
Arnhem, 3 juni 2014 

Geachte wethouder Ine van Burgsteden, 

  

Vorige week dinsdag hebben bewoners u een rondleiding gegeven door het Spijker- en 
Boulevardkwartier. Wij waren er toen niet van op de hoogte dat u een dag eerder in de 
gemeenteraad een verstandige en zorgvuldig geformuleerde motie van de Dierenpartij, 
PvdA, Zuid Centraal, AOP en Ver. Arnhem om het kappen van bomen tijdelijk op te schorten 
(moratorium) heeft ontraden. De motie is helaas mede daardoor met meerderheid van 
stemmen van het CDA, VVD, SP, D66 en CU verworpen. Het Actiecomité is dan ook diep 
teleurgesteld in uw opstelling en het besluit van de gemeenteraad. Wij zien het afwijzen van 
de motie als een gemiste kans voor Arnhem en ook voor onze buurt. Het aannemen van de 
motie had ruimte gecreëerd voor herbezinning op het catastrofale kapbeleid in Arnhem en 
open overleg met de bewoners van het Spijkerkwartier eenvoudiger gemaakt om samen te 
bespreken of we de bomen in onze buurt kunnen behouden. Door vast te houden aan het 
kapbeleid waardoor onze buurt al meerdere grote bomen is kwijtgeraakt, dreigen wij elke dag 
meer bomen te verliezen in Arnhem en het Spijkerkwartier. U als wethouder en vooral ook 
uw partij CDA en D66, VVD en SP zetten het groene karakter van Arnhem en onze buurt 
willens en wetens op het spel. Wat wij zeer betreuren. 

  

Het belang dat het Actiecomité hecht aan de bomen en groen in onze wijk maakt dat wij 
blijven openstaan voor overleg om samen met u tot een aanvaardbare bomenrijke oplossing 
voor onze wijk te komen, maar dringt er bij u als wethouder nadrukkelijk op aan:  

  

1. De plannen/beleidsvoornemens voor het kappen van bomen in het Spijker-
Boulevardkwartier publiekelijk van tafel te halen. 

2. Duidelijk uit te spreekt dat u zich met de bewoners gaat inzetten op het behoud van 
de bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier. 

3. U bereid bent tot herplant op locaties waar al bomen zijn gekapt en aanplant van 
extra bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier, zodat onze buurt groener wordt. 

  

Voor de goede orde: Elk bomen-groenplan wordt door het Actiecomité ter goedkeuring 
voorgelegd aan alle bewoners van het Spijker- en Boulevardkwartier.     

 In afwachting van uw reactie, 

 Namens het Actiecomité Behoud Bomen in het Spijker- en Boulevardkwartier, 

  

Vriendelijke groet, Arnold Brouwer 


