Spontaan overleg Bomen Spijkerkwartier
Woensdag 9 april 2014 (19.00 – 21.30 uur) in De Lommerd

Conceptverslag
Aanwezigen
Rens van Renswoude, Edwin Königel, Kassiël Gerrits, Marieke van Doorn, Frans van de Kemp, Angèle de Leeuw, Monique
Kuijpers, Egbert Bouwhuis, Jan Schaareman, Ronald Lever, Esther Peek, Reinout Dubbelman, Gijs Verschoor, Han van
Zwieten, Annet van Zeijst, Yvonne van de Zandschulp, Patrick Hoogenbosch, Marc Jacobs, Willem van Gent, Arnold
Brouwer, Astrid Stokman.
Besproken


De gemeente heeft een kapvergunning voor veel bomen ten behoeve van het project
LARGAS. Twee van die bomen betreffen de twee lindebomen op de Boulevard Heuvelink ter hoogte van nummers
115-121. De gemeente beweert dat ze de aan de overkant staande monumentale plataan in zijn groei
belemmeren. Dat is onzin. Andersom is wel waar: de plataan drukt de lindebomen enigszins weg. Wij vinden dat
als buurt echter geen valide reden om de bomen te kappen. De linde op enkele meters afstand van de plataan
mag van ons wél gekapt worden.



Rondom de Lorentz HBS op de Schoolstraat is na de verkoop van het terrein van de
gemeente aan Van der Leij Vastgoed heel veel groen verwijderd, onlangs nog drie(?) bomen die volgens het
bestemmingsplan als ‘waardevol’ waren bestempeld.



Bovenstaande bovenop de aangekondigde grootschalige kap van bomen in de Parkstraat,
Emmastraat en Kastanjelaan t.b.v. vervanging van de riolering zonder dat er een plan of toezegging ligt dat en hoe
het verloren groen terug gaat komen.



Is de conclusie dat het Spijkerkwartier steeds minder groen dreigt te worden. En dat willen
we niet. NB: We zijn het er onderling niet over eens of dit een bewuste strategie van de gemeente is (besparen op
onderhoud aan bomen) of dat dit een onbedoeld gevolg is van het liberale bomenbeleid dat als primair doel
minder regels had maar het in de uitwerking het ambtelijk apparaat wel makkelijk maakt om te kappen.



Tenslotte is besproken dat de gemeente veelvuldig optreedt zonder overleg met de
wijkbewoners, terwijl er toch een Bewonersoverleg is (en voorheen Wijkplatform). Wij willen betrokken worden
bij keuzes.

Afgesproken
We volgen drie sporen om te voorkomen dat het Spijkerkwartier sluipenderwijs minder groen wordt:
I.

Juridisch (Frans van de Kemp): bezwaar tegen kapvergunning twee lindebomen op
Boulevard Heuvelink;

II.

Actie (Arnold Brouwer): ludieke acties, betrekken pers en publiek om te zorgen dat er acuut
niet meer gekapt wordt en er aandacht komt voor dit probleem. Reinout, Monique, Annet en Egbert vormen
samen met Arnold het actiecomité.

III.

Formeel (Astrid Stokman): als Bewonersoverleg (adviesorgaan van College van B&W) in
gesprek met gemeente treden.

We stellen in ieder geval de volgende eisen aan de gemeente:
1.
2.
3.

De totale hoeveelheid groen in de wijk mag niet afnemen.
Als er bomen moeten worden gekapt, treed dan eerst in overleg met ons om naar
alternatieven en eventueel compensatie te kijken.
Per direct stoppen met kappen tot de eerste twee eisen ingewilligd zijn.

Acties
















Stel uitvoering van bomenbeleid ter discussie bij gemeenteraad (Astrid als voorzitter Bewonersoverleg)
Maak de politiek duidelijk dat noch de uitkomst (minder groen) noch de manier van met ons omgaan (niet
overleggen) niet acceptabel is (Arnold met actiegroep en Astrid met Bewonersoverleg)
Doe een melding op het digitaal loket (Angèle informeert de groep over hoe dit moet)
Zet de rechtszaak tegen de gemeente voort m.b.t. de twee lindebomen (Frans)
Informeer en activeer de buurtbewoners (allen)
Organiseer ludieke acties (Arnold)
Adopteer een boomspiegel en plant een boom (via de Groengroep)
Vul de website Spijkerkwartier.net met informatie (via Egbert)
Doe feitenonderzoek (inventariseer feiten en foto’s van hoe het is en hoe het was; toets gemeentelijke
initiatieven aan het bestemmingsplan, kijk na hoe de besluitvorming is gelopen bij het veranderen van
bestemming ‘groen’ naar ‘verkeer’ of ‘gemengd’ van diverse plekken in de buurt) (wie?)
Maak een factsheet (Astrid)
Geef richting gemeente aan dat ze een communicatieplicht hebben en spreek ze aan op het gebruik van ‘slinkse
methoden’ om beleidswijzigingen door te voeren (Astrid)
Beïnvloed de coalitievorming: behoud groen moet een punt zijn in het akkoord (Arnold: VVD, PvdA en
Dierenpartij; Reinout: SP en GroenLinks; Astrid: D66)
Gebruik bewoners en groepen elders in Arnhem als bondgenoten
Maak een ecologische onderbouwing van het belang van bomen en maak een Groen Ontwikkelplan (Kassiël i.o.m.
de Groengroep).

