
 

OPROEP AAN ALLE AMSTERDAMMERS 
 

STEUN REFERENDUM 
BELEIDSKADER 

HOOFDGROENSTRUCTUUR 

 

  

 

Wij roepen alle stemgerechtigde Amsterdammers op om een 
referendum te steunen om het Ontwerp-besluit Beleidskader 

Hoofdgroenstructuur af te wijzen. 
 

Deel deze oproep a.u.b. zoveel mogelijk met je buren en 
vrienden en via lokale app en facebook groepen, 

nieuwsbrieven of andere mailings! 

 

Klik hier om te tekenen! 
 

  

https://vragenlijst.amsterdam.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_19&id=1&i.user1=stemmen


  

“In gevelgroen kunnen kinderen niet spelen” 

 
Beste , 
 
Wij willen dat de stadsnatuur (groen) van Amsterdam beter beschermd wordt 
dan alleen met vrijblijvende groene woorden. Daarvoor hebben wij jouw hulp 
nodig. 
  
In januari is een eerste verzoek door ons gedaan om een referendum te 
houden over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Dit voorlopige verzoek is in 
1,5 dag gesteund door meer dan 18.506 mensen. Dat was stap 1. 
  

Nu stap 2! 

 
Om het referendum definitief mogelijk te maken moeten er opnieuw minimaal 
10.000 stemgerechtigde Amsterdammers dit verzoek ondersteunen. De 
stemmen van stap1 gelden voor deze fase niet. 
  

Dus: steun dit referendumverzoek! 
Ook als je dat al eerder hebt gedaan! 

  

Wij willen dat de stadsnatuur beter beschermd wordt. Dit is mogelijk door: 

1. Bescherming bestaande Hoofdgroenstructuur aan te scherpen in 
plaats van het ‘flexibel’ te maken; 

2. Groenverordening in plaats van Groennorm - afdwingbaar en 
controleerbaar; 

3. Grond voor Openbaar Groen reserveren in alle te ontwikkelen 
gebieden. 

In het Beleidskader wordt dit niet gedaan, en voorstellen om het te verbeteren 
worden genegeerd. Daarom willen wij dat het nu voorgestelde Beleidskader 
Hoofdgroenstructuur wordt afgewezen. 



 

Ondersteun daarom deze definitieve referendumaanvraag! 
  

 

Klik hier om te tekenen! 
 

Of gebruik deze link:  rhgs.nl/aanmelden 

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor nadere informatie: 
  
Zie: Referendum Hoofdgroenstructuur Amsterdam – Voor een betere 
bescherming van onze stadsnatuur (www.rhgs.nl) 
  
Referendum Hoofdgroenstructuur | Facebook 
  
Mail: info@rhgs.nl 
  
Sylvia Fennis, Sonja Brilman, John Zondag 

  

 

DOWNLOAD DE POSTER HIER 

https://vragenlijst.amsterdam.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O15205_19&id=1&i.user1=stemmen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089847860449
mailto:info@rhgs.nl
https://mcusercontent.com/3ef30057f76a2aaff10b708a5/files/3cbe26b7-a347-cfde-97d0-1648b9937757/referendum_beleidskader_groenstructuur_POSTER_def.pdf


  

  

 

http://www.twitter.com/
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