
 

22  augustus 2019, Arnhem 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Arnhem, 
 
Betreft : Waar blijft uw beloofde nieuw bomenbeleid voor Arnhem! 
 
 
 
Geachte leden van het College en de Raad, 
  
Augustus 2018 besloot Burgemeester en Wethouders dat er een nieuw bomenbeleid voor Arnhem zal komen. Nu één 
jaar later is er zelfs nog geen voorstel voor een beter bomenbeleid! 
 
U heeft begin 2019  alle Arnhemmers opgeroepen hun gedachten, ideeën en voorstellen aan de Gemeente Arnhem 
kenbaar te maken.   
 
In de periode maart tot en mei zijn er vier inspraakbijeenkomsten geweest waar veel Arnhemmers, instellingen en 
organisaties voorstellen hebben ingediend. Ook via de gemeentelijke website voor het nieuwe Bomenbeleid werden 
veel ideeën en voorstellen ingebracht. De Gemeente Arnhem heeft echter zelf  geen enkel voorstel voor een nieuw 
beleid in deze bijeenkomsten of via de website ingebracht. Sinds begin mei heeft de gemeente de inspraak zonder 
overleg met betrokkenen opgeschort. Per mail werd enkel bericht dat de zaak vertraagde en tot na de zomer werd 
stilgelegd. 
 
Hoe vreemd gaat u om met inspraak. U roept wel maandenlang Arnhemmers op om ideeën en voorstellen aan u te 
leveren maar maakt zelf geen enkel voorstel bespreekbaar tijdens de inspraakbijeenkomsten en geeft geen enkele 
inhoudelijke reactie op de inbreng van de inwoners van de stad.  
 
Het College van B en W verliest hierdoor veel vertrouwen van de bewoners. Heeft een nieuw en beter bomenbeleid 
voor u geen enkele prioriteit meer, ondanks de grote problemen met het klimaat? 
 
En u, gemeenteraad, gaat u wat doen of laat u het allemaal maar gebeuren? Inspraak ontaardt op deze manier in een 
gemeentelijke wanvertoning, waar insprekers geen enkel inhoudelijk antwoord van de gemeente terugkrijgen, 
ondanks dat er een inspraakverordening is.  
 
Geachte leden van het College en leden van de Raad wat maakt u waar van uw belofte aan de stad dat spoedig een 
nieuw beter bomenbeleid gerealiseerd zou worden? 
 
In afwachting van uw acties en antwoord. 
 
Met hoogachting, 
 
 
Namens het bestuur van 
Stichting Arnhems Peil 
 
Westervoortsedijk 85 

6827 AW Arnhem 

www.arnhemspeil.nl 

06 2888 3999 

 

http://www.arnhemspeil.nl/

