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AANTEKENEN
Aan Waternet,
afdeling Juridische zaken,
Postbus 94370,
1090 GJ Amsterdam
Plus Gemeente Amsterdam
College voor B en W
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Amsterdam, 26 september 2018

Betreft: bezwaarschrift CityTrees
Zaaknummer: WN2018-005861

Geachte mevrouw, mijnheer,
Met datum 17 augustus jl. staat in het Waterschapsblad dat Waternet een vergunning heeft
verleend om 8 CityTrees te plaatsen langs de Valkenburgerstraat. Verwezen wordt naar het
besluit (ook bijgevoegd) aan KWS d.d. 15 augustus jl.
Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft kennis genomen van de bezwaren van de heer W. Ploos d.d. 17
september 2018. De inhoud van dat bezwaarschrift onderschrijven wij.
Eind 2016 is voor € 10.000,- in de Valkenburgerstraat wat groen geplaatst, deels in de volle
grond, deels in bakken. Met een bedrag van meer dan € 200.000,- (van de groengelden) had de
Valkenburgerstraat er inmiddels veel beter uit kunnen zien. De tijdelijke investering stoort ons
dus ook, want de mospanelen zijn alleen maar gehuurd (met recht op koop, dat volgens ons ook
echt niet hoeft te worden gedaan).
Daarnaast betreft dit plaatsen van die 8 CityTrees een experiment, niet voor de (gezondheid van
de) bewoners, bedrijven en bezoekers in de Valkenburgerstraat, maar om te kijken of de werking
van de CityTrees te bewijzen is. Want wetenschappelijk bewijs dat de CityTree werkt is er niet. En
is ook niet te krijgen, want die mospanelen staan langs de Valkenburgerstraat in de vrije lucht; de
wind waait er alle kanten op. Daarom focussen de ambtenaren binnen deze gemeente die dit
project hebben omarmd zich op een “modelmatig” bewijs. Een virtueel bewijs waarvoor de 8
CityTrees dus niet eens langs de Valkenburgerstraat hoeven te staan.
Het plaatsen werd 1 december 2017 door de voormalig wethouder Litjens aangekondigd als
symboolpolitiek. Daarmee is het u niet serieus te doen om de gezondheid van de bewoners,
bedrijven en bezoekers in de Valkenburgerstraat, want dan had u al lang wat gedaan aan het
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(verminderen van het) verkeer in die straat om de luchtkwaliteit echt te verbeteren. U
experimenteert dus ten koste van de bewoners en bedrijven in de Valkenburgerstraat.
Daarnaast maken wij er bezwaar tegen dat een omgevingvergunning voor deze 8 CityTrees nog
steeds ontbreekt. Die CityTrees zijn vergelijkbaar met de MUPI's. Het zal toch niet zo zijn dat pas
na enige dan wel lange tijd na het plaatsen een omgevingsvergunning aangevraagd wordt om de
handel te legaliseren.
Wij behouden ons het recht voor om zo nodig de gronden aan te vullen.
Hoogachtend,
namens het Wijkcentrum d´Oude Stadt
w.g.
Het Bestuur

Bijlagen:
 WATERSCHAPSBLAD Nr 8225 17augustus . 8225 2018
 Watervergunning voor het plaatsen van acht CityTrees langs de Valkenburgerstraat
 Kopie Bezwaarschrift van de heer
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