Selectie ut de opmerkingen, zoals geplaatst op de ingediende zienswijzen tegen het kap- en bomenbeleid
-Handhaving WOONGENOT Belangrijker dan domweg bezuinigen.
-Zijn er nog normen en waarden voor dit Dagelijks Bestuur? Keer terug naar de kapvergunning van 2001!!
-Wat een misdadige organisatie is Zuid gezien deze voorstellen gericht tegen de leefbaarheid en ons groen.
-Ik ben gek op bomen !! Vroeger stonden er nog 2 bomen voor de Eloutschool eind-begin Corn.
Krusemanstraat. Nooit nieuwe bomen teruggeplant. Ik mis ze nog !!
-Nieuwe voorstel niet goed. Er moeten zoveel mogelijk bomen behouden blijven.
- We ondermijnen hiermee onze eigen leefomgeving.
-Geen aantasting van de regels voor de bomen !! Na de vele jaren van strijd waarin nu een
bescherming bestaat, weer terug naar af !!!! Nee----nee-----nee------nee---- niet doen!! !!!!
- Het kappen van bomen brengt mensen op lange termijn meer schade op. We hebben bomen nodig ze
brengen ons plezier, bewoners ervaren minder stress met het leven in een omgeving met meer groen.
Ze brengen zuurstof in een ruimte waar steeds meer woon werk verkeer is. Bomen zijn prachtig laat ze leven !!!!
- Groen van bomen en planten zijn de levensaders voor de stad en de daarin verblijvende mens…geeft meer
ruimte aan deze essentiële bouwstenen voor welzijn.
-GEEN AFBRAAK van bestaande wetgeving, integendeel VERRUIMING hiervan is noodzakelijk bij de
huidige verdichting van het stadsleven, ik denk daarbij aan de toename van het TOERISME.
-Zonder bomen kunnen wij niet leven ! !
-Geen bomen- geen zuurstof- geen vogels.
-Niet alleen omdat groen het leven in een stad aangenamer maakt, maar ook omdat groen nodig is om de lucht te
zuiveren van al het motorgeraas, helemaal nu de luchtvervuiling o.a. door het scootergeweld alleen maar toeneemt.
- Schandelijk kortzichtig beleid van de stadsdeelraad !!
- In Noord-Ierland is onderzocht: in wijken waar geen groen is, is meer geweld en meer criminaliteit.
- Het idee alleen al! Dom concept!
- Ook in het Amstelpark heb ik kaalslag geconstateerd!
- Het is een schandaal als ’t kapbeleid regel wordt. We hebben bomen nodig om te leven.
- We moeten zorgvuldig omgaan met onze bomen. Zij zijn de longen van ons stadsdeel en horen bij Zuid, daarom
geen wijziging van het besluit.
- Wij willen meer groen. Hierbij protesteer ik heftig tegen de plannen van meer beton
- Hoewel ik niet in stadsdeel Zuid woon, zijn de gesignaleerde ontwikkelingen ook voor mij van belang, want ik
kom veel in het stadsdeel, o.a. in het Amstelpark. Denk ook aan de olievlekwerking: als er in Zuid geen
herplantplicht meer is, waarom dan wel in de overige stadsdelen?
- Groen/bomen/Planten/ zoeken mensen op….. en dit moet niet te ver van huis zijn. Het verhoogt het
leefgenot. Nu we in de Rivierenbuurt al zo goed bezig zijn met schoonhouden en we merken dat de meeste
mensen hier heel prettig wonen, moeten we dit niet gaan afbrokkelen door het weghalen van groen. Het
woongenot is belangrijk niet alleen voor nu maar ook in de toekomst en….als men een koophuis heeft, zal dit
ook de waarde van het huis vermeerderen of behouden…..
- Groen heeft veel waarde, is tamelijk weerloos en verdient onze zorg en zorgvuldigheid…..ook als ‘t geld
kost!!
- Het is voor mens en dier heel belangrijk om Amsterdam leefbaar, vriendelijk en GROEN te houden!
Daarom moet de nieuwe wet Omgevingsvergunning (WABO) terug gedraaid worden!
- De mensen vervuilen de aarde, planten, bomen doen hun best de lucht te reinigen.
In plaats van kappen moet juist nieuwe en meer aanplant worden gestimuleerd !!!!
- KOM LANGS BIJ MIJ OM TE KIJKEN NAAR “MIJN” BENEDENTUIN: ALLES OMGEKAPT ! NU
EEN HOUTEN BAK MET ALLEEN GRAS !!
- A.U.B. HOUD DE STAD GROEN EN GEEF NIET TOE AAN GEMAKZUCHT.
- Fijnstof negeren betekent juridische dagvaarding riskeren.
- Vorige week zijn er honderden bomen gekapt aan de Kalfjeslaan.
Waarover wij van te voren niets hebben gehoord!! Hier is precies de aanvliegroute van Schiphol.
Laat het weinige groen wat er is staan !!!! Voor onze gezondheid !! Febr. 2012.
- Bomen waren er eerder dan wij!! We hebben ze nodig niet andersom!

