Pagina 2 De Groenvisie-Sofie staat voor méér dan de burger alleen door Wendy van Offeren Bomenstichting

Naam: Wendy van Offeren
Organisatie (indien van passing):
Bomenstichting
Originele tekst:
De meest bekende Amersfoortse Sofie staat op stoplichten en leidt ons veilig
over kruispunten. Haar kleur is beurtelings groen en rood. De Sofie van de
Groenvisie is echter altijd groen. Zij heeft werkhandschoenen aan en houdt een
hark in de aanslag. Zij beschermt de biodiversiteit (kijk naar de eekhoorn) en
geniet van eetbaar groen in haar eigen wijk (kijk naar de fruitboom).

Bladzijde: 2 (onderschrift bij het logo van de Groenvisie-Sofie)
Titel van Amendement:
“De Groenvisie-Sofie staat voor méér dan de burger alleen”
Nieuwe tekst:
De meest bekende Amersfoortse Sofie staat op stoplichten en leidt ons veilig
over kruispunten. Haar kleur is beurtelings groen en rood. De Sofie van de
Groenvisie is echter altijd groen. Zij heeft werkhandschoenen aan en houdt een
hark in de aanslag. Zij beschermt de biodiversiteit (kijk naar de eekhoorn) en
geniet van eetbaar groen in de wijk (kijk naar de fruitboom). Sofie van de
Groenvisie staat voor: de gehele Amersfoortse gemeenschap: de individuele
burgers, verenigingen en stichtingen, de gemeente met haar college, ambtenaren
en gemeenteraad, de projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties, bedrijven.
En Sofie staat ook voor: samenwerkingen tussen al deze partijen. Samen maken
we Amersfoort groener!
Toelichting:
Met deze aanpassing en aanvulling (in rode letter) wordt duidelijk dat Sofie niet
of niet alleen staat voor een soort van Groen-‘Do it yourself’-door-de-burger,
maar voor: betrokkenheid bij groen door de gehele gemeenschap. Iedereen heeft
immers invloed op ons Amersfoortse groen: op vermindering en vermeerdering
van het groen. Ook het college, de raad en de projectontwikkelaar en
woningbouwcoöperatie. Daarom zijn ook speciaal de ambtenaren, de raadsleden
en de projectontwikkelaars en coöperaties steeds weer actief gevraagd deel te
nemen aan het maken van de Groenvisie.

