Veelgestelde vragen en antwoorden nieuwe bomen in Zuid

1. Kan ik alleen locaties in Zuid doorgeven?
Ja, dit project richt zich nu alleen op Zuid. We zijn van plan deze werkwijze met bewoners
vaker toe te passen. Waar en wanneer zijn we nog aan het bekijken.

2. Hoe kan ik een geschikte locatie doorgeven?
Dat kan via een online kaart. Prik een punt op de kaart en geef uw wensen aan in de
omschrijving.
3. Tot wanneer kan ik een locatie doorgeven?
Tot 1 augustus 2021

4. Wanneer worden de bomen geplant?
In het komende plantseizoen (oktober – maart)

5. Waarom is gekozen voor Zuid?
Bij het kiezen van een wijk kijken we naar objectieve criteria zoals verstening, percentage
boomkronen en geplande werkzaamheden. Zuid kent weliswaar relatief groene gebieden.
Maar in het kader van hittestress zien we voldoende mogelijkheden tot duurzame vergroening
in versteende buurten. Ook sluit deze werkwijze goed aan bij de nieuwe buurtvisie van de
Gestelse buurt; ‘De Gestelse buurt werkt’ .

6. Is dit de eerste keer?
Nee, in 2020 hebben we deze werkwijze voor de eerste keer toegepast in de wijk
Muntel/Vliert. Dit was een succesvolle proef waarbij we 73 nieuwe bomen hebben geplant.
Deze bomen zijn verdeeld over 21 locaties die door bewoners zijn aangewezen. Zij kozen
deze locaties bijvoorbeeld om meer sfeer te krijgen, gebouwen/wegen te camoufleren of extra
schaduw op hete plekken te creëren.

7. Ik wil meerdere locaties doorgeven, kan dat?
Ja dat kan. Per locatie vult u het formulier in. Geef bij elke locatie aan waarom u op deze plek
een boom wilt.

8. Ik wil op één locatie meerdere bomen doorgeven, kan dat?
Ja dat kan. Prik één punt op de kaart en geef uw wensen aan in de omschrijving.

9. Mag ik ook op eigen grond een boom voorstellen?
In principe richten we ons op de openbare ruimte. Maar als er weinig mogelijkheden zijn in de
openbare ruimte, kunnen we ook kijken naar particulier terrein. Bomen zijn overal waardevol.
We stellen hieraan wel aanvullende eisen. Ook moet de boom goed zichtbaar zijn vanuit het
openbare gebied. Als u een boom op uw eigen terrein wilt, geef dat aan via de kaart en stuur
een e-mail naar bomendesk@s-hertogenbosch.nl

10. Ik wil graag contact met de gemeente over mijn voorstel, kan dat?
Ja, dat kan. Stuur een e-mail met uw contactgegevens naar bomendesk@s-hertogenbosch.nl
en wij nemen contact met u op.

11. Mag ik ook aangeven welke bomen er van mij weg mogen?
Dit project gaat alleen over het planten van nieuwe bomen. Hebt u vragen of klachten over
bestaande bomen in uw wijk? Dan kunt u dat doorgeven via de BuitenBeter app.

12. Ik heb een ander idee voor de openbare ruimte, kan ik dat ook doorgeven?
Dit project richt zich alleen op nieuwe bomen in Zuid. Hebt u andere ideeën voor de openbare
ruimte? Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl of kijk naar de
mogelijkheden van het Wijk-, buurt- en dorpsbudget. Het Wijk-, buurt- en dorpsbudget is een
subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk, buurt of dorp aan de slag willen. Dat
kan gaan om:
• Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek)
• Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival)
• De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlichting)

