
HOUD HET SPIJKERKWARTIER GROEN!
   STOP HET KAPPEN VAN DE BOMEN!
De gemeente kapt steeds meer bomen in het Spijker-en Boulevardkwartier. 
Steeds meer groen verdwijnt uit onze buurt.

De afgelopen tijd hebben verschillende plekken in de buurt die oorspronkelijk als 
bestemming ‘groen’ hadden de bestemming ‘verkeer’ gekregen. 
De groene pleinen aan de Boulevard Heuvelink hebben zonder enig overleg met de buurt 
i.p.v. groen nu de toekomstige bestemming ‘verkeer’. Ook de tuin achter de HBS aan de 
Schoolstraat is van bestemming veranderd en werd daardoor kort geleden gerooid. 
Alleen een Paardenkastanje staat er nog.

Daarbij komt dat de gemeente na een pauze van drie jaar heeft besloten haar project 
‘Buiten Gewoon Beter Spijkerbuurt’ weer op te pakken.
Dit project houdt o.a. in dat de gemeente:

ALLE BOMEN in de PARKSTRAAT, de EMMASTRAAT, de HERTOGSTRAAT
           en ALLE BOMEN in het eerste deel van de KASTANJELAAN 
                                               GAAT KAPPEN!

In de Hertogstraat en de Kastanjelaan gaat de gemeente geen bomen meer terugplanten. 
In de Parkstraat en de Emmastraat komen veel minder bomen terug en van een kleinere 
soort.

Per 1 januari 2014 heeft de gemeente de regels rond het kappen van bomen veranderd. 
Burgers en gemeente hoeven geen kapvergunning meer aan te vragen als zij een boom 
willen kappen. Wat voor boom het ook is. Alleen als een boom op de ‘Waardevolle 
Bomenlijst’ van de gemeente staat moet er een vergunning voor het kappen worden 
aangevraagd. Dit zijn in het Spijker- en Boulevardkwartier slechts een aantal bomen. 
Hiermee zijn de bomen in de buurt vogelvrij verklaard en kan ieder moment, zonder 
vooraankondiging, elke boom worden gekapt. De bewoners worden niet meer 
geïnformeerd en de mogelijkheid bezwaar te maken is verdwenen.

Laten we het verdwijnen van het groen uit onze buurt een halt toeroepen.
Laten we aangeven aan de gemeente dat we het belangrijk vinden dat onze wijk groen 
blijft. Dat we bomen willen behouden. Dat als er al een boom gekapt moet worden we er 
een nieuwe boom voor terug willen: EEN BOOM VOOR EEN BOOM!
                                   
Een aantal verontruste buurtbewoners heeft zich verenigd in een actiecomité bedoeld om 
de krachten van de bewoners te bundelen en het heldere signaal af te geven van de buurt 
aan de gemeente: HOUD ONZE BUURT GROEN!

Denkt u er ook zo over? Geef een signaal aan de gemeente 
en hang bijgevoegd affiche voor uw raam, goed zichtbaar 
vanaf de straat.

 Actiecomité Behoud Bomen Spijker-en Boulevardkwartier                  www.spijkerkwartier.net/wegwijs/bomen2014.htm
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