12 januari 2021, Arnhem
Aan Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Arnhem,
cc. Gemeenteraad van Arnhem.
Betreft: WOB verzoek i.v.m. Kap twee grote bomen Beukenlaan
Aan de Beukenlaan ter hoogte van het sportcentrum Valkenhuizen staan twee grote beukenbomen
(stamomvang ca. 150 cm) op de nominatie om gekapt te worden door de gemeente (zie foto’s).
Volgens het Bomenplan Arnhem maart 2020 moet de gemeente voor de kap van een boom met een
dergelijke stamomvang een kapvergunning aanvragen.
Hierbij vraag ik u als inwoner van Arnhem om de volgende schriftelijke informatie per email naar
mij toe te sturen i.v.m. de activiteiten van de Arnhemse Bomenbond met een beroep op de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) :
- de gemeentelijke aanvrage voor de kap van deze bomen (dan wel de reden waarom de vergunning
niet aangevraagd wordt);
- de kapvergunning voor deze van deze bomen;
- het document dat vaststelt waarom deze bomen bijna dood (zouden) zijn, dan wel geen
overlevingskansen meer (zouden) hebben of gevaar opleveren;
- het document dat vaststelt welke maatregelen overwogen zijn om de bomen toch te behouden;
- de documenten die de compensatie voor de kap van deze bomen vaststellen;
- het document voor de herplant van bomen op de Beukenlaan.
Ik en anderen hebben verscheidene malen het telefoonnummer gebeld dat op het gemeentelijke
informatiebord van de bomen was opgehangen. Steeds waren meer dan negen mensen voor ons die
dit informatienummer ook belden. De vermelde website op het informatiebord (zie foto) bevat
slechts algemene informatie en gaf geen informatie over de betreffende bomen zelf.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet
Joost Blasweiler
Jan Vethstraat 9
6813 HJ Arnhem

Emailadres: jblasweiler@outlook.com
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PS. de Arnhemse Bomenbond heeft van u nog geen bericht ontvangen hoe de Gemeente Arnhem
de verdroging van de beuken aan de Beukenlaan wil verminderen met gerichte maatregelen.
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