
Haarlem, 2 juni 2020.

AAN :

De Leden van de Gemeenteraad Haarlem 
Postbus 511 
2003PB Haarlem.

Onderwerp: Verwijderen boom aan de Peelweg.

Geachte Raadsleden,

Een aantal bewoners dat aan Henckenshagen woont met achtertuin grenzend aan de Peelweg 
heeft jaar in jaar uit onevenredig veel overlast van een boom (populier). Deze populier staat 

achter het perceel Henckenshagen •;
De gedupeerde medebewoners hebben mij gevraagd deze problematiek zowel bij de gemeente 
Haarlem als bij u aan de orde te stellen.
Waar bestaat de overlast in het algemeen uit:

A. In het voorjaar vallen zaden uit de populier die plakken op tuintegels van het achterpad en op 
de auto’s die geparkeerd staan aan de Peelweg.

B. Nadat de fasen van zaadvorming achter ons ligt, produceert de boom bijzonder veel 
z.q. wattenbollen die alom in de lucht zweven.
Het is dan niet mogelijk de ramen of deuren open te houden, anders vinden de wattenbollen 
de weg naar de woon- en slaapkamers.
Mensen die last hebben van hooikoorts ondervinden hier heel veel irritaties.

C. De vermelde boom staat gedeeltelijk op mijn grond. ( Het Kadaster heeft de grenzen op 15
november 2019 vastgesteld). . ^ .
Om de boom en de wortels niet te beschadigen moest ik mijn nieuwe schutting omleggen. Pas als 
deze populier verwijderd is, kan ik uiteindelijk het hekwerk definitief op mijn eigen grond laten 
aanbrengen. Hierdoor word ik gedwongen te zijner tijd meer kosten te maken voor het veranderen
van mijn hekwerk. , , , , , , ,Daarenboven ben ik genoodzaakt meer dan wenselijk mijn achtertuin te herstraten omdat de
wortels de tegels steeds naar boven drukken.

Een delegatie van bewoners zal op uw uitnodiging heel graag aanwezig willen zijn om ons belang 

toe te lichten.Met veel hoogachting dank ik nu al voor uw medewerking.

Getekend namens de mede bewoners van Henckenshagen


