
Beste commissieleden, 

Mijn naam is Yvonne Harteloh en ik spreek namens enkele inwoners van de flat.  

Ruim 15 jaar woon ik met heel veel plezier aan de Engelandlaan, aan het park, midden in de natuur. 

Daar word ik heel blij van en ik geniet van het wisselende seizoenen. 

Waar ik minder blij van wordt is dat de bomen op het grasveld voor onze flat steeds voller en voller 

worden en in elkaar verweven zijn. 

Ze geven veel overlast in de vorm van tak-breuk en het tegenhouden van licht en warmte. Licht in de 

woning is volgens mij een recht.  

Mijn woning is in de loop van de jaren veranderd van licht en warm, naar donker en koud. In de 

zomer heb ik het licht binnen aan. 

De conditie van de bomen is niet goed en de meeste zijn beoordeeld als middelhoog  risico, zoals op 

het 1e plan te zien was. Vaak takbreuken met bijbehorende schades en risico op ongelukken.  Maar 

dat kan blijkbaar niemand schelen. Er wordt me al jaren beloofd dat er bij het jaarlijks onderhoud 

flink gesnoeid zal worden, zodat er weer licht en ruimte komt en blijft. Maar dat gebeurt amper en 

niet voldoende.  

Tevens overschaduwen ze de nieuwe aanplant. 

Voor mij hoeven zeker niet alle populieren weg, maar de 2 die weggaan, veroorzaken nu net weinig 

tot geen overlast. 

Ik zou graag zien, dat de helft van de populieren gekapt gaat worden bv om en om, zodat de 

bewoners van de onderste paarverdiepingen weer licht in huis krijgen. Binnen 10 jaar worden ze toch 

gekapt, gun ons alvast wat licht, warmte en lucht. 

En ja, ik weet dat de tegenstand bij een bepaalde groep groot is. Ik begrijp hun standpunt, ze zien 

liever geen bomen gekapt en voeren hiervoor actie.  Ook ik ben niet voor ‘zomaar' bomen kappen. 

Maar hoeveel ik ook van de natuur houd, het mag niet te koste gaan van alles en in dit geval van mijn 

woonplezier. 

Drie jaar geleden zijn er 10 nieuwe bomen aangeplant, ik neem aan ter vervanging van populieren. Er 

staan nog 5 grote platanen, er is een park op 50 meter, het blijft een heel groen stukje Schalkwijk. 

Verderop in onze straat is enkele jaren 

geleden een mooie  bomenrij met laag 

blijvende bomen geplant. Is dat niet 

mooi om op de hele Engelandlaan te 

doen? 

 

Ik hoop dat u in uw besluit rekening 

houdt met ons woonplezier en 

behoefte aan licht in huis. 

Dank u wel. 

 


