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Onderwerp: BEZWAARSCHRIFT voor de kapvergunning voor het verplanten van een linde aan de 
Rijksstraatweg ter hoogte van de ingang van ‘de Bascule’.  
 
 
 
Geacht College, 
 
 
Bij deze maken wij bezwaar tegen het verlenen van een kapvergunning voor het verplanten van een 
linde aan de Rijksstraatweg ter hoogte van de ingang van ‘de Bascule’. Het verlenen van deze 
vergunning is gepubliceerd in het huis aan huis weekblad Ouder-Amstel van 12 mei 2010. 
 
Aangezien de noodzaak tot verplanten niet naar behoren is aangetoond, verzoeken wij u de 
vergunning in te trekken, dan wel te vernietigen. 
 
In het huis aan huis weekblad Ouder-Amstel van 9 juni 2010 is het verlenen van een uitritvergunning 
aan de Bascule gepubliceerd. Dikgedrukt staat in deze publicatie:  

‘Als gevolg van de gewijzigde breedte van de aangevraagde uitrit hoeft hiervoor geen 
boom verplant te worden: deze kan op de huidige locatie blijven staan.’  

 
Naar het zich laat aanzien is het de bedoeling van de Gemeente om de betreffende lindeboom te 
laten staan. De vergunning om te verplaatsen is daarentegen wel afgegeven. 
 
In uw reactie op onze zienswijze van 2 april 2010 stelde u, dat de kapvergunning samen hing met de 
uitritvergunning en dat deze samenhang noopte tot het verlenen van de kapvergunning. Het 
moment van bekendmaking van het verlenen van de uitritvergunning, zo laat in de bezwaartermijn 
van de kapvergunning, maakt het onmogelijk om een volledig onderbouwd bezwaarschrift samen te 
stellen. U dient dit bezwaarschrift dan ook als een pro forma bezwaarschrift te behandelen. 
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De veranderde omstandigheden rond het verstrekken van de aangehaalde vergunningen, die ten 
behoeve van de Bascule zijn verleend, zien er voor ons, als bezwaarmakers gunstig uit. Het lijkt ons, 
dat een hoop administratieve rompslomp kan worden voorkomen, als de Gemeente op korte termijn 
formeel de kapvergunning intrekt. Wij willen dan overwegen onze bezwaren in te trekken, waarmee 
het proces stopt en er geen verdere arbeid en kosten aan besteed hoeven te worden. 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Duivendrecht is het groen en kleinschalig 
houden van Duivendrecht en omgeving. Indien gewenst kunt u onze statuten opvragen. Deze zijn ook 
te verkrijgen bij de Kamer van koophandel in Amsterdam. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Hoogachtend,  
R. van Muijden      mw. Ans Quirijnen – Cocx                                   

                                                     
Woordvoerder      Woordvoerder  
Stichting Vrienden van Duivendrecht   Stichting Vrienden van Duivendrecht 
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