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De gemeente heeft een flink budget en heeft een opzet gemaakt voor de
renovatie van het plantsoen (aldus info van de gemeente op 13/07/2017).
De Dorpsraad is door de gemeente op de hoogte gebracht van de
voorgenomen renovatie en reageert hier positief op.
De Projectleider is begonnen met uitwerking van het renovatieplan. Gelet
op het ruime budget moet de gehele renovatie in één keer worden
uitgevoerd. Het motief daarvoor is meer beheersmatig van aard en gericht
op minder onderhoud (aldus info van de gemeente op 13/07/2017).
Inloopbijeenkomst.
Enkel direct aanwonenden uitgenodigd.
Keuze uit 3 boomsoorten, geen inspraak mogelijk op de plannen.
Reactie in te dienen voor 9 juni 2017.
Bewoners vragen om het renovatieplan op schrift en dienen formeel protest
in.
Oprichting Actiecomité.
Aangesloten bewoners aan het Actiecomité besluiten om niet te reageren
voor 9 juni 2017 (keuze uit 3 soorten bomen); dat is immers impliciet
instemmen met de kap van de bomen.
Er zijn 4 bewoners die wel hebben reageerd: zij kiezen Turkse hazelaars i.p.v.
Spaanse Aken.
Via Facebook wordt door de gebiedsmanager bekend dat de
renovatieplannen regulier/noodzakelijk onderhoud betreffen. Via de
gemeentesite wordt nu duidelijk dat er ongeveer 73 bomen gerooid gaan
worden en veel struiken. Dat is in tegenspraak met regulier onderhoud.
Noodzakelijk onderhoud (lees: kappen) van zoveel bomen wordt niet
aangetoond.
Wel is het zo dat er door de jaren heen zieke bomen worden omgezaagd;
er wordt dus onderhoud gepleegd.
Ook wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat het park verwildert.
Dokter Van Haeringenplantsoen Nieuw-Vennep gerenoveerd
2414712 SV Lid van der Veer – participatie Leefomgeving – Dr. Van
Haeringenplantsoen – Nieuw-Vennep, 6 juni 2017
‘Geen inspraak bewoners bij renovatie Dr. Van Haeringenplantsoen’
Voorlichtingsbijeenkomst.
Enkel mensen uitgenodigd die voor 11 juni 2017 steun hebben betuigd aan
het Actiecomité.
Keuze uit 3 boomsoorten, geen inspraak mogelijk op de plannen.
Reactie in te dienen voor 1 juli 2017.
Gemeente komt met rapport van dendroloog (Van Atten) (DENDROLOOG
1) om aan te tonen dat bomen zo ziek zijn dat grootscheepse kap
noodzakelijk is.
De bewoners verbazen zich hierover. Het rapport van de dendroloog is van
10 april 2017, terwijl al in 2016 een renovatieplan werd opgesteld. De
dendroloog heeft de opdracht gekregen om bomen te beoordelen op
basis van de gewenste renovatieplannen en niet op basis van zoveel
mogelijk natuurbehoud.
De bewoners vragen zich af of dit een rechtvaardiging achteraf is van de
renovatieplannen.
Ook uitten de bewoners kritiek op het uitnodigingsbeleid: zij vinden dat ook
mensen die zich niet achter hun protest scharen mee moeten kunnen
denken over de renovatieplannen. Bewoners van het dorp moeten
allemaal inspraak krijgen en daar moet voldoende tijd en gelegenheid voor
zijn.
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Op vragen van de bewoners waar de zak met geld vandaan komt voor
deze renovatieplannen antwoordt de projectleider dat dit geld o.a. wordt
weggehaald uit groenbeheer voor Getsewoud.
Commotie over ‘renovatie’ Van Haeringenplantsoen
2414712 ASV Lid van der Veer – participatie Leefomgeving – Dr. Van
Haeringenplantsoen – Nieuw-Vennep, 28 juni 2017
Bijeenkomst gemeente/Actiecomité
Gemeente spreekt uit dat ze niet zoveel verzet had verwacht vanuit
bewoners omdat dat niet uit contacten met de Dorpsraad was gebleken.
Het Actiecomité meldt dat niemand door de Dorpsraad is geïnformeerd,
terwijl de Dorpsraad al in maart 2016 van de plannen wist.
De gebiedsmanager geeft aan dat de wijze van gehanteerde inspraak niet
goed is gegaan.
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De gemeente blijft bij haar standpunt dat de bomen gerooid moeten
worden, maar is bereid om dit over een langere periode uit te smeren.
Het Actiecomité blijft bij haar standpunt dat niet-zieke bomen niet gekapt
moeten worden.
De plannen zijn volgens de gemeente ook nog niet aan de Flora- en
Faunawet getoetst, aldus haar antwoord op vragen hierover van het
Actiecomité. Dit is belangrijk omdat er spechten, vleermuizen en steenuilen
in het plantsoen verblijven, geeft het Actiecomité aan.
Afgesproken wordt om op 24 augustus 2017 een overleg te organiseren
tussen de Dorpsraad, het Actiecomité en de gemeente.
Op 19 september 2017 zal dan een Inloopavond worden georganiseerd,
waar de gemeente een bijgesteld plan zal presenteren.
Het Actiecomité heeft onder de ondersteuners geld opgehaald en daaruit
zelf een onderzoek door een dendroloog (Schenkeveld) georganiseerd.
Uit dit onderzoek blijkt dat er maar 15 bomen zijn die ziek/slecht zijn zodat ze
gerooid moeten worden (i.p.v. 73 volgens de gemeente).
Heel veel steun voor omwonenden Haeringenplantsoen
Bijeenkomst gemeente/Dorpsraad/Actiecomité
De onderzoeksrapporten van de dendroloog van de gemeente en de
dendroloog van het Actiecomité worden vergeleken.
De gemeente geeft toe dat niet alle 73 bomen ziek zijn en om die reden
gerooid zouden moeten worden.
De gemeente geeft aan dat het rooien van de Spaanse Akenlaan uit het
plan wordt gehaald.
Wel vindt zij dat de treurwilg ‘op de hoek’ gerooid moet worden. Volgens
de dendroloog van het Actiecomité levert deze treurwilg helemaal geen
gevaar voor de omgeving op. Ook staat deze boom op de
monumentenlijst en mag dus niet zonder vergunning gekapt worden.
De projectleider geeft aan dat als uit inspectie blijkt dat bomen die nu niet
ziek of gevaarlijk zijn, om welke reden dan ook niet handhaafbaar blijken,
deze worden gerooid en dat er geen nieuwe bomen voor in de plaats
komen. Dit in tegenstelling tot het voorgelegde plan, waarin wel in
herplanting is voorzien. Benadrukt wordt dat er een risico is dat er straks
allemaal kale plekken in het plantsoen verschijnen, als er niet wordt
ingestemd met het voorliggende renovatieplan. Daarom stelt de
gemeente voor om het renovatieplan gefaseerde (in vier jaar) uit te
voeren.
De bewoners voelen zich hierdoor onder druk gezet door de gemeente.
Het Actiecomité benadrukt dat ook dit kaalslag is, zij het gespreid over
enkele jaren. Verder is het zo dat er volgens het rapport van de dendroloog
van het Actiecomité, naast het Spaanse Akenlaantje, nog veel meer
bomen niet hoeven te worden gekapt omdat ze ziek zouden zijn.
De Dorpsraad geeft aan dat zij liever wil dat het renovatieplan eerst wordt
onderzocht en wordt uitgewerkt voor de geplande inloopbijeenkomst op 19
september. Er is geen goed plan en e.e.a. komt rommelig over. Ook wil de
Dorpsraad graag dat niet enkel omwonenden maar iedereen uit het oude
dorp wordt uitgenodigd. De gemeente vindt dat zij dit doet: de uitnodiging
staat op internet.
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Keuze boomsoort en persoonsgegevens
Groenrenovatie aan het Dr. Van Haeringenplantsoen
Inloopbijeenkomst; wordt uitgesteld naar 9 oktober 2017
2507254 SV LidvdVeer over betrokkenheid bewoners bij renovatie Dr van
Haeringenplantsoen, 20 september 2017
Mogelijk minder bomenkap Van Haeringenplantsoen
Zonder overleg met omwonenden en zonder vergunningaanvraag is de
treurwilg ‘op de hoek’ afgezaagd. Deze staat op de lijst van monumentale
bomen. Enkel bij acuut gevaar mag de gemeente dan overgaan tot kap.
Dat is in dit geval niet onderbouwd.
Zelfs na alle vorige bijeenkomsten staat op deze dag op de website van de
gemeente nog steeds vermeld dat er 73 bomen gerooid gaan worden. De
Spaanse Aken worden volgens dit plan vervangen door Turkse hazelaars
(zie 1 juni 2017). Verder is opvallend dat de gemeente geen reden meer
noemt voor de bomenkap.

Vragen, gesteld door het Actiecomité, worden niet beantwoord.
Verzoeken om contact met de wethouder, tot vier keer toe, zijn niet
beantwoord.
Wel blaast de wethouder, via Informeer, de pers en social media, de
loftrompet over hoe fantastisch het participatietraject is verlopen.
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Emotioneel verlopen inloopavond Van Haeringenplantsoen
Nieuw-Vennepers fel tegen kap 74 bomen: “Er is niets mis met ze!”
‘Bomen Van Haeringenplantsoen zijn op hun retour’
2507254 ASV LidvdVeer over betrokkenheid bewoners bij renovatie Dr van
Haeringenplantsoen, 5 oktober 2017
Stippen op bomen Van Haeringenplantsoen Nieuw-Vennep
Maandag bijeenkomst renovatie groen Van Haeringenplantsoen
Inloopbijeenkomst , De Rank
Reactie in te dienen voor 15 oktober 2017.
De gemeente licht haar renovatieplan toe en stelt de aanwezigen voor
een keuze:
- of op dit moment instemmen met rooien van het Spaanse Akenlaantje
over vier jaar en dan iets dikkere bomen terugkrijgen,
- of niet instemmen met rooien, waardoor de bomen op de ‘attentielijst’
van de gemeente komen en wanneer ze gerooid worden niet of door
dunne sprietjes teruggeplaatst worden.
De aanwezigen voelen zich onder druk gezet maar kiezen en masse voor
het laatste. Want: het is voldoende aangetoond dat de Spaanse Aken niet
ziek zijn!
De aanwezigen geven aan zich te willen laten vertegenwoordigen door
het Actiecomité. Dit wordt ter plekke niet geaccepteerd door de
gebiedsmanager.
Er mag gereageerd worden tot 22 oktober 2017. Op aanvraag van de
aanwezigen om zeker nog 1 week uitstel vragen om zich beter gezamenlijk
te kunnen voorbereiden, stemt met vooralsnog niet in.
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Zoals participatie is bedoeld
Inloopavond van Haeringenplantsoen
Inspraakavonden Van Haeringenplantsoen wassen neus: ‘Alle bomen gaan
er gewoon aan’
Eerste bomenkap eind dit jaar | Irritatie op bijeenkomst
Behandeling in de gemeenteraad van de Motie “Effe Kappen” van Lid van
der Veer
De wethouder ontkent hier niet de bewering van haar eigen
fractievoorzitter dat de bomen ziek zouden zijn waardoor de rest van de
gemeenteraadsleden op het verkeerde been zijn gezet.
Uitzending 1 – Eens Vandaag: Hard voor Bomen
Uitzending 2 – Eens Vandaag: De bomenkapper als moordenaar
Uitzending 3 – Eens Vandaag: Boomexpert gevraagd te liegen met daarin
onafhankelijk DENDROLOOG 3 die tegenspreekt dat er ook maar iets aan
de hand is met de bomen die op de nominatie staan om te worden
gekapt.
Bomenkap leidt tot heftige reacties
Uitzending 4 – Eens Vandaag: Ruzie om ‘Wat is een boom?’
Nieuw Vennep – hard voor bomen
Video EenVandaag Buurtbewoners in Nieuw-Vennep zijn woedend: een
groot deel van de bomen in hun park wordt omgekapt
met daarin onafhankelijk DENDROLOOG 4 die tegenspreekt dat er ook
maar iets aan de hand is met de bomen die op de nominatie staan om te
worden gekapt.
Plantsoentjekap en levensduur van bomen; de dendroloog aan het woord
Bomenlaantje Van Haeringenplantsoen blijft
http://politieksterk.nl/spoedoproep-aan-college-eerst-raad-dan-
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Partijen lijnrecht tegenover elkaar
Lid van der Veer dient de Motie Pas op de Plaats in.
Lid van der Veer dient een Motie van Wantrouwen jegens de
Portefeuillehouder Leefbaarheid en Participatie in.

