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"Geachte bewoners/leden van de Vereniging Park Haagseweg, 

Vorige week maandag, i7julijl. zijn in uw buurt alle bamboestruiken verwijderd. Dit heeft bij een 
aantal van u de nodige verontwaardiging opgewekt vanwege enerzijds het feit dat u niet vooraf op 

de hoogte bent gesteld en anderzijds dat er— zo bleek afgelopen maandag 17 juli — een actieve 
zelfbeheer groep binnen de vereniging blijkt te zijn die het bamboe jaarlijks bijhield evenals de 

verzorging van de plantenschotels in de buurt. 

lk bied u mijn oprechte excuses aan voor de ontstane ophef alsmede de miscommunicatie die 
hieraan voorafgegaan is. Dit had op deze wijze nooit zo mogen gebeuren en daarvoor neem ik 

mijn verantwoordelijkheid. 

Aanleiding voor de werkzaamheden was een per email binnengekomen verzoek van één van de 

bewoners, waarin gesteld werd dat dit mede namens 4 andere bewoners was, die aan de "koppen 
van de Louis Armstrong straat" wonen. Verzoek was het bamboe te verwijderen omdat de wortels 
overal naartoe groeiden tot onder de tegels tot aan de voordeur met kapotte bestrating als 

gevolg. Dit zou een al lang lopend probleem zijn. Het verzoek was tevens om een zelfde soort 
beplanting zoals aan de overkant, in te planten. 

lk heb bij onze afdeling Schoon en Heel het verzoek uitgezet en hier bleek men bereid dit in te 

willigen. Vervolgens is het werk ingepland. Uit de emailcontacten met de aanvrager heb ik 
opgemaakt dat hij hierover in contact stond met de bewoners van de andere woningen. Hij heeft 

ook aangegeven dat van de 6 bewoners die bamboe langs de zijmuren hadden staan, J. bewoner 
geen voorstander was van verwijderen. Mets personen die vóór herbeplanting waren, 

veronderstelde ik dat er voldoende draagijlak was. Toen bekend werd wanneer het werk werd 
ingepland, heb ik de aanvrager dit mee gedeeld en deze mailde mij daarop dat hij de andere 

bewoners had geïnformeerd. 

Afgelopen donderdag 12 juli jl. tijdens het lezen van mijn e-mails, trof ik nog een mail aan van de 
bewoner en tevens bestuurslid van de vereniging die niet gekend was in het weghalen van het 
bamboe. Deze mail was van zondag 8 juli. Omdat ik eerder die dag al van de aanvrager had 

vernomen dat hij iedereen had geïnformeerd, heb ik de mail niet aandachtig genoeg meer 
gelezen en is aan mijn aandacht ontsnapt dat daar ook in stond dat er een beheergroep is die het 

bamboe onderhoudt. 

Belangrijke informatie die ik had gemist, zo bleek afgelopen maandagmorgen toen de 
werkzaamheden al waren gestart. Bij mij was niet bekend dat er een zelfbeheer groep was. De 
werkvoorbereider Groen kende de groep wel maar ging ervan uit dat ik ervan op de hoogte was en 
met de groep zou communiceren over deze werkzaamheden. Achteraf bezien was deze informatie 

voor de communicatie naar de buurt juist van groot belang geweest. lk had dan zeer zeker de 

vereniging vanaf het begin betrokken bij het verzoek om de bamboe weg te halen. 



ik ben afgelopen dinsdag 18 juli op bezoek geweest bij de bewoner die mij maandagochtend 
terecht in grote verontwaardiging heeft gebeld. ik heb hem uitgelegd hoe ongelukkig deze zaak is 

verlopen en er door ons onvoldoende is gecommuniceerd, zowel intern alsook richting de 
bewoners. ik heb daar mijn verontschuldigingen aangeboden en besproken dat ik dit schriftelijk 
ook naar u zou doen. Vandaar dit schrijven. 

Om een dergelijke situatie voor de toekomst te voorkomen heb ik in overleg met de bewoner ook 
alvast een aantal afspraken gemaakt: 

1. Er zal een officieel beheerderscontract worden opgesteld tussen de Vereniging Park 
Haagseweg en het stadsdeel waarmee de registratie van de zelfbeheergroep geborgd wordt in de 

organisatie. Als gebiedsmakelaar houd ik dit ook bij. 

2. Zodra de nieuwe gebiedsbeheerder er is, worden afspraken gemaakt omtrent 
communicatie bij groenwerkzaamheden in de Jazzbuurt. Tot die tijd zal ik samen met de 

werkvoorbereider Groen alle geplande werkzaamheden in de Jazzbuurt in de gaten houden en de 

communicatie richting de wijk verzorgen. 

3. In de ze of 3e week van september, na de vakantieperiode, kom ik met de 
werkvoorbereider Groen naar de wijk om met u het nieuwe beplantingsplan voor de groenstroken 

te bespreken. In oktober 2018 wordt er opnieuw beplant. 

4. Indien er rechtstreeks bij mij of via het MORA systeem een verzoek onder mijn aandacht 
komt van één of enkele bewoners aangaande de openbare ruimte in de Jazzbuurt waarbij mogelijk 

een groter belang speelt dan dat van een of enkele bewoners, zal ik de wijk daarvan in kennis 
stellen via de bestuursmailbox van de vereniging. 
Nogmaals mijn welgemeende verontschuldigingen zoals dit is gelopen. lk hoop dat wij na 

herbeplanting van de groenstrook verder kunnen werken aan onze samenwerking". 

Met ne ie ijke groet, 
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