Gemaakte opmerkingen Informatieavond donderdag 6 juni 2019 Bomen Nieuwehaven
Circa 35 mensen in totaal aanwezig.
Kan Nieuwehaven een plusgebied worden?
In principe niet. Destijds werden gebieden aangewezen via een raadsbesluit. Het is een heel ander traject en
valt buiten de scope van dit project.
Groen Moet Je Doen kent beperkte financiële bijdragen. Kan het meer worden?
We hebben de suggestie al gedaan om een hogere bijdrage mee te nemen in het bestek. Dan wel als groep de
21 bakken adopteren via een overeenkomst.
Is er ook een verdeling tussen de bakken mogelijk? Bijvoorbeeld de helft Groen Moet Je Doen en de andere
helft sierheesters?
Ja, dat is mogelijk. Om en om bijvoorbeeld.
Gaan we snelheid en zwaar verkeer terugdringen? En worden bewoners daarin meegenomen?
Er komt een meting. Vraag is of de overlast binnen de acceptabele marge valt of niet. Valt het erbuiten gaan we
kijken wat we kunnen doen. Maar primair draait herinrichting binnen dit project om de worteldruk.
Kan er gekeken worden naar meer fietsenrekken bij de Casimirschool? Het levert veel overlast op en contact
met de school daarover levert niets op.
Dat is een aandachtspunt dat we meenemen.
Moeten we het verkeer ook niet meten ná planting van de nieuwe bomen want het straatbeeld verandert wel.
Met als gevolg mogelijk sneller rijden.
Goed punt, nemen we mee.
Wat wordt het formaat van nieuwe bakken?
We gaan nieuwe ontwerpen maken. Beleid is minimaal dezelfde hoeveelheid groen terug en liefst meer. We
gaan met de werkgroep een schetsontwerp maken met een aantal scenario’s;, ook in relatie tot parkeerbehoefte
en de breedte van parkeervakken.
Is een geveltuintje mogelijk?
Dat kan. Breedte is 45 cm. Dit valt niet onder Groen moet je Doen. Wordt het breder dan 45 cm dan valt het ook
onder Groen moet je doen want het blijft openbare ruimte.
Wanneer wordt het werk uitgevoerd en hoe lang gaat het duren?
We volgen eerst het proces. Als u vanavond akkoord gaat, gaat de werkgroep het verder uitwerken en de
wethouder voorleggen. Dan kunnen we verder met de voorbereiding van de uitvoering. We gaan nog
proefsleuven graven om de wortels te bekijken ten opzichte van de kabels en leidingen. We hebben het al
aangemeld bij nutsbedrijven want werk met werk vinden we belangrijk en logisch. Stedin laat het nog weten,
Rekam wilt glasvezel aanleggen. We moeten planningen op elkaar afstemmen. Mogelijk moeten we ook iets met
riolering. Oorspronkelijk doel was eerste helft 2020.We komen er nog op terug.
Wat gaat er met de huidige bomen gebeuren?
Die worden, in het gepresenteerde plan vanuit de werkgroep, omgezaagd en vervangen door nieuwe bomen.
In Frankrijk heb je op verscheidene plekken ook gekandelaberde platanen en deze doen het hartstikke goed.
Waarom doen we dat hier ook niet?
Alle voors en tegens zijn tegen elkaar afgewogen en we hebben hier niet de situatie zoals deze in Frankrijk is.
De grondwaterstand en de beworteling is daar optimaal. En juist de beworteling moeten wij zwaar aantasten als
we de bomen gaan kandelaberen. Zo moet ook de kroon elke drie tot vier jaar worden teruggezet. Hiermee is

uitval op langere termijn mogelijk waardoor je geen duurzame oplossing hebt. Dit is de hoofdreden voor de keus
vervangen van de bomen.
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