
Van: m.de.bok 

Verzonden: zaterdag 21 augustus 2021 15:13 

Aan: Griffiebureau 

CC: jjl.amand@gmail.com 

Onderwerp: Geplande boom  

Bijlagen: RE: FW: Geplande boom  

Beste Griffier, 

Vorige week zijn we teruggekomen van vakantie en lag er tot ons ongenoegen een brief (kenmerk 

PCM/2021/423823) van de gemeente met daarin de melding dat er bomen worden geplant in de 

buurt. Kijkend op de site zie ik tot mijn verbazing dat er een boom is gepland bij mijn buurvrouw voor 

de deur,  zelf woon ik op nummer en tussen mijn huis en nummer staat ook al boom, een erg 

vervelende lijsterbes. 

In de brief staat er aangegeven dat er contact kan worden opgenomen met de omgevingsmanager 

Op 16 en 17 augustus getracht te bellen, maar hij heeft geen rechtstreeks nummer, dus is er een 

terugbelverzoek achtergelaten. U raadt het al, natuurlijk niet teruggebeld. Op donderdag middag een 

email gestuurd, en wel snel reactie ontvangen. De emailconversatie treft u in de bijlage aan. 

Ondanks dat we, ook de buurvrouw van nummer , hebben aangegeven geen boom voor ons deur 

wensen, is daar geen reactie op gegeven. 

De grootste bezwaren zijn: 

- Er staan al bomen (in redelijke verhouding uit elkaar) in de straat, met de plaatsing is de verhouding 

zoek 

- Waarom zijn wij niet vooraf geïnformeerd. 

- De geplande boom is veel te groot voor de locatie. Hierdoor is de stemming die nu wordt 

uitgevoerd ook niet juist. Er wordt dan gestemd op de verkeerde boom. 

- Waarom stemmen mensen uit andere straten voor een boom die voor ons huis is gepland. 

- In het verleden (volgens de buurvrouw ca 2008) zijn er vaker wensen geuit en plannen door de 

gemeente opgesteld maar door geldgebrek nooit tot uitvoer gebracht, waardoor we nog steeds met 

de lijsterbes zijn opgescheept. 

- Bij het plaatsen van een grote boom, wie gaat de dakgoot onderhouden? 

Uiteindelijk zijn wij tegen de plaatsing van een boom voor onze deur. Liever zien we dat de 

lijsterbes(sen) worden vervangen voor gebruiksvriendelijke (niet teveel overlast gevende boom). En 

dan dat de dode boom bij huisnummer xx  wordt vervangen. Ook stond er namelijk dat er een boom 

bij nr xx gepland staat. In de brief staat aangegeven dat er rekening wordt gehouden met kabels en 

leidingen, maar dan komt de boom vlak naast een lantaarnpaal te staan??? Lijkt mij dat dan ook de 

werking van de lantaarnpaal verloren gaat. 

In de buurt zijn veel meer plaatsen waar nog geen bomen staan, en waar de boom dan veel beter tot 

zijn recht kan komen. 



Graag hoor ik verder van u, 

Met vriendelijke groet, 

Marc de Bok 

 

Van: Marc de Bok  

Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 18:12 

Aan: xxxxx 

Onderwerp: RE: FW: Geplande boom  

Geachte heer xxxx 

Hartelijk dank voor het antwoord. 

Ik mis het antwoord dat er ook geen keuze van een boom is en dat deze op een andere locatie kan 

worden geplaatst. Omdat we al bomen hebben staan. 

Als de huidige bomen worden vervangen, vinden wij, ook nummer x, het goed. Maar een extra 

boom, niet voor onze deuren. 

-------- 

Van: xxxxxx  

Datum: 19-08-2021 17:43 (GMT+01:00) 

Aan: m.de.bok 

Cc: xxxxxx  

Onderwerp: FW: Geplande boom  

Beste heer de Bok, 

Dank voor uw bericht. Ik heb ook een reactie van mevrouw Mulder gehad en haar een bericht 

gestuurd. 

Onderstaand ga ik in op de punten in uw mail. 

De brieven die zijn bezorgt hebben het doel om u te informeren over het voornemen van de extra 

bomen en om aan te geven dat er een keuze is voor de soort. U heeft dus geen voortraject gemist. 

In het voorstel voor de xxxxxstraat zitten geen soorten die rode bessen dragen. Dus overlast in die 

vorm is niette verwachten. Ik ben nog aan het uitzoeken waarom de xxxxxxxstraat in het rijtje staat 

voor ‘versteende pleinbomen’ en niet voor ‘straatbomen’. Als ik daar antwoord op heb zal ik u verder 

informeren. 

De locaties van de bomen zijn gekoppeld aan een huisnummer als referentie. Dit houdt niet in dat ze 

daar precies voor de deur komen. Bij de keuze wordt altijd rekening gehouden met de deuren van 

woningen en poortjes en ook met lantaarnpalen. 

Het is een algemeen feit dat loofbomen blad verliezen in de herfst. Daarom wordt door 

Spaarnelanden vaker geveegd in die periode. Het is vervelend dat u het alsnog als overlast ervaart. 



Tussen de soorten die gekozen kunnen worden zitten er ook (zoals de Iep) die minder vruchten of 

katjes afwerpen. 

Afsluitend wil ik aangeven dat altijd samen met de aannemer die de plantgaten gaat maken 

besproken kan worden of een locatie nog net een beetje verschoven kan worden zodat het beter 

past. 

Vriendelijke groet 

xxxxx 

 

Van: m.de.bok@ 

Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 10:34 

Aan: xxxxx 

Onderwerp: Geplande boom xxxxxxx 

Urgentie: Hoog 

Beste xxxx 

Met vol verbazing heb ik, terug van vakantie, de brief gelezen dat er een boom geplant gaat worden 

bij mijnbuurvrouw voor de deur. Ik heb haar gevraagd of zij er iets van wist, maar zij wist ook van 

niets. 

De verbazing is dan ook om dat er al een boom, denk een lijsterbes, voor xxxxx staat, en een grotere 

boom bij de blinde muur naast xxx. Van beide bomen ervaren we al veel rotzooi en ongemak. We 

zitten er dan ook niet op te wachten om nog een boom voor de deur te krijgen. En dan staat er ook 

nog een pleinboom gepland, dit lijkt mij een grotere soort dan wat we nu hebben staan. En ook nog 

eens die een stuk groter gaat worden. Voor de hitte is het niet nodig, onze voordeuren hebben de 

schaduwzijde. En wat als zo’n boom groot wordt, wie gaat onze goot onderhouden? 

Wij in ieder geval niet! 

Daarnaast staan de bomen nu redelijk evenwijdig verspreidt uit elkaar, en met een boom er tussen is 

dit ook verdwenen. Wat mij tevens verbaasde is dat er voor xxxxxxxx  xx ook een boom gepland 

staat. In de brief staat vermeldt dat de bomen niet vlak bij kabels en leidingen komen te staan. Wat 

staat er dan vlak naast de boom, een lantaarnpaal. Als er een boom komt te staan, hoe dan met de 

lantaarnpaal? Is de werking dan nog wel goed? Tevens heb ik je getracht afgelopen dagen te bellen, 

helaas niet rechtstreeks bereikbaar en op de terugbelverzoeken 

(conform de regels van de gemeente binnen 24 uur terugbellen) is ook geen gehoor gegeven. 

Ook namens mevrouw Mulder van  xxx, zijn wij tegen de komst van een boom voor onze deur. 

Met vriendelijke groet, 

Marc de Bok 


