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Bij agendapunt 12 „Bomen in Schalkwijk”


Voorzitter en leden van de commissie 

Vanwege recente gebeurtenissen, waar ik straks op terug kom, heb ik moeten besluiten mijn 
inspreektekst te wijzigen. De digitale versie heb ik enkele uren geleden gestuurd naar het 
Griffiebureau.


Het is fijn dat de gemeente vormen van directe democratie heeft door burgers de 
gelegenheid te geven hun mening te uiten o.a. via het inspreekrecht in Raad en 
Commissies.


Ik ben Ton Jongerius en woon aan de Heussensstraat in Haarlem. De aanleiding 
voor mijn verzoek om te mogen inspreken in uw vergadering is de vermelding in de 
Inleiding van de Opinienota over de Bomen in Schalkwijk van meerdere problemen 
met populieren in onze gemeente o.a. met de populieren aan de Heussensstraat.


Al sinds 2015 zijn wij in discussie met de gemeente om onze woonomgeving 
veiliger te maken door het vervangen van de populieren door andere minder hoge 
en minder risicovolle bomen. 


Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar vergelijkbare situaties en de manier 
waarop de gemeente daarmee omgaat.


Zo vonden wij de stukken van uw vergadering van vandaag en wel m.n. de 
Opinienota over de Bomen in Schalkwijk.

Ons viel op dat de Bomenridders, een club die wij nog niet kenden, een 
invloedrijke groepering zijn omdat zij in staat bleken door hun activiteiten de 
besluiten van de gemeente m.b.t. die bomen op uw agenda te krijgen.


Omdat wij over ons verzoek aan de gemeente tot vervanging van de populieren 
langs de Heussensstraat wel gecommuniceerd hebben met de Bomenstichting en 
de Haarlemse Bomenwachters hebben we contact gezocht met de Bomenridders.


De manier waarop dat contact verlopen is, noopt ons om u te informeren over 
onze ervaring met de werkwijze van de Bomenridders zodat u dat mee kunt wegen 
bij de bespreking van de Opinienota.


Op 3 december hebben wij een mail gestuurd aan de Bomenridders om hen te 
informeren over ons verzoek aan de gemeente tot vervanging van de populieren en 
om te vragen naar de samenhang tussen de Bomenridders en de ons bekende 
Bomenstichting en Haarlemse Bomenwachters.




Het antwoord van de Bomenridders kwam direct: „Ik kan het zo niet beoordelen” 
werd gezegd over onze vraag naar de samenhang met de andere groeperingen. 
Ook werd ons gevraagd naar nadere informatie over ons verzoek aan de gemeente 
en dan zou daarnaar gekeken worden door de Bomenridders.


Daarop stuurden wij Het deskundigen rapport over onze populieren van de firma 
Prohold, de brief van de gemeente met daarin een voorstel voor de manier waarop  
de gemeente de adviezen van Prohold wilde opvolgen en onze reactie op het 
rapport, de adviezen en het voorstel van de gemeente, allemaal stukken van eind 
2018 en januari 2019.


Daarna hoorden we niets meer van de Bomenridders tot gisteren de 11e 
december. Van verschillende bewoners uit onze straat kreeg ik bericht dat de 
Bomenridders op Facebook een video hadden geplaatst, opgenomen in de 
Schoterveenpolder. De informatie daarin over ons verzoek aan de gemeente om de 
populieren te vervangen o.a. terwille van een veiliger woonomgeving is foutief, 
vertekenend, insinuerend en tendentieus.


Wij zijn daar zo erg van geschrokken dat ik de vrijheid heb genomen uw commissie 
over deze werkwijze te informeren.


Ondertussen hebben de Bomenridders n.a.v. een telefoongesprek met een 
bewoner hun standpunt genuanceerd op Facebook en aangegeven er verder op 
terug te zullen komen.


Ik kan de bijdrage van de Bomenridders in de discussie over de Bomen in 
Schalkwijk niet beoordelen, maar ik ben blij dat betrokken bewoners van 
Schalkwijk, dankzij het gemeentelijk beleid mbt directe democratie, in staat gesteld 
zijn om uit hun dagelijkse ervaring met hun leefomgeving, hun mening te geven 
over de gemeentelijke plannen en het keuzevoorstel uit de Opinienota.


Geachte voorzitter en leden van de commissie, ik realiseer me dat u op dit moment 
nog niet veel voor ons, bewoners van de Heussensstraat,  kunt betekenen, een 
voorstel van de gemeente m.b.t. onze populieren staat nl niet op uw agenda, maar 
ik vertrouw erop dat u het mij niet euvel duidt dat ik heb meegelift met de 
problematiek rond de populieren in Schalkwijk en ik hoop dat ik samen met enkele 
bewoners, nadat het voorstel van de gemeente is besproken met alle bewoners 
van onze straat, in uw volgende vergadering blijk mag geven van onze 
tevredenheid over de te nemen maatregelen aan de Heussensstraat en het uitzicht 
op realisering.


ik dank u wel.


