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Verslag wijkteamoverleg Colmschate Noord/de Vijfhoek met programmamanagers op 15 
december 2020 via beeldbellen  
 
Aanwezig : Wijkmanager: Joris Hendriks    

Wijkteamleden: Rinie Assen, Lesley Jeffrey, Elianne Sinnebrink,  Jan 
Schukkink, Edwin van der Strate en Jesse Willems (aspirant wijkteamlid)) 
Sociaal team: Marc Kamp  
Wijkwethouder: Liesbeth Grijsen  
Programmanagers: Richard van Hout, René van Dijk en Jan Pluim  

Verslaglegging : Rietje Dommerholt 
 
 
 
Joris heet iedereen van harte welkom op deze extra wijkteamvergadering met programmamanagers. 
Er volgt een voorstelrondje. 
 
De aanleiding komt voort uit de vele verzoeken die het wijkteam krijgt bij bewonersinitiatieven in het 
Oostrik waarin de vraag zit om een of meerdere bomen te kappen of te vervangen door kleinere 
bomen. De discussie werd helemaal duidelijk bij de aanvraag van het Swanenburgplein op 6 oktober 
2020 in het wijkteam, waar de vraag was om 3 van de 4 bomen te kappen. Als bijlage van de 
uitnodiging zijn de vragen van het wijkteam meegestuurd. 
 
Algemene opmerking 
Volgens Richard van Hout zijn de vragen herkenbaar in wijken die in de jaren ’70 en ’80 zijn gebouwd 
met de stedelijke ontwikkeling van doodlopende wegen, hofjes, etc. en daar hoort deze inrichting van 
groen bij. Dit geeft nu een spanning bij leefbaarheid. Over het algemeen leven bomen zo lang 
mogelijk. In het verleden zijn bomen geplant in veel te kleine ruimtes, te dicht op elkaar en te hoge 
soorten en niet met een ecologische functie. Toen waren zonnepanelen niet aan de orde.  
 
Beheer en onderhoud 
Beheer en onderhoud is er niet op gericht om weg te halen. We proberen snoeien en kandelaberen 
van bomen te vermijden, daar wordt een boom niet beter van. Beleid is nu, eigenlijk alleen onderhoud 
op basis van veiligheid. Volgens René van Dijk is alles gericht op veiligheid, een veiligheidskeuring is 
gericht op kappen. Ten tijde van aanplant was het prima, achteraf veroorzaken ze veel schade. Deze 
wijken hebben onze aandacht. 
 
Jan Schukkink:  Als wijkteam vinden we bewonersinitiatieven zeer waardevol. Wat te doen als inzicht 
in onderhoud en aanzien in de wijk verschillend zijn? Richard: Er wordt wel gekeken wat daarin 
mogelijk is. De ruimte moet er gewoon zijn, een bewoner mag daarop inbreng hebben. 
Edwin heeft nooit gehoord dat de boom moet blijven staan, daar wordt niet gedegen naar gekeken. 
René zegt dat dit een terecht punt is, hier gaan we goed over nadenken. Het mag niet zo zijn dat een 
boom zomaar gekapt mag worden. In het kader van de evaluatie van het hele bomenbeleidsplan zal 
dit worden meegenomen. 
 
Bomenbeleidsplan 
Het bomenbeleidsplan komt in het 1e kwartaal van 2021, daarin wordt gekeken hoe gaan we om met 
grijs en groen. Jan Pluim erkent dat bomen en verharding problemen geeft. Klein onderhoud kost 
geld. In het verleden zijn geen keuzes gemaakt, die worden nu gemaakt bij groot onderhoud. De 
bewoners worden er dan ook bij betrokken. René geeft toe dat het een ingewikkelde afweging is, wat 
is acceptabel? Er is geen reden tot actie over te gaan als er overlast is door minder licht, etc.  
Joris zou een meer integrale aanpak willen. 
Jan Schukkink vraagt of de hoofdstructuur wordt vertaald naar wijkniveau? Graag zou hij iets van het 
bomenbeleidsplan als ruggensteuntje hebben om als wijkteamlid een initiatief te kunnen 
ondersteunen. René vindt dit een mooi aandachtspunt en zal dit oppakken. Hij zal iets op papier 
zetten en terugkoppelen met de vraag of het reëel is. 
 
Bomen en zonnepanelen 
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Edwin van der Strate: Tauw maakt mooie kaarten voor de gemeente Deventer over hittestress. Het 
lijkt zo dat ze zeggen zet de zaag er maar in. Dan zeggen de bewoners weer, het wordt zo heet in de 
wijk. Is dat ad hoc of is er beleid voor? Kunnen we met zonnepanelen uit de weg?  
Richard geeft toe dat de wereld en de maatschappij verandert. Daar is wel oog voor, één op één 
vervangen, wordt veel te duur. Dit gaat niet op korte termijn gebeuren. Hebben de bewoners er echt 
hinder van dan gaan we kijken. Het is de kunst een compromis te vinden of er een grootschalige 
oplossing voor te vinden. 
Joris: Voordat een aanvraag in het wijkteam komt, is deze besproken met de wijkenbeheerder en via 
hem /haar met andere interne gemeentelijke disciplines. 
Hoe de afweging over behoud wordt gemaakt, is moeilijk te beantwoorden. Het zoeken is naar het 
beste compromis. Joris: In de bomenbrochure staat dat bomen niet worden gekapt voor 
zonnepanelen. René: Dit is één van de afwegingen waar we goed naar moeten kijken. 

Elianne krijgt veel opmerkingen van bewoners over dat geen onderhoud aan de bomen is gepleegd  
en zij daardoor geen zonlicht meer krijgen. Ze heeft er best aandacht voor om aan te geven dat wel 
dingen worden gedaan. Ze wijst ook op het warmer worden van de aarde. Dit vraagt uitleg aan de 
bewoners. Er zijn bewoners die lang bezig zijn met zonnepanelen en er niet doorkomen. Dat geeft 
frustraties. Deze informatie komt niet altijd bij ons terecht volgens René. Dit gesprek geeft reden om er 
eens naar te kijken. De vraag is wat is de levensduur van de bomen. Dan moet een afweging worden 
gemaakt tussen biodiversiteit en klimaatbeheersing.  
Jan Schukkink: Door de klimaat verandering krijgen we soms veel water, hitte en droogte. Hoe gaat 
de gemeente dit te lijf? René, Hier is geen onderlegger voor. Dit is een terecht aandachtspunt. Er is 
niet veel speling om een andere plek te vinden voor een boom i.v.m. ondergrondse kabels en 
leidingen. 
 
Informatie over beleid onderhoud 
Rinie Assen zou het prettig vinden dat op de een of andere wijze informatie beschikbaar is over het 
beleid van onderhoud en herplanten.  
Richard: Dit staat ergens, maar niet op buurtniveau. In de hofjes en hoekjes kun je alleen met zorg 
ingrijpen, om de groenstructuur te behouden. 
 
Vogelwiel 
Lesley: is lid van de werkgroep groen en afval en is 4 jaar geleden begonnen met het structureren op 
de Vogelwiel. Hij heeft hiervoor heel wat geld van de Provincie binnengehaald. Het integraal 
aanpakken van het Oostrik zal op beleidsniveau lang duren. Wij hopen op deze lijn door te gaan en 
hebben daar een beeld van. Hij zal contact opnemen met René van Dijk.  
 
Veiligheid in de straten door bomen 
Elianne: De brandweer kon op de Meerkoet niet snel bij een brandend huis komen door bomen. Wordt 
daar naar gekeken? Richard: In het begin bij de inrichting van de wijk is daar naar gekeken. Dingen 
ontstaan die we niet in beeld hebben. Het is lastig om hier in algemene zin iets over te zeggen. 
Sociale, brand- en verkeersveiligheid zijn belangrijke items. De hulpdiensten klagen nu over het 
aanleggen de verkeersdrempels. Deze worden aangelegd om de snelheid er uit te halen. 
 
Hoe staat het groen- en bomenonderhoud van het Oostrik en Colmschate Noord, nu in het MJOP? 
Jan Pluim geeft aan dat een jaar of 10 geleden de verharding in het Oostrik is aangepakt. Dit is niet 
goed gebeurd omdat de buurt er niet goed bij betrokken is. Over 20 à 30 jaar is het asfalt weer aan de 
beurt.  
Er moet bij alle initiatieven een afweging worden gemaakt of het om een incidenteel belang van de  
aanvrager is of algemeen belang. Richard:  Het antwoord is niet altijd zo fijn, daar valt nog wat te 
winnen. Joris: Wanneer er een beargumenteerde afweging is gemaakt tussen algemeen belang of 
belang van de bewoner, schrikken we hier niet van.  
 
Komt het geld  uit het reguliere groen budget of uit het wijkbudget?  
Richard: Als het initiatief uit de wijk komt, dan uit het wijkbudget, alleen als het om veiligheid gaat, dan 
uit het  regulier budget. 

Samengevat met betrekking tot de 5 vragen van het wijkteam: 

1. Bomen in wijken van deze leeftijd (40 a 50 jaar oud) zijn soms te groot. Het is daarom niet 
vreemd dat er in deze wijk veel vragen komen bij bewonersinitiatieven die iets met bomen te 
maken hebben 

2. De bomen in de wijk staan soms te dicht op elkaar en in te kleine ruimtes en het zijn soms 
soorten die nu niet meer op deze plaats neergezet zouden worden. 
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3. De afweging bomen(kap), klimaatadaptatie vraagt maatwerk en wordt wel gedaan, maar nog 
niet altijd. We zullen hier maatwerk moeten blijven verrichten. Een soort van onderlegger voor 
waar bomen wel zouden kunnen staan zou mooi zijn, maar is er nu niet. 

4. Betaling van de kap in geval van veiligheid uit regulier budget en anders uit wijkbudget. 

5. De afweging met betrekking tot zonnepanelen op daken is lastig. Er wordt nu nog geen 
rekening mee gehouden. Energie transitie zal echter invloed gaan krijgen op de wijken. 

Joris bedankt de programmamanagers voor het beantwoorden van de vragen en de toelichting. 

Edwin vond het een prettig open overleg. Het geeft een goed gevoel dat er serieus naar wordt 
gekeken. 
Elianne zal geen verwachtingen scheppen naar de bewoners toe. Ze heeft wel het gevoel gekregen 
dat de gemeente luistert naar de bewoners en dat beeld kan ze teruggeven aan de bewoners. 


