OOST Er worden minder
bomen gekapt in het Oosterpark dan de bedoeling was.
Dat is de uitkomst yan een
akkoord tussell de Vereniging Vrienden yan het Oosterpark en Iyar Manuel, de
nieuwe yoorzitter van de be.
stuurscommissie yan het
stadsdeel OosL Mark yan
Dongen vatr de facebookpagina Reddebomeninhetoos-

terpark: 'Dit is

een goed

re-

sultaat. Maar tegelijk alleen
een stap in de goede richting.
Nog steeds wil het stadsdeei

hotrderden gezonde bomen
kappen in h€tpark Dat laten we niet gebeuren.'
Hij vervolgt: 'De Vrienden van

Sradsblad

DeEcho

het Oosterpark hadd€n een
rcchtszaak aangespannen tegen de platrnen va4 het stadsdeel om een kwart van de bomen van het Oosterpark te
kappen. Helaas was ook bekend dat de rechtszaak weinig
kans van slagen had. Juridisch
had het stadsdeel zijn zaken
op orde. Volgens juristen zou
door de rechtszaak slechts een
vijftal bomen gered kumen
worden. Na de verkiezingen
wilde het nieuwe bestuur van
het stadsdeel echter gaag af
van de rechtszaak, die plarulen
van het stadsdeel zou kunnen

vertragen. Na onderhandelin_
gen bereikten de Vrienden divelse zaken: een aatrtal eiken
bij het pierenbad blijven gespaar4 n€t als een aantal populieÍen bij de tennisbaan, de
iepen bij de muziekkoepel

blijven staan. Ook ziet het
stadsdeel afvan de bouw van
€en exta brug over het water,
en daardoor worden ook de
bomen gespaard die plaats
moesten maken voor een
nieuw aan te leggen pad naar
de brug. Tèvens zegde het
stadsdeel toe het aantal evenementen in het park aan banden
te leggen.'
Dit laatste is volgens Mark
van Dongen een belangrijk resultaat. Hij zegt: 'Het oude bestuur weigerde altijd te praten
ov€r het gebruik van het park
in rclatie met de bomenkapplaDnen. En dat terwijl het
Oosterpark steeds meer de
plaats werd voor massale evenementen met duizenden bezoekers en extra hard geluid.

.

ging Vrienden van het Ooster-

pa& de rechiszaak tegen het
stadsdeel te stoppen.,

Mark van Dongen: 'Sinds we
begonnen ájn met de aèties
tegen de bomenkap, bijna een
jaar geleden, is er veel bereikt.

Er worden al 100 bomen minder gekapt dan in de oorspronkelijke plarmen. Bovendien
worden er voor alle bomen die
gekapt woÍden ook bomen
herplant. Wel vaak elders in
het stadsdeel. De brug, die het
oorspronkelijke ontwerp van
het park yemielde, is van de
baan. En er kan eindelijk een
eind komen aao de grote en

baan. Nog steeds wil het stadsdeel ruim 300 bomen kappen.

Bovendien komen er nieuwe
kapplannen aan de noordelijke
kant van het park waar het
stadsdeel diverse hotels wil
ontwikkelen. Ook hiervoor
dreigen meer dan 100 bomen
extra gekapt te worden.,
Mark van Dongen: ,Dit stadsdeel lijlt te denken datje alleen plannen kan ontwikkelen
door bomen te kappen. Als het
bestuur maar echt wil dan kan
er met meer crcativiteit g€zorgd worden voor een een
groen park met bomen. Wat
tot nu toe geheel ontbrak
I

is

een echte buurtparticipati€,

Met grote vemielingen voor
het park als gevolg. Maar na
deze toezeggingen van het
stadsdeel besloot de Vereni-

massale evenementen die het
park vernielen. Maar helemaal
zUn de kapplannen niet van de

waann omwonenden en aebruikers van het park zicÁ
kururen uitspreken over de
plannen. Niemaqd is tegen het
noodzakelijke onderhoud varl
het park. Gebruik die energie
en creativiteit van de buurt.
Dan kan het park weer een
groene oase worden in Oost.'
'Dit is ook een oproep aan de
meuwe bestuurscommissie
van Oost. Maak een pas op de
plaaB met de urtvoentrg van
het project Verdubbeling Oosterpark. Kom uit de oude
loopgraven en wees niet bang .i
met de buurt te praten. Bewo- 'q
nersparticipatie is niet een papleren 4ota, maar een proces
datje met elkaar doet.'
Meer informatie: www.reddebomeninhetoosterpark.

Picknicken in de Hortus
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