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Werkzaamheden aan het Plantsoen 

Nadat in 2017 een bezwaarschrift was ingediend tegen de plannen voor aanpassingen van het park 

rondom het 3 oktober monument, hebben wij op verzoek van de gemeente, er mee ingestemd dat 

de behandeling van het bezwaarschrift tot nader order zou worden opgeschort. Intussen kon 

worden overlegd op welke wijze de plannen zouden kunnen uitgevoerd, met een optimale 

instandhouding van de bomen ter plaatse. Omdat de opschorting niet zou leiden tot een inbreuk op 

onze rechten, te weten het aanspannen van een kort geding, oftewel het aanvragen van een 

voorlopige voorziening bij de rechter als wij zouden zien dat snel ingrijpen geboden zou zijn en, 

na een eventuele ongegrondverklaring van ons bezwaarschrift, een beroep bij de rechtbank, 

hebben wij daar mee ingestemd.  

Dit gaf immers de kans op een goed overleg met de betrokken gemeenteambtenaren. 

Helaas werd in de overeenkomst met de aannemer niet, zoals wij gewenst hadden, de 

bepaling opgenomen dat de aanbevelingen van de Bomenwacht gevolgd zouden moeten 

worden. Reden om de gang van zaken scherp in het oog te houden. Dit bleek geen 

overbodige luxe. 

Geconstateerd werd dat de aannemer niet in overeenstemming met de aanbevelingen van de 

Bomenwacht handelde. Er lagen stapels stenen binnen de kroonprojectie van de bomen en er 

werd met groot materieel gewerkt. Uiteraard hebben wij hiertegen bij de gemeente geprotesteerd. 

Hierna werd het werk enige tijd stilgelegd vanwege de vondst van resten van een oude muur en 

later omdat door Liander leidingen moesten worden verlegd, wat meer tijd kostte dan waarop 

was gerekend. Intussen is door ons een nader onderzoek ter plaatse bij de Bomenwacht 

aangevraagd. Dit met instemming van de gemeente en later ook door de gemeente betaald. 

Gelukkig werd door de Bomenwacht geen onherstelbare schade aan de bomen geconstateerd. 

Toen de werkzaamheden werden voortgezet, werd duidelijk voor een andere, voorzichtigere 

aanpak gekozen. Na afronding van het werk hebben we het bezwaarschrift ingetrokken. 

Het streven van de gemeente was om het werk gereed te hebben voor 3 oktober, zodat de jaarlijkse 

kranslegging bij het monument door zou kunnen gaan en dit is gelukt.  

De hekjes langs de rijbaan 

Half april werd, zonder enig overleg of vooraankondiging, een begin gemaakt met het 

verwijderen van de hekjes langs de rijbaan. Wij hebben bij de gemeente aangevoerd dat het 

Plantsoen een gemeentelijk monument is, zodat een wijziging vergunningplichtig was.

Hierop is prettig overleg gevoerd met de betrokken ambtenaren van de gemeente en op de 

afgesproken datum, te weten 11 mei, werd een begin gemaakt met het aanbrengen van 

nieuwe hekjes. We hebben kunnen vaststellen dat er, in de korte tijd dat er geen hekjes 

stonden, al auto's in het gras werden geparkeerd. 

Beheer  

In 2018 is er veelvuldig overleg geweest met de gemeente over de aansluiting van Het Plantsoen 

op de Jan van Houtkade in het kader van het Singelpark. Het gebruik van zwaar materieel door de 



aannemer baarde het bestuur grote zorgen, vanwege mogelijke schade aan de kwetsbare oude 

platanen. Uiteindelijk heeft het bestuur de Bomenwacht ingeschakeld om de werkzaamheden te 

monitoren. Dit leidde tot beter toezicht door de gemeente en tot een meer voorzichtige werkwijze 

van de aannemer. Op 5 september vond de jaarlijkse rondgang door het park plaats met 

vertegenwoordigers van de gemeente, het VHP bestuur en belangstellenden.  

 

Website  

In het verslagjaar is de website onderhouden door de webmaster. De hosting is in het verslagjaar  

overgedragen aan HappyHosting (webhosting & Internetdiensten). 

Er zijn twee nieuwsbrieven op de betreffende pagina opgenomen. Er is één artikel met foto 

geplaatst op de blogpagina t.w.: ‘Stadsmuur even te zien’. 

In verband met het ontbreken van toestemming voor het plaatsen van historische foto’s zijn deze 

(tijdelijk) van de website gehaald. Over het verslagjaar is enig onderhoud gepleegd aan de website. 

Over 2018 werd onze website 18.192 keer bezocht. Dit gebeurde door 12.564 unieke bezoekers. In 

totaal hebben deze bezoekers 114.523 pagina’s van onze website geraadpleegd. 

 

Singelpark  

De ingrijpende werkzaamheden voor de aansluiting van het Singelpark aan het Plantsoen zijn in 

dit jaarverslag hiervoor al uit de doeken gedaan. Verder valt het planten van de Amur kurkboom te 

vermelden in het talud van het Plantsoen bij de Plantage. Tenslotte het plaatsen van bordjes bij 

verschillende bomen in het park zodat ook gewone mensen weten wie dat zijn. Die bordjes staan 

wel wat ver weg. We zullen aan de Singelparkers vragen ze wat dichterbij te zetten.    

 

Financiën-ledental 

Het aantal leden van Vereniging Het Plantsoen steeg in 2018 van 172 naar 173 op basis van 5 

nieuwe aanmeldingen en 4 afzeggingen. 166 van de 173 leden voldeden het contributiebedrag van 

8,50 euro. Gezamenlijk doneerden de leden een bedrag van 434,64 euro. De “wijnaktie” van 

Wijnkoperij Henri Bloem leverde in 2017 150 euro op, hetgeen in januari 2018 op onze rekening 

gestort werd. 

Op verzoek van onze vereniging werd aan de Bomenwacht gevraagd in hoeverre de gemeentelijke 

werkzaamheden bij de westelijke ingang van het park schade aan de bomen, met name de grote 

platanen, konden veroorzaken. De kosten van dit onderzoek, 1609,30 euro, werden geheel door de 

gemeente vergoed en gaven de geruststellende uitkomst dat het verantwoord was om de 

werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan de bomen te veroorzaken. 

De gebruikelijke administratieve, bestuurs- en bankkosten kwamen uit op een bedrag van 882,59 

euro. 

De Vereniging Het Plantsoen droeg 500 euro bij aan de jaarlijkse buurtborrel die de Vereniging 

Het Plantsoen en de Stichting Buurtcomité Hoge Woerd jaarlijks gezamenlijk in het Plantsoen 

geven. Tot slot bedroegen de kosten voor de website een totaalbedrag van 59,29 euro. 
 

Nieuwsbrieven  - Zoals gebruikelijk ontvingen de leden 2 nieuwsbrieven, in mei en in november. 

 

Bestuur- dit jaar kwam het bestuur zes maal bijeen, daarnaast was er intensief contact met de 

gemeente over de werkzaamheden. Ook overlegden bestuursleden met Buurtcomité Hoge Woerd 

over het gezamenlijke buurtfeest op 10 juni 2018.  


