
Aan het College B&W van Gemeente Doetinchem , en Raadsleden. Doetinchem, 10-02-2022

Raadhuisstraat 2   
geaeeate

7001 EW DOETINCHEM
Afd.

ï 0 F£8. 2022

Geacht College, en vertegenwoordigers Gemeenteraad

In afwachting, met vriendelijke groet.

1/

De op de achterzijde opgestelde brief is u B&W in 2020 toegezonden zonder een reactie uwerzijds. Ondanks dat 
daarbij is verzocht om een "voor beroep vatbare beslissing" ! Bestuursrechters zijn daar o.a gevoelig voor.

De mondelinge (!) toegezegde herplanting van bomen en struiken door een BUHA medewerker is niets van terecht 
gekomen.

Bewoners op het Joannes Brugmanstraat (westelijke plein-deel) willen z.s.m een nieuwe park-aanplant met 
struiken en bomen. Daaromheen een natuurlijk afzetting zodat er niet meer gecrost kan c.q. gaat worden. Enkele 
plein bewoners opperen desnoods zelf een afrastering te maken.

De jeugd heeft intussen bezit genomen van het parkje op het plein. Het is intussen omgetoverd tot een 
maanlandschap waarop men kan graven en crossen. Dat, terwijl 75 meter westelijk en 75 meter oostelijk, grote 
zandbakken met speelmogelijkheden aanwezig zijn. Daarnaast is 250 meter oostelijk, gelegen tussen de Bezelhorst 
en Coopstraat een groot cros terrein aanwezig.
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Geacht College,

Wij verlangen het volgende;

Mocht u tot een andere inzicht komen, dan graag een voor beroep vatbare beslissing.

Met vriendelijke groet,

Nu zijn wij bang dat, gezien er geen onderhoud of weinig wordt gepleegd aan de (nog)aanwezige berkenbomen, 
deze over enige tijd ook ten prooi vallen aan de opruimingsdrift van de gemeentelijke onderhoudsdienst.

Na overleg heeft men een boom onderhoudsbedrijf benaderd voor advies. Noodzakelijk was om onmiddellijk enkele 
zwaar wegende takken met spanbanden te ondersteunen. Na het weekend zou in overleg met de Gemeente 
bekeken worden hoe verder. Volgens de experts behoefde de boom maar ten dele gesnoeid te worden.

2-3 weken geleden maakten de bewoners aan de Joannes Brugmanstraat zich zorgen om de zeer laag hangende 
takken van een prachtige boom midden op het plein. Takken, met een lengte van 6-8 meter hingen nog maar 3 
meter boven het wegdek en parkje waar kinderen spelen.

Dat de restanten van de prachtige 'gesloopte' boom zo spoedig mogelijk worden opgeruimd en kinderen 
geen gevaar lopen.
Op de zelfde locatie een echte boom wordt geplant van gelijke structuur en opbouw, en een redelijk 
formaat.
De nog aanwezige berkenbomen grondig door een boomchirurg c.q echte deskundige worden beoordeeld 
en daarop onderhouden ( het 5-jarenplan onderhoud is inmiddels schromelijk overschreden ).

Na het weekend had de ambtenaar een andere mening; helemaal wegsnoeien tot een paar stompen na I Er zou een 
"mierennest is de stam zitten" en "de boom staat (al) in het 5-jaren plan voor onderhoud" . Dus te laat!


