ACHTERGROND
KLIMAATWETHOUDER HEEFT MALING AAN EIGEN BOMENBELEID
Door Boi Boi Huong (raadslid)

Z

ijn bomen in Breda vogelvrij geworden? Het
lijkt er wel op als we de evalua e van de
nieuw bomenverordening moeten geloven.
Deze werd afgelopen maand behandeld en ik
nam daaraan deel en bevroeg wethouder De Beer
kri sch.
Bomen in Breda zijn vogelvrij geworden. Ik had
van deze wethouder duurzaamheid en klimaat wel
meer inzet voor onze bomen verwacht. Als er iets
goed is voor het klimaat en tegen hi estress zijn
het immers bomen.
Door de wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening in 2014 en het gemeentelijke plan
bomen, kunnen sinds ruim een jaar 76.000
bomen zonder vergunning gekapt worden. De
gemeente hee een bomenkaart vastgesteld met
daarop waardevolle bomen, waarvoor wel een
kapvergunning vereist is. Belanghebbenden kunnen
bomen aanmelden voor plaatsing op de kaart als
deze voldoen aan bepaalde criteria. De criteria
voor toevoeging aan de bomenkaart zijn volgens
de evalua e van de nieuwe bomenverordening
“onvoldoende duidelijk geformuleerd”. Hierdoor
zijn de “helderheid over de aanvraag en het
oordeel” dus “niet op maal”, aldus de harde
woorden in het evalua erapport.

Hoewel de verplichte herplant van boompjes, het
vellen van prach ge oude bomen niet goedmaakt,
blijf de herplant jammer genoeg ook nog eens
achter. Ik vind het is teleurstellend dat de
zel enoemde klimaatwethouder niet kon
toezeggen dat hij dit gaat oppakken.
De dienstverlening aan mensen die bomen willen
beschermen schiet erns g tekort: de bomenkaart
is namelijk niet gemakkelijk te vinden en werkt
regelma g niet. Daarbij stelt de gemeente
geen informa e beschikbaar aan mensen die
bomen willen beschermen. Gelukkig kreeg Ik
van wethouder De Beer de harde toezegging
dat de bomenkaart beter vindbaar wordt op
de gemeentesite en dat het voor mensen
gemakkelijker wordt om een boom aan te melden
voor bescherming. De eerste stappen zijn daarmee
gezet.
Omdat de informa evoorziening rich ng
Bredanaars ondermaats is en de gemeente zelf
veel beschermde bomen hee laten kappen kun
je stellen dat klimaatwethouder De Beer zijn werk
onvoldoende gedaan hee en dat woordje klimaat
mag schrappen. Bomen in breda zijn vogelvrij.
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VAN KAS NAAR KASTEEL
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Tips, reac es, sugges es of
meehelpen?
slagkracht@spbreda.nl

O

p vrijdag 20 april en maandag 23
april mocht de SP op audiën e
komen bij de informateur.
Groter kon het contrast niet zijn na
vier jaar SP in het bestuur. Tijdens
het wethouderschap van Patrick van
Lunteren gingen ambtenaren op de ﬁets
de wijken in en kwamen buurtbewoners
en andere belanghebbenden samen
in een kas, om daar samen met
de gemeente te praten over het
verbeteren van hun buurt. Dat is nog
eens openheid.

vinden. Gelukkig is er één lichtpuntje.
De opposi epar jen mogen ook hun
inbreng leveren. En die kans hebben
we aangegrepen.

Met een open brief zijn we, hoe
kan het ook anders, op de ﬁets naar
Bouvigne gegaan. In die brief staan
de en belangrijkste punten uit het
verkiezingsprogramma van SP Breda.
Dat zijn de punten die onze leden
belangrijk vinden en bijdragen aan een
schoon, lee aar, open, bereikbaar
Breda, zonder armoede en met kansen
Nu sluiten de formerende par jen zich voor iedereen. Kortom een sociaal
op achter de slotgrachten van kasteel Breda gemaakt door en voor de
Bouvigne, met gesloten poorten. Van mensen.
al die openheid is weinig terug te De hele brief vind je op breda.sp.nl.

Maar de gemeente zelf ontziet zelfs deze
waardevolle exemplaren niet: 87% van de aanvragen voor een kapvergunning werd gehonoreerd,
waardoor 239 bomen met een beschermde status
het niet overleefden. De aanvragen kwamen van
de gemeente Breda zelf. Daarnaast zijn sinds
de invoering van nieuwe regels nog 748 bomen
waarvoor geen vergunning nodig is geveld, ook op
ini a ef van de gemeente Breda.
Bovenstaand: Bomenkaart
In dit tempo zijn we snel onze mooiste bomen kwijt
in de stad. De nieuwe bomenverordening moest
eigenlijk waardevolle bomen en boomstructuren
beschermen opdat het groene karakter van de stad
duurzaam behouden blij , zoals de structuurvisie
2030 beoogt.

Zelf een kijkje nemen op de bomenkaart?
h ps://gis.breda.nl/
vergunningplich gehoutopstanden/
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UIT DE AFDELING
COLUMN

BOOM IN TEIJCHINÉLAAN GERED

Inmiddels zijn de aanmeldingen
voor het nieuwe bestuur binnen
en hebben de gespreksrondes
plaatsgevonden. Nu zal er vanuit
de kandidatencommissie een
advies worden gestuurd naar
het bestuur en zal daaruit een
voordracht komen. Zes juni kiezen
we dan op de ledenvergadering
een nieuw bestuur.

V

Voor dat nieuwe bestuur staan
voldoende uitdagingen open. Zo
zagen we afgelopen jaar 90 leden
vertrekken en 32 nieuwe leden
erbij komen. De uitdaging is het
vinden van nieuwe mensen. Hoe
betrekken we de jongeren van nu
bij het socialisme bijvoorbeeld?
Dat is nog niet zo eenvoudig. Wat
hee links te bieden en meer
speciﬁek, wat hee de SP aan
jongeren te bieden?

Bomen op de bomenkaart zijn
bijzondere bomen. Zij mogen
niet zomaar gekapt worden. De
vergunningaanvrager moet aantonen dat het kappen van opweegt
tegen de maatschappelijke waarde
van de betreﬀende boom. Maar
wat bleek; er was helemaal geen
vergunning voor het kappen. Tijd
om handhaving in de schakelen. Via

Afgelopen ledenvergadering zijn
we met elkaar bezig geweest
over ac evoeren. Dat doen we
om mensen in buurten verder te
helpen, maar een ac e opze en
kost energie en doet een beroep
op de lange adem. Hoe blijf je
dan het grote plaatje zien? Nu
we in de opposi e zi en kunnen
we zichtbaarder ac evoeren en
daarbij hoort een goedgeschoold
team mensen en onderwerpen die
de mensen in de buurten aangaan.
Zo blijven onze ac es resultaat
opleveren.

Michel Verschuren
Voorzi er

orige week werden we
aangeschreven door mensen
uit de Teijchinélaan. De
kastanjeboom die daar al vele jaren
staat zou worden gekapt. Raadslid
Boi Boi Huong en burgerraadslid
Michel Verschuren doken in
de bomenkaart van Breda en
jawel, deze boom stond op de
bomenkaart.

UIT HET BESTUUR

wethouder Van Lunteren (SP) ging
er een brief naar verant-woordelijk
wethouder De Beer. Al snel volgde
toezegging dat Handhaving dit
ging onderzoeken. Ondertussen
onderhield de SP nauw contact met
de buurt-bewoners en op maandagochtend half acht stonden alle
par jen voor de kastanjeboom. Al
snel besloot het bomen-rooibedrijf
om de a ocht te blazen, aangezien
er geen vergunning was voor het
kappen van de boom.

Door Pierre van Leent

N

a het ar kel in de vorige
slagkracht zit de waarnemend organisa esecretaris
opnieuw te schrijven. Het begint
aan te voelen als een column.
Het was best een ac eve maand
voor het bestuur. Buiten de ac es
waarin ondersteuning gegeven
werd en waar ook bestuursleden
bij aanwezig waren waren er
ook een regiooverleg en een
regioconferen e.

Buurtbewoners blij en de SP ook.
een waardevolle boom blij
behouden en daarnaast hebben we
door goede contacten met de buurt
snel een ac e op touw kunnen
ze en. Al met al een geslaagde
korte-klap-ac e.

IN DE BRES VOOR OMWONENDEN HOSTTEL NIGHT FLIGHT

A

l jdens één van de eerste
reguliere Raadsvergadering
liet SP Breda zien dat
ac evoeren in ons bloed zit en dat
met SP in de opposi ebanken men
volle tribunes kan verwachten in de
Raadszaal. Zo ook de bewoners van
de Nijverheidsingel. Na drie jaar zijn
de overlast van Hostel Night Flight
meer dan zat.

“We zullen het zien. Als er weer
gedoe is en de handhavers van
de gemeente geven opnieuw niet
thuis, dan kan de burgemeester
erop rekenen dat de ac es
gewoon doorgaan. De mensen
pikken het halfzachte optreden
tot nu toe simpelweg niet meer.”
- Bas Maes (SP)

SP staat de bewoners al geruime
jd bij en kaart wanneer het
kan deze problema ek bij de
burgemeester aan. Helaas vond
de Raad het niet nodig om mo e
van de SP aan te nemen waarbij de
burgemeester werd opgeroepen
om daadkrach g op te treden aan
te nemen. Men vond de belo e
van de burgemeester voldoende.
En hoewel de burgemeester zich de
problema ek zeker zal aantrekken

biedt het voor de bewoners maar
weinig soelaas. De zaterdag erna
was het alweer zover. Dronken
mensen, harde muziek en daardoor
veel overlast.
SP zorgt ervoor dat de
burgemeester zich aan zijn belo e
zal houden en zal dit blijven
aankaarten totdat dit naar
voldoening voor de buurt is
opgelost.

Even na 4 april zijn de uitnodigingen
voor het kandideren voor
bestuursfunc es uitgegaan. De
voorbereiding van de ledenvergadering op 2 mei stond op de
agenda, als ook de voortgang van de
kascommissie, de ledenbezoeken,
de evalua ecommissie.
De kandidatencommissie is aan het
werk en hee afspraken gemaakt
met de kandidaten. De kascontrole
hee plaatsgevonden op 1 mei
(dus voor de kascommissieleden
en de penningmeester even
geen dag zonder werk), de
evalua ecommissie hee haar start
gehad op 12 april en hee een strak
vergaderschema opgesteld. Haar
werk komt op de ledenvergadering
van 6 juni aan bod.
Tevens hee het bestuur uitgebreid
met Jelger Elzinga gesproken
over de staat van ROOD. Ook is
gesproken over de organisa e van
de ledenavond, over scholing en de
viering van Socialistendag.
We hebben een nieuwe webmaster
in de persoon van Leon Bijlsma.
Een goed vooruitzicht. Dat betekent

uitbreiding van de broodnodige
ondersteuning.
Alsof we geen gesprekspunten
genoeg hadden hebben we ons
ook verdiept in de hulpdienst en de
toekoms ge organisa e daarvan.
In juni gaat er een bestuurswisseling
plaatsvinden en dat betekent
ook, dat we werken aan een ne e
bestuursoverdracht. Dat vraagt een
zorgvuldige voorbereiding. Ook
het jaarverslag 2017 hee het licht
gezien.
Kortom er wordt hard gewerkt aan
wat was, maar veel meer aan wat
komt. Mach ge uitdaging.

