Bijlage H | Participatie bij beleid
Online enquête
Bij het formuleren van dit bomenbeleidsplan is ook de input van de bewoners gevraagd.
Bewoners konden gedurende 3 weken in januari 2018 een online enquête invullen met
vragen over waarde, kwaliteit en kwantiteit, informatiebehoeften en inwonerbetrokkenheid.
381 ingevulde enquêteformulieren zijn ontvangen.
Informatie- en participatieavond
De uitkomsten van deze enquête vormden het vertrekpunt voor een informatie- en
participatieavond op 6 februari 2018. Op deze avond konden de aanwezigen op een aantal
manieren input geven voor zaken die zij belangrijk vonden als onderdeel van het te
formuleren bomenbeleidsplan. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig.
De uitkomsten van de enquête en de bewonersavond zijn hieronder verder uitgewerkt.
Belang van bomen voor de leefomgeving
Hoewel een klein deel van de mensen bomen lastig vindt, is de toegevoegde waarde van
bomen voor de directe leefomgeving doorslaggevend. De aanwezigen op de
informatieavond gaven aan dat een bepaalde mate van last van bomen er nu eenmaal bij
hoort, en geen reden is om een boom te kappen.
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Kwaliteit of kwantiteit?
De deelnemers willen graag veel en goede bomen: kwaliteit én kwantiteit dus. Toch ziet
een aantal aanwezigen op de informatieavond ook dat het vaak de keuze is voor het één
of het ander; bij veel bomen zijn er minder mogelijkheden om deze ook goed gezond te
houden, terwijl ook enkele grote, gezonde bomen een groot positief impact kunnen
hebben op de omgeving.

Kwaliteit of kwantiteit?
2%

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit

9%
24%

Kwaliteit en kwantiteit zijn even belangrijk.
Betekent dit dat er meer geld nodig is voor
bomen, dan gaat dit maar ten koste van andere
gemeeentelijke budgetten
Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. Is er in
de gemeente ergens ruimte voor een boom, dan
moet deze er ook komen.

65%

Kwaliteit of kwantiteit, het maakt niets uit want
bomen zijn niet belangrijk. Hoe minder hoe
beter.

Bomen in projecten
▪ Ongeveer de helft van de geënquêteerden had in de afgelopen 10 jaar wel eens te maken
gehad met een bouw- of (her)inrichtingsproject waarbij ook bomen betrokken waren.
▪ Van de betrokkenen had 20% voldoende informatie gehad, 19% was geïnformeerd maar
had meer willen weten. 61% had geen informatie ontvangen.
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Op de informatieavond bleek nogmaals hoe belangrijk de aanwezigen het vonden dat het
aantal bomen in gemeente Weesp niet afneemt. Graag hadden ze de mogelijkheid gehad
om in de enquête aan te geven dat er juist meer bomen moeten komen.
Een aantal mensen gaf aan dat met het gelijk houden van het absolute aantal bomen er
nog steeds een relatieve achteruitgang van de hoeveelheid bomen zal zijn, doordat de
hoeveelheid bebouwing wel toeneemt. Het aantal bomen en het aantal huizen/gebouwen
moet juist in verhouding blijven.
Betrokkenheid bij beschermwaardige bomen
Hoe kunnen inwoners meebepalen welke bomen in de gemeente extra belangrijk zijn?
▪ 49% wil graag suggesties kunnen doen welke bomen waardevol zijn; 45% wil ook kunnen
meebeslissen of voorgedragen bomen ook echt op de bomenlijst komen.
▪ Daarnaast hebben diverse mensen suggesties: gesprekken, extra informatie over diverse
soorten bomen en het betrekken van vakspecialisten.
▪ 30% vindt juist dat bewoners niet meer betrokken hoeven worden bij de selectie, als de
criteria voor wat waardevolle bomen zijn maar duidelijk zijn en zijn vastgesteld door de
gemeente.
Als de gemeente ook particuliere bomen als waardevol wil aanwijzen en beschermen, dan
kunnen inwoners daar een bepaalde betrokkenheid bij het onderhoud voor terug
verwachten.
▪ 59% van de inwoners ziet graag dat gemeente particuliere eigenaren adviseert over goed
onderhoud van een waardevolle boom. 41% vindt juist dat de gemeente zich niet hoeft te
bemoeien met waardevolle bomen in particulier eigendom.
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Informatie over bomen
Uit vrijwel alle antwoorden in de enquête blijkt dat inwoners meer geïnformeerd willen
worden over diverse zaken rondom bomen in gemeente Weesp. Enkel de mededeling dat
er dingen gaan gebeuren is niet voldoende, men wil graag uitleg waarom dat nodig is en
hoe de zaken aangepakt gaan worden.
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