
 

 

Reactie op brief toegezegde aanplant bomen parkje Joannes 
Brugmanstraat 
 
 
In juli 2020 is er een melding binnen gekomen van bewoners aan de Joannes 
Brugmanstraat. Destijds is er bij de grote wilg op het pleintje aan de Joannes 
Brugmanstraat een zware tak uitgezakt/uitgebroken. Op dat moment is er direct actie 
ondernomen om de veiligheid te waarborgen (tijdens een weekend). De maandag na dit 
weekend zijn er verdere maatregelen, in de vorm van rigoureuze snoei, uitgevoerd. De 
wilg is (heel laag) geknot. Naar aanleiding van deze acties is in augustus 2020 een brief bij 
Buha binnengekomen. Op deze brief is niet schriftelijk gereageerd maar de 
beleidsmedewerker bomen is ter plaatse geweest en heeft de briefschrijver gesproken. Dit 
was 21 augustus 2020. Er is toen toegezegd dat er een boom op het plein terug geplant 
zou worden. Daarnaast is er aangegeven dat de berken in het najaar van 2020 
onderhouden zouden worden en dat de (knot)wilg voorlopig behouden zou blijven zoals 
deze was.  
 
Door omstandigheden is de herplant in 2020/2021 niet aangeplant. Doordat de wilg niet 
direct is verwijderd is er intern verwarring ontstaan over de herplant. In 2021 bleek dat de 
wilg echt niet meer levensvatbaar was en is deze alsnog weggehaald. 
 
In december 2021 is er een melding binnengekomen (van een andere bewoner die mede 
de latere brief van 10 februari heeft ondertekend en als spreekbuis voor de buurt 
fungeert) mbt de aanplant van dit pleintje. Hierop heeft de wijkbeheerder de vrouw van 
de melder ter plaatse gesproken. Er is aangegeven dat de bomen en struiken besteld zijn 
en dit plantseizoen aangeplant worden. Op 10 februari is er wederom een brief 
binnengekomen bij de wijkbeheerder, deze heeft hier telefonisch en via de mail op 
gereageerd. Daarna is er nog een melding binnengekomen op 15 februari 2022 met de 
vraag of de werkzaamheden voor maart afgerond zijn. Als gevolg van de storm van 18 
februari 2022 zijn de werkzaamheden op het pleintje iets uitgelopen. Dinsdag 1 maart zijn 
de laatste werkzaamheden uitgevoerd, volgens ons zijn de afspraken hiermee nagekomen. 
Hieronder een aantal foto’s van het eindresultaat.   
 

  



 

 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Jan Schut en Marc van Rijsewijk 

 

Buha 
Cluster Infra Groen 
Coördinator Infra Groen 
 


