Waar blijft het beloofde concept
Uitvoeringsplan van het Nieuwe Bomenbeleid?

20 November 2020, Arnhem

Beste raadsleden,
Begin van dit jaar (januari en februari) hebben wij samen met u tijdens drie raadsvergaderingen de
nota Nieuwe Bomenbeleid Arnhem besproken.
Nadrukkelijk heeft Wethouder Bouwkamp met u afgesproken dat spoedig de raad het
UITVOERINGSPLAN van het Nieuwe Bomenbeleid ter bespreking zou worden toegezonden.
De nota Nieuwe Bomenbeleid Arnhem bleek immers tijdens de raadsvergaderingen vooral een nota
van uitgangspunten te zijn.
Nu acht maanden later is er nog steeds geen concept Uitvoeringsplan bekend gemaakt.
Ondanks dat het uitvoeringsplan hard is toegezegd aan de Raad en aan de deelnemers van de vele
bomeninspraak bijeenkomsten heeft Wethouder Bouwkamp (GL) nog geen enkele inhoudelijke
informatie over het uitvoeringsplan gegeven. Ons WOB verzoek om aan het gemeentebestuur om
meer informatie is door B & W geweigerd op 10 november jl.
Frans Gooren, die ambtelijk verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het UITVOERINGSPLAN
heeft merkwaardig genoeg het zelfs niet meer over een plan maar gebruikt steeds het woord
uitvoeringsagenda. Kortom wordt er als vervolg op het niet smart geformuleerde Nieuwe
Bomenbeleidsnota nog wel een uitvoeringsplan gemaakt of krijgt u als u geluk heeft met kerst een
lijstje met aantal activiteiten toegestuurd?
Beste raadsleden, als u niet zelf ingrijpt en ook niet zelf let op het nakomen van afspraken van de
wethouder Groen en Duurzaamheid aan de Raad, dan wordt het door B & W aan Arnhem beloofde
Nieuwe Bomenbeleid in september 2018 ( ruim twee jaar geleden!) steeds meer een pijnlijke farce.
Een voorbeeld hoe het niet moet en een bewijs dat wethouder Bouwkamp geen enkele boodschap
heeft aan de inwoners van de stad als het haar niet uitkomt. Deze raadsperiode zou toch het kenmerk
krijgen om meer SAMEN met de Stad te besturen en in ieder geval samen te werken?
Wanneer gaat u wat doen?
Graag willen wij van u een antwoord.
Met vriendelijke groet
Namens de Arnhemse Bomenbond
Joost Blasweiler
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