
 

 

         

Motie vreemd  “Bomenloket” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 september 2020, 

constaterende dat, 

- er veel bevlogen bewoners zijn die als ogen en oren in de wijken toezicht houden op 

het bomenbestand van en in de gemeente Haarlem, 

- deze actieve bewoners regelmatig vragen stellen over de gezondheid en de kap van 

bomen, 

- omdat er geen aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen aangaande het 

bomenbestand in Haarlem is, het lang duurt voor er antwoorden komen,  

- bij de bestrijding en het voorkomen van verspreiding van ziektes zoals iepenziekte 

snel handelen van het allergrootste belang is,  

overwegende dat, 

- de gemeente Haarlem een opgave heeft om de dienstbaarheid naar bewoners te 

verbeteren, 

- bewoners opmerkingen en vragen kunnen stellen via een digitaal formulier, de 

beantwoording van deze opmerkingen en vragen wordt bij toerbeurt opgepakt door 

de dan beschikbare medewerker, 

- vervolgvragen regelmatig weer door een andere medewerker kunnen worden 

beantwoord wat de consistentie van de beantwoording bemoeilijkt, 

- de kosten van een vast aanspreekpunt met gebundelde kennis over kapvergunningen 

en ziektes bij bomen mogelijk tot een aanzienlijke tijds- en derhalve kostenbesparing 

leidt, 

- een vast contactpersoon in één keer het juiste antwoord kan geven waardoor het 

aantal (herhaal) vragen kan worden teruggedrongen, 



 

 

- dit contactpersoon tevens waarnemingen over bomenziektes zoals iepenziekte 

kunnen verzamelen, waarmee tot adequate kap kan worden overgegaan en 

verspreiding van de ziektes ingedamd kan worden, 

verzoekt het College; 

• één vast aanspreek- en informatie punt (caseholder) voor bomen aangelegenheden 

aan te wijzen voor vragen aangaande bomenkap en bomenziektes, 

• de caseholder onderdeel uit te laten maken van ‘platform groen’, 

• snelheid, transparantie en doelgerichtheid van de afhandeling van vragen te 

verbeteren, 

• te onderzoeken of het aanspreekpunt met de bestaande formatie kan worden 

ingericht, en anders met een voorstel te komen bij de begroting voor extra formatie,   

en gaat over tot de orde van de dag. 
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