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Herinrichting park Daalhuizen.

Beste omwonende van het park Daalhuizen,

Met deze brief brengen de Belangenvereniging Daalhuizen en de gemeente Rheden u op de
hoogte van de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de Belangenvereniging, een
aantal omwonenden van het park en de gemeente. De gesprekken -die in goede sfeer
verliepen- vonden plaats naar aanleiding van de plannen voor het park en hebben geleid tot een
gewijzigde aanpak.

Hoe zat het ook alweer?
In november 2079 is het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het park gepresenteerd aan de
omwonenden. Hiervoor zijn ruim 550 adressen rond het park uítgenodigd, waaronder uw adres.
Daarom krijgt u nu deze brief.

Het parkontwerp is gebaseerd op een Tuinhistorisch onderzoek en de daarna vastgestelde
Parkvisie (april 2019). Park Daalhuizen was onderdeel van een landgoed behorende bij het
landhuis Daalhuizen dat tot 1966 in het park stond. De kern van de Parkvisie is herstel van de
oorspronkelijke cultuurhistorische openheid van het park door onder andere een aantal bomen
te kappen. De Parkvisie is nader uitgewerkt in een parkontwerp met de aanleg van
wandelpaden, wadi's en een bloementuin op de plek van de voormalige huisplaats en het
voormalige koetshuis.

InwonerspaËicipatie
Na de zomer van 2019 is samen met een afuaardiging uit de buurt (circa 10 inwoners) in
3 werkgroepbijeenkomsten invulling gegeven aan 2 bijzondere elementen in het park; de
'Huisplaats'en de'Beweegplaats'. Na de presentatie in november 2019 ontving de gemeente
11 reacties over het totale parkontwerp. Naar aanleiding van enkele reacties is met de
betreffende inwoners en de Belangenvereniging toen een fasering besproken, waaronder ook
het kappen van een aantal bomen.

Besluit college B&W
In mei 2020 stelde het college van B&W het parkontwerp vast met daarin o,a. de kap van
35 bomen, waarvan 26 in fase 1. Na het collegebesluit verschenen berichten in de media en
hebben betrokken inwoners een briefgeschreven aan de Gemeenteraad. Kern van de onvrede
was niet de kap van een aantal bomen, maar de fasering van de te kappen bomen.

Overleg
Vervolgens heeft wethouder Marc Budel de betreffende omwonenden en de Belangenvereniging
uitgenodigd voor een gesprek. De gemeente is van mening dat er een duidelijk
participatieproces is doorlopen, waarna het parkontwerp is vastgesteld door het college. Uit het
gesprek bleek echter dat wij elkaar ergens niet goed hadden begrepen. Niet voor iedereen was
het duidelíjk welke bomen nu wanneer gekapt zouden worden. Na een paar constructieve
gesprekken heeft het college ingestemd met een gewijzigde fasering in de bomenkap.
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Gewijzigde aanpak
De uitvoering van het parkontwerp is een meerjarenplan. In de eerste fase wordt het parkdeel
langs de Arnhemsestraatweg en Landgoed Dordtwijck heringericht. Hiermee zijn de
werkzaamheden in dit parkdeel afgerond. Het overige park pakken we in een latere fase aan
zodra hiervoor voldoende geld beschikbaar is.
Het aantalvan 35 te kappen bomen is gewijzigd in maximaal 31 stuks waarvan er 3 worden
herplant.
In 2027 voeren wij de volgende werkzaamheden in fase 1 uit.
. Kap van 13 bomen, waarvan er 2 worden herplant.
. Aanleg van 4 wadi's om regen in de bodem te laten zakken.
. Aanleg van 2 voetpaden.
. Realisatie van de oorspronkelijke hoofdingang van het park in de buurt van de rotonde.
. Plaatsing van een passend laag'landgoedhekwerk'langs de Arnhemsestraatweg.

De werkzaamheden starten in maart 2021. Hieroverontvangt u nog nader bericht. In verband
met het broedseizoen kappen wij de bomen in ieder geval vóór 15 maart.

Omgevingsvergunning voor totale plan
De BVD en de drie betrokken inwoners hebben met de gemeente afgesproken dat de gemeente
een Omgevingsvergunning aanvraagt voor het hele plan. Hierin staan alle te kappen bomen en
andere vergunning plichtige onderdelen. De afspraak is echter dat in deze eerste fase slechts
13 bomen gekapt worden.

Informatie
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de secretaris van de
Belangenvereniging Daalhuizen via secretariaatdaalhuizen@outlook.com of met de gemeente
Rheden via projecten@rheden.nl.

Wij wensen u alvast mooie feestdagen en een goed 2A2tl

Met vriendelijke g roet,
mede namens het bestuur van Belangenvereniging Daalhuizen,

Marc Budel,
wethouder.

pagina
2

datum
22 december 2020

zaaknummer
769738


