
Haarlem, 24 januari 2019.

AAN :

De Gemeenteraad van de Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB. HAARLEM.

Onderwerp : Verzoek tot verwijderen van boom aan de 
Peel weg.

Bijl.: div.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Als groep bewoners van Henckenshagen hebben wij op 8 oktober 2018 een verzoek gedaan tot 
verwijdering van een populier aan de Peelweg (achter perceel Henckenshagen 48).
Dit hebben wij gedaan omdat wij veel last hebben van de boom beschreven in onze brief van 
8 oktober 2018 aan de gemeente Haarlem.
Te uwer informatie voeg ik u de gehele correspondentie toe.
Na een voor ons onbevredigend antwoord waarbij het College van Burgemeester en Wethouders 
volledig voorbij gaat aan het belang van de bewoners, zoals omschreven in de brief. Vervolgens 
heb ik namens de bewoners opnieuw een brief aan het College geschreven waarbij ik heb 
aangegeven dat de bovenvermelde boom slechts 40 cm is verwijderd van mijn tuingrens 
waardoor het niet uitgesloten is dat bij storm of harde wind er takken naar beneden kunnen vallen 
waardoor schade aan personen of goederen kunnen ontstaan.
Ook op deze brief kreeg ik als antwoord dat de takken gezond zijn en niet zullen afbreken. Ook 
hier gaat de gemeente uit van een momentopname.
Ter aanvulling aan uw Gemeenteraad vermeld ik dat alle populieren aan de Peelweg en omgeving 
zijn verwijderd, op een(1) na.
Omdat de gemeente van mening is dat deze boom gezond is, gaan ze wederom totaal voorbij aan 
het belang van de bewoners in de directe omgeving.
Wij zijn niet tegen het aanplanten van bomen in de directe omgeving maar liever geen populieren. 
Indien u het van belang vindt, zou een afvaardiging van bewoners hun standpunt verder uiteen 
willen zetten.
Ik hoop van ganser harte dat u met de bewoners van Henckenshagen mee zou willen denken 
zodat deze boom kan worden vervangen.
Als woordvoerder van een groep bewoners hoop ik dat u als Gemeenteraad voor ons een positief 
besluit zult nemen.
Met veel hoogachting wacht ik op uw antwoord.

(G.F. Veldema) 
» * • *

P.S.: Ik ben afwezig van 21/2 t/m 21/3-2019 ivm. vakantie
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Van: antwoord@haarlem.nl
Onderwerp: Informatie melding 0392-2018-0056578 

Datum: 17 2018 om 11:10
Aan:

Geachte heer/mevrouw DhrVeldema,

Wij hebben informatie voor u over uw melding openbare ruimte van 13-12-2018.

Bedankt voor uw melding. Deze boom voldoet aan het gewenste boombeeld. En er zijn geen 
gevaarlijke takken te zien in de boom. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 023. Houd het nummer 
van de melding 0392-2018-0056578 bij de hand, zodat we u sneller van dienst kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Haarlem 
Edith

Gegevens melding:

Onderwerp Bomen
Locatie Henckenshagen 48
Beschrijving Op de peelweg staat een boom. Deze is 40 cm

verwijderdvan erfgrens van mr.
Er vallen steeds grote takken af en mr vind^het 
gevaarlijk. Verzoek deze boom te verwijderen (of 
in ieder geval goed te snoeien).

Vanaf 1 januari 2018 voert de gemeente Haarlem ook de taken uit voor de gemeente Zandvoort.
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AAN :
Het College* van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 
Markt 2
2011 RD HAARLEM.

Onderwerp:
Verwijderen van bomen.

Geacht College,

In aansluiting op de nog niet door u beantwoorde brief van 8 oktober 2018, voegen wij u nog het 
volgende aan toe.

De door ons bedoelde boom ter plaatse van Henckenshagen 48 is ongeveer 40 cm verwijderd 
van de erfgrens. Dit brengt met zich mee dat bij harde wind takken kunnen afbreken en terecht 
komen in de tuinen.
Het spreekt voor zich dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waar wij u aansprakelijk zullen 
stellen.
Door herindeling van de achtertuinen is het bestaande achterpad vervangen door een nieuwe 
achterom die door uw gemeentedienst is aangelegd. Dit nieuwe pad is nog steeds niet afgemaakt 
vanwege de grote wortels van de genoemde boom.
Ook mede door deze toevoegingen moge het u duidelijk zijn dat het van groot belang is dat de 
boom zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.
Wij danken u nu al voor uw medewerking.

|-{ ohr* H

Namens de bewoners van nos. 44, 46 en 50 
(G.F. Veldema)
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Haarlem, 8 oktober 2018.

AAN
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem 
Markt 2
2011 RD HAARLEM.

Onderwerp :
Verwijderen van een boom (populier).

Geacht College,

Als groep bewoners van ' ‘ ~ 1 .naken u het volgende attent.
Achter het perceel van n. — '* ' '♦ een populier qiv, ... de jaren 70 is geplant en is inmiddels
meer dan volwassen.
Jaarlijks in het voorjaar hebben wij onacceptabel last van de zaden die plakken op de bestrating 
van onze tuinen en aan de op straat geparkeerde auto’s. Nadat deze narigheid achter de rug is, 
produceert deze populier een soort van watjes die langdurig rond dwarrelen en ook in de 
omgeving zweven. In onze tuinen zitten is dan onuitvoerbaar en onze ramen en deuren moeten wij 
continue dichthouden waardoor ventilatie niet mogelijk is.
Deze boom is uw eigendom en het kan en mag niet zo zijn dat uw eigendom tot grote hinder en 
last is van ons als bewoners.
Op grond van het bovenstaande doen wij een nadrukkelijk beroep op u om deze populier zo 
spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het voorjaar 2019, te verwijderen.
Wij stellen u voor om ter vervanging wederom een andere boom te planten die niet deze proble
men met zich meebrengt.
Een snelle afhandeling van deze zaak zou ons als bewoners goed doen.
Wij dringen erop aan dat u zo snel mogelijk tot afhandeling van deze kwestie over gaat.

Met veel hoogachting tekenen wij,

>

Correspondentie-adres:


