
 

Aan:   De commissie Beheer van de gemeenteraad van Haarlem 

Betreft:  Inspraakreactie bij agendapunt Herbeoordeling bomen Schalkwijk 

Datum:  14 mei 2020 

 

Geachte raadsleden,  

Mijn naam is Renske Keur. Namens de stichting Stadsgesprekken wil ik graag inspreken over het 

burgeradvies Bomen in Schalkwijk.   

Stadsgesprekken heeft in 2017 en 2018 het experiment burgerparticipatie met loting begeleid. Dit 

heeft geleid tot een burgeradvies over de vervanging van de bomen. Op basis daarvan heeft de 

gemeente een Plan van aanpak Bomen in Schalkwijk gemaakt dat u als gemeenteraad op 29 

november 2018 heeft vastgesteld met de daarbij behorende middelen.  

In december 2019 kwam de uitvoering van het bomenplan ter discussie in de commissie Beheer en 

heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten om af te wijken van het Plan van aanpak Bomen in 

Schalkwijk en daarmee ook van het burgeradvies. Wij hebben u daarover een brief gestuurd. Die zit 

vandaag bij de stukken. Wij hebben overigens geen mening over de inhoud van het besluit maar 

vinden het wel heel belangrijk dat de gemeenteraad verantwoording aflegt over de afwijking van het 

burgeradvies aan de mensen die ooit hebben meegedacht.  

Wij zijn in ieder geval blij dat ondertussen de bewoners geïnformeerd zijn. Het is niet alleen 

belangrijk om te laten zien dat de raad de bij dit traject betrokken bewoners van deze stad serieus 

neemt, maar ook om het algemene draagvlak voor betrokkenheid van burgers bij het bestuur van 

Haarlem niet onbedoeld te frustreren. 

Tot slot, wil ik graag uw aandacht vragen voor een ander onderdeel van het burgeradvies, namelijk: 

‘Geef mensen meer zeggenschap over de bomen die in hun straat geplant gaan worden.’  

Het advies van de bewoners was om een pilot uit te voeren met burgerparticipatie bij ongeveer 10 

herplantlocaties. Ter voorbereiding hierop zijn een aantal bewoners nog een keer extra bij elkaar 

gekomen om na te denken over de vraag hoe je het beste besluiten kunt nemen over de bomen in je 

straat. Hier zijn twee modellen aangeraden. Wat stichting Stadsgesprekken betreft zou de herplant 

van bomen in Schalkwijk een mooie aanleiding zijn om als gemeente Haarlem meer ervaring op te 

doen met participatie op straatniveau. Graag hoor ik van u hoe het hiermee staat.   

Ik dank u voor uw aandacht.  

 

 

 

 


