Inspreektekst donderdag 2 juni 2016 – over de voorgestelde Aanpassing van de Bomenverordening
Eric Boog uit Saturnus
Inspreken is nieuw voor mij. Website geraadpleegd. Ik heb het volgende document gevonden.
Uw invloed in de gemeente
Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen willen zij graag
weten wat er leeft en speelt in de gemeente.
Wij, als bewoners, willen graag het gesprek aangaan en samenwerken met de gemeente.
Wij willen graag een alternatieve plek hebben voor de natuurlijke speelplaats maar dat was niet
mogelijk. Er was een enorme weerstand.
U weet dat ik een bezwaarschrift heb ingediend voor de kap van de 17 bomen om ruimte te
maken voor een natuurlijke speelplaats. Gelukkig lees ik in het krantje dat de gemeente in
samenwerking met de bewoners en de scholen gaat kijken naar een alternatieve plek voor
Natuurlijk spelen. Ik ben zo blij hiermee. In gesprek gaan kan dus wel. Al kost het wel heel veel
moeite.
Ik ben verbaasd
Bij de Aanpassing van deze Bomenverordering. Gedurende de wedstrijd wil het college de
spelregels wijzigen. Creatief Boekhouden. Wordt dit ook wel genoemd. Niet heel chic. Vinden
jullie ook niet? Wat nu door de gemeente wordt voorgesteld, is als volgt:
• Je telt eerst alle punten op van een boom.
• Je overschrijdt de 50 punten.
• Daarmee overschrijd je de norm voor kap.
• Weet je wat we doen?
• We creëren een vrijbrief voor het college om elke boom om te kunnen kappen.
• College besluit van het puntenadvies af te wijken.
• Oh ja en voor de vorm wordt nog wat inspraak georganiseerd, maar de uitkomst staat al vast.
Reden of geen reden?
Elke boom kan ni zonder pardon neergehaald worden en met de voorgestelde wijziging is de hele
bomenverordening overbodig geworden!
Dus de raad stelt met die aanpassing een schijnkader van een bomenverordening op.
Het college kan hier namelijk altijd van afwijken. Niemand heeft dus meer recht op ruimtelijke
zeggenschap, behalve het college.
Mijn verzoek is om deze wijziging niet door te voeren
En beide documenten nog eens kritisch te bestuderen en met een nieuwe beleidsnota en
verordening te komen Ga het gesprek aan met de bewoners. Ga het gesprek met de project
ontwikkelaars aan. Er is zo veel mogelijk. Ga de samenwerking met iedereen aan. Creëer een cocreatie. Het kan. Samenwerken is ook gelukt bij de bouw van de scholen en het dorpshart
Duivendrecht. En laat a.j.b het college niet op de stoel van God zitten.
Einde. Dank u wel.

