Actiecomité Behoud Bomen Spijker- en Boulevardkwartier
Motto: Kappen met Kappen
Aan de gemeenteraad,
Geachte mevrouw/meneer!
Op woensdag 9 april hebben verontruste en boze bewoners van het Spijker- en Boulevardkwartier een
spoedvergadering belegd over het kappen en voorgenomen kappen van bomen in onze buurt.
De directe aanleiding voor de bijeenkomst was het kappen van bomen achter de oude HBS in de Schoolstraat, de
volledige kaalslag van mooie tuin voor de school in de Schoolstraat, de onnodige en dreigende kap van twee
lindebomen op de Boulevard Heuvelink en het gemeentelijke voornemen grootschalig bomen te gaan kappen in het
Spijker- en Boulevardkwartier.
Wat ons nog meer verontrust is dat de gemeente op geen enkele wijze bereid is te luisteren naar de bewoners en
maar één doel voor ogen lijkt te hebben: het doorzetten van haar kapplannen, zoals het kappen van twee
lindebomen op de Boulevard Heuvelink.
Het boomonvriendelijke beleid van de gemeente, die zich profileert als groen stad, en het negeren van de wensen
van de bewoners, heeft ons doen besluiten om het Actiecomité Behoud bomen Spijker- en Boulevard op te richten
die actie gaat voeren om de volgend eisen kracht bij te zetten:
Wij eisen van de gemeente Arnhem:
1.

Dat de gemeente per direct stopt met het kappen van bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier en dit
moratorium zolang handhaaft tot dat er overeenstemming is met de bewoners in buurt en de straten die
het betreft. Dat de gemeente in samenhang met deze eis aan de bewoners kenbaar maakt:
a. Definitief af te zien van het kappen van de twee lindebomen op de Boulevard Heuvelink.
b. De grote kastanjeboom achter de HBS met rust laat en ook niet gaat snoeien.
c. De eigenaren van HBS in de Schoolstraat aanspreekt om de tuin voor de school weer in oude glorie te
herstellen door nieuwe vergelijkende aanplant van de tuin.

2.

Dat gemeente Arnhem zich als partner opstelt naar de bewoners en serieus het overleg aangaat over het
behoud van bomen en het versterken van het groen in onze buurt, waarbij wij als bewoners een
beslissende stem hebben.

3.

Een boom voor een boom. Voor elke boom die wordt gekapt, bijv. i.v.m. ziekte, wordt een boom terug
geplant. Dit met terugwerkende kracht omdat er al boomlocaties zijn vervangen door bestrating. Het
kappen van bomen wordt daarom gekoppeld aan een meldingsplicht.

4.

Niet minder maar meer groen en vooral bomen in het Boulevard- en Spijkerkwartier.

U begrijpt dat wij als participerende bewoners opkomen voor onze bomen en groen in onze wijk, nu ook met acties,
die helaas noodzakelijk zijn geworden omdat Arnhem een boom- en groenonvriendelijke gemeente is geworden met
name door het op 1 januari jl. ingestelde gemeentelijke kapbeleid, dat grootste deel van onze bomen vogelvrij
verklaard. Niet alleen in onze buurt, maar in heel Arnhem.
Als wij dit kapbeleid combineren met het gewijzigde bestemmingsplan voor onze buurt, dat groene bestemmingen
voor pleinen en gebieden heeft omgezet in bestemming verkeer en gemengde doeleinden, maken wij ons grote
zorgen over de toekomst van ons groen en bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier. Een groene herziening van
het gemeentelijke kapbeleid en het bestemmingsplan zal veel onrust wegnemen. Zeker als er met de bewoners een
ecologische visie voor de buurt wordt ontwikkeld.
Binnenkort zullen wij als Actiecomité met u contact opnemen voor een bezoek aan uw fractie om te praten over
onze zorgen en eisen.
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