
 

Aan de gemeenteraad van Haarlem 

cc: wethouder Merijn Snoek 

 

Haarlem, 13 februari 2020 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 12 december 2019 heeft uw Commissie beheer gesproken over de bomen in Schalkwijk naar 

aanleiding van de kapvergunning voor een aantal bomen.  U hebt ervoor gekozen om niet alle bomen 

te kappen waarvoor een vergunning is aangevraagd, maar alleen de zieke, gevaarlijke en acuut 

overlast gevende bomen.  

Dit besluit wijkt af van het burgeradvies dat u twee jaar geleden kreeg van 100 bewoners uit 

Schalkwijk. Stichting Stadsgesprekken heeft dit participatieproces rond de bomen in Schalkwijk 

begeleid. Bij de overhandiging van het burgeradvies aan de gemeente heeft stichting 

Stadsgesprekken gevraagd om de bewoners te laten weten wat ze gaat doen met het advies en 

mocht ze beslissen ervan af te wijken, dit te motiveren.  

Burgeradvies bomen in Schalkwijk 

Omdat veel bomen vijftig jaar geleden bij de bouw van de wijk geplant zijn en nu aan het einde van 

hun leven zijn, moest er een plan gemaakt worden voor herplanting. Het vervangen van bomen is 

ook voor de bewoners in Schalkwijk een ingrijpende gebeurtenis. Daarom wilde u dit zorgvuldig 

afwegen en heeft u als gemeenteraad gekozen voor een bijzonder participatieproces: participatie 

door loting. Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', heeft in april 2017 een 

burgeradvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente.  

De inwoners van Schalkwijk pleitten voor een divers bomenbestand, een stem voor inwoners bij 

besluiten over bomen, een beheersplan met aandacht voor overlast, educatie over bomen en 

adviseerden de gemeente alleen die bomen aan te planten waarvoor ook voldoende 

onderhoudsbudget is. Bij het opstellen van dit advies waren ook wijkraden en andere 

belangenbehartigers, zoals de bomenridders, betrokken. Het maken van een plan voor de 

omvorming wordt, zowel door burgers als professionals, breed gedragen.  

Bewoners informeren over afwijkend besluit 

Op basis van het burgeradvies heeft de gemeente een Plan van Aanpak gemaakt. De gemeenteraad is 

akkoord gegaan met dit plan en heeft het krediet hiervoor unaniem vastgesteld in de vergadering van 

15 november 2018. Onderdeel van dit plan is gefaseerde kap en vervanging van bomen aan het einde 

van hun levensduur. In december vorig jaar heeft u ervoor gekozen om van dit plan af te wijken. De 

discussie ging met name over het tempo van de vervanging van de bomen. Uiteindelijk heeft de 

Commissie beheer ervoor gekozen om te adviseren niet alle bomen te kappen maat alleen de zieke, 

gevaarlijk en acuut overlast gevende bomen.  Wij begrijpen dat u als gemeenteraad een andere keuze 



 

kunt maken. We vinden het echter zeer spijtig dat de bewoners niet zijn meegenomen in de keuze 

voor een andere aanpak.  

Daarom willen wij u verzoeken om de 100 bewoners in Schalkwijk die hebben meegedacht over de 

bomen in Schalkwijk te informeren over het uiteindelijke besluit en dit met argumenten toe te 

lichten. Dit is niet alleen belangrijk om te laten zien dat u 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 ondermijnen.  

Graag vernemen we van u.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichting Stadsgesprekken 

Gert-Jan Ankoné (gert-jan@stadsgesprekken.nl) 

Renske Keur (renske@stadsgesprekken.nl)  
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