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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: RE: inspreken tijdens de commissievergadering as dinsdag 19.30 u proces 

Weizigtpark

Van: C. Bouma <cbouma44@gmail.com>  
Verzonden: zaterdag 3 september 2022 11:39 
Aan: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl> 
Onderwerp: inspreken tijdens de commissievergadering as dinsdag 19.30 u proces Weizigtpark 
 
Beste raadsgriffie, 
 
Hierbij meld ik mij als inspreker bij deze commissievergadering. 
Mijn naam is Corine Bouma en ik spreek in namens wandelgroep Vitamine W. 
Graag verneem ik waar de stukken staan die worden besproken. 
 
Onderstaande kan dienen als mijn inspraakreactie: 
Wij wandelen elke woensdagochtend in het park en waren erbij op de Parkdag 4 oktober 2018.  
Mijn naam is een paar genoemd en dat wil ik ook rechtzetten. Onze wandelgroep is niet de buurt. We hebben 
deelnemers uit de buurt, maar we zijn geen actiegroep. Onze deelnemers zijn 60+ dames en we wandelen voor rust 
en ontspanning in het groen. We hebben er niet om gevraagd om alliantiepartner te worden.We zijn uitgenodigd 
om een wandeling te houden op de Parkdag. (NB niet om onze mening te horen). 
 
Op die Parkdag,4 oktober 2018, waren we wel bij de politieke discussie want dat hoorde bij de Parkdag vonden we. 
De deelnemers van Vitamine W hebben daar krachtig geprotesteerd. We hoorden toen voor het eerst dat er zoveel 
gekapt zou worden 'om het park veiliger te maken omdat je er aan alle kanten doorheen moet kijken net als in 
Breda. Daar waren we niet mee eens. Maar van ons protest zien we niets terug in de verslaglegging van 4 oktober 
2018 (is die er?). 
 
We hebben daarna gewacht op de inspraak voor de buurt op deze plannen voor de kap, maar die kwam dus niet. 
Daar begrijpen we dus niets van. We zijn op het verkeerde been gezet.  
Met andere woorden: toen het plan in de zomer van 2018 besproken werd, stond er niets in over meer dan 100 
bomen kappen. Het ging alleen maar over veiligheid, betere zichtlijnen, de nieuwe fietsenstalling en een betere 
toegang voor fietsers. Ik begrijp dat selectieve partners het wél te horen kregen dat er zoveel gekapt zou worden om 
dat mogelijk te maken. De Bomenstichting heeft zelfs een rondleiding gehad. Waarom zij wel en de buurt niet? De 
Bomenstichting en de Fietsersbond zijn vanuit hun belang akkoord gegaan met de kap.  
En toen dat plan om te kappen er lag in 2019, was het te laat voor de buurt en is het plan uitgewerkt tot wat het nu 
is? En wordt er nu gezegd dat de buurt geen bezwaar had omdat ze geen gebruik hebben gemaakt van 
hun inspraak? 
 
Ik vind het onbegrijpelijk en misleidend. Natuurlijk is de buurt tegen kappen in deze ongekende tijden van het 
opwarmende klimaat! Als je het ze vraagt!  
Inspraak is horen wat de buurt ervan vindt als de gemeente meer dan 100 bomen en ontelbare struiken kapt 
vanwege de volgende plannen voor het Weizigt: 
2 betonnen zitbakken in de brandende zon in plaats van de huidige bankjes in de schaduw. Twee 6 meter brede 
asfaltfietspaden voor snelle fietsers waar ook auto's over kunnen waar je als wandelaar niets meer te zoeken hebt. 
De beuken kappen voor een horeca. Het veldje met de toestellen in de brandende zon zetten omdat de Oosterse 
Plataan in een nieuwe bocht zit. Hoge struiken met beschutting voor vogels kappen. De boomhazelaars bij de 
Krispijnseweg kappen omdat ze in de nieuwe zichtlijnen staan, net als een aantal andere bomen.  
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Ik waardeer het dat nu wordt gewacht met kappen. Dat hebben burgers wel eens anders meegemaakt, zoals in 
Amelisweerd. En ik hoop dat er toch zoveel mogelijk bomen en struiken worden gespaard in het heronderzoek. Dan 
maar geen architectonisch verantwoorde bocht in de weg en af en toe een zwerver in de bosjes.  
Maar dat doet aan het geheel niets af, de politiek wil door en dat had ik niet verwacht van een stad die zich 
Bomenstad noemt.  
 
En ja, het gaat om groen en schaduw van volwassen bomen, nu. Wie durft er te zeggen dat we nu wat hebben aan 
zaailingen die nu geplant worden en over 15 jaar volwassen zijn? Waar zitten we dan de komende 15 jaar? Thuis op 
de bank in Krispijn? Want in zo'n park is het veel te warm geworden. Als dat het geval is, kan ik beter met de 
wandelclub in Weizigt stoppen.  
 
Ik ben niet het aanspreekpunt, dat zijn de overige insprekers. Ik werk en heb mantelzorgtaken en dus kan ik niet de 
tijd er insteken die nodig is. 
 
Met vriendelijke groet, Corine Bouma 
wandelgroep Vitamine W 
 
 
 
 
 
 
 


