
Haarlem 10 februari 2020 

 

Beste leden van de commissie, 

 

Twee maanden geleden zat ik hier ook, met dezelfde vragen. Het gaat om de officiële 

bekendmakingen met betrekking tot de kap van bomen. Ten eerste wordt er sinds september 2019 

geen noodkap meer gemeld, althans ik kan ze niet meer vinden, en de gemeente Haarlem ook niet. 

De aangenomen motie om boomnummers te vermelden bij kapaanvragen wordt niet uitgevoerd, 

en zelfs basale informatie als boomsoort, reden van verlening van kapvergunning, waarom herplant 

of niet, worden vaak niet vermeld. Het is vaak raden waar een boom staat die wordt gemeld, 

bomen worden gemeld op een plaats waar nog nooit een boom gestaan heeft, of er worden 

aantallen gemeld die helemaal niet kunnen, bijvoorbeeld 20 bomen in een tuin van 40 m2. 

 

Ik heb een gemeenteformulier ingevuld  van het klantencontact-centrum van de gemeente 

Haarlem met een verzoek om informatie, heel officieel allemaal, ik kreeg antwoord van een 

ambtenaar die me eerst met  een kluitje in het riet stuurde, na aandringen kwam hij er zelf ook 

achter dat bv noodkap in het geheel nergens te vinden is, hij zou het uitzoeken, ik hoorde niets, 

mailde weer en weer, toen zou hij wachten op informatie van een collega die contact had met 

Spaarnelanden, ik hoorde weer niet verder, ik mailde weer, ik kreeg in het geheel geen antwoord, 

en daar ben ik waar ik al jarenlang ben, je krijgt geen antwoord en de situatie blijft zoals hij is, of hij 

verslechtert verder zoals ik helaas moet constateren, ik probeer al jaren de bekendmakingen te 

volgen, maar die lijken in Haarlem wel zo uitgevoerd dat er  zo weinig  mogelijk bekend wordt,  en 

vaak nog foutief ook. Dat geeft bepaald geen vertrouwen. 

Zo kunnen er gemakkelijk bomen wegraken, en Haarlem wilde toch 1700 bomen bijplanten. Als er 

eerst 1700 worden weggemaakt zal dat geen grote opgave zijn. 

 

Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de officiële bekendmakingen en voor de noodkap, dat 

zou ik graag wel eens willen weten. 

En wie doet er iets aan deze misstand. Ik zou graag willen dat ik bij de volgende vergadering 

commissie beheer niet weer het zelfde in zal moeten spreken. 

 

Met vriendelijke groet, Dick Kortekaas van de Haarlemse Bomenwachters. 

Zie ook de uitvoerige brief van Hilde Prins hierover, onlangs aan de griffie gezonden. 

 

Ps: denkt u er aan dat ik slechthorend ben, en de antwoorden op de tribune wel, maar op de 

inspreekplaatsen niet altijd goed te verstaan zijn 

 


