
      

Actiecomité Behoud Bomen Spijker- en Boulevardkwartier 

 

 

Open brief aan wethouder Alex Mink en het college van B&W 

 

Betreft: behoud van de drie bomen rond de plataan op de Boulevard Heuvelink, uitnodiging 

rondleiding door de buurt en aankondiging WOB verzoek verkoop oude HBS in de 

Schoolstraat 

 

Geachte wethouder Alex Mink, College van B&W, 

 

Op 2 juli jl. heeft het Actiecomité Behoud Bomen Spijker- en Boulevardkwartier met wethouder Ine van 

Burgsteden afgesproken dat de kap van bomen voor BGB van tafel is en BGB wordt uitgevoerd met 

behoud van bomen. Op plekken waar de afgelopen jaren een boom stond alsmede plekken die 

ontstaan als door uitvoering van BGB bomen gaan uitvallen, worden nieuwe bomen geplant, waarbij 

soort en omvang in overleg met de wijk wordt bepaald. Over deze afspraken zijn wij zeer tevreden. 

Ook omdat de wethouder heeft aangegeven dat de tijden veranderd zijn en dat bomen door de 

gemeente veel meer als kapitaal worden beschouwd.  

 

Het conflict over de drie bomen op de Boulevard Heuvelink 

Voor wat betreft de drie bomen (waaronder de twee linden) rond de grote plataan op de Boulevard 

Heuvelink verwees wethouder van Burgsteden ons naar u als verantwoordelijk wethouder voor het 

project LARGAS.  

Het Actiecomité doet dan ook een dringend beroep op u als verantwoordelijk wethouder om uit te 

spreken dat deze drie bomen niet worden gekapt door de gemeente Arnhem en behouden blijven voor 

het Spijker- en Boulevardkwartier. 'Wij zouden het politiek en zeker SP onwaardig vinden als u 

gewoon de lopende juridische procedure zou afwachten i.p.v. uw politieke verantwoordelijkheid te 

nemen voor het behoud van de drie bomen. 

 

Uitnodiging rondleiding 

Het Actiecomité staat voor het behoud van deze drie bomen op de Boulevard Heuvelink en gaat 

daarvoor actievoeren, maar staat tegelijkertijd ook open voor overleg met u over het behoud van de 

drie bomen. Het Actiecomité nodigt u hierbij dan ook uit voor een rondleiding door het Spijker- en 

Boulevardkwartier om met u de betreffende locaties van de bomen te bekijken en bespreken. 

 

Het conflict rond de oude HBS aan de Schoolstraat 

Een andere nog niet opgeloste kwestie is de sloop van de tuin voor de HBS en aanleg van 

parkeerplaatsen achter dat gebouw waardoor er tussen de Schoolstraat, Prins Hendrikstraat en 

Spijkerstraat een grootschalig parkeerterrein ontstaat met alle overlast die daar mee gepaard gaat. Wij 

hebben de eigenaar uitgenodigd voor een gesprek maar die heeft dat geweigerd, zodat wij ons nu 

genoodzaakt zien om de direct omwonenden met alle beschikbare democratische (actie) middelen te 

ondersteunen tegen de aanleg van de parkeerplaatsen achter de HBS. Ook in deze kwestie blijven wij 

open staan voor  overleg met de eigenaar van het pand. Waarbij het vooral gaat om overlast 

vermindering door compensatie groen (bomen) rond het parkeerterrein en in de voortuin.  

 

WOB verzoek 

Omdat wij de gemeente Arnhem verantwoordelijk houden voor de verkoop van de school, de 

bestemmingsplanwijziging achter de school en het kappen van de grote bomen daar ter plekke,  



 

 

 

waardoor overlast door grootschalig parkeren mogelijk is gemaakt, zullen wij een WOB verzoek doen 

bij de gemeente Arnhem. Omdat wij precies willen weten wat er allemaal is toegezegd en afgesproken 

tussen de gemeente Arnhem en de huidige eigenaar van de oude HBS rond verkoop van de school.  

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Namens het Actiecomité Behoud Bomen Spijker- en Boulevardkwartier, 

 

Vriendelijke groet, Arnold Brouwer 

 

Email: aabrouw@telfort.nl 

Mobiel: 06-46192750 

 

https://www.facebook.com/bomeninarnhem 

http://twitter.com/bomeninarnhem 
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