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BESLUITEN BESTUUR STICHTING DE GROENE PLANTAGE   TWEEDE KWARTAAL 2018 

 

• Samenstelling bestuur: 

o Geerte Wachter treedt terug als penningmeester 

o Bert van de Horst treedt aan als penningmeester 

• Website StichtingDeGroenePlantage.nl is gelanceerd en diverse malen geüpdatet. 

o De website zal worden gevuld: 

▪ algemeen over de stichting 

▪ nieuwsbrieven over de bezwaarprocedure Namenmonument 

▪ te downloaden documentatie uit deze bezwaarschriften 

▪ links naar sponsors en belangrijke verwante initiatieven 

• Email account info@stichtingdegroeneplantage.nl is geopend 

• Van de ongeveer 1.600 machtigingen die zijn afgegeven om bezwaar te maken tegen de bomenkap zijn 

meer dan 1.000 adressen gedigitaliseerd en aangeschreven via een mailing. Hieruit is een bestand van 

“geïnteresseerden” ontstaan van 125 e-mailadressen, die op de hoogte worden gehouden van de 

voortgang van de bezwaarprocedure. 

• Van Dijk Nijkamp Stichting reageert traag op het verzoek om de naam “de Groene Plantage” niet meer 

te gebruiken. Toezeggingen zijn er maar de website bestaat nog steeds en de naam is nog niet van de 

gevel verdwenen. Mochten de acties van de penningmeester om dit gedaan te krijgen niet op korte 

termijn tot het gewenste resultaat leiden dan zal een juridisch pad moeten worden gekozen. 

• ANBI aanvragen en de stichting heeft de ANBI-status inmiddels verworven 

• Als leden van de kascommissie zijn bereid gevonden Henk van der Westen (voorzitter) en Agnes Evers. 

Na de beëindiging van de bezwaarprocedure zal het bestuur aan de kascommissie rapporteren over 

inkomsten en uitgaven in verband met deze procedure. De commissie zal dat rapport onderzoeken en 

haar bevindingen rapporteren op de website van de stichting. 

• Het is de verwachting dat eind augustus de bezwaarschriftencommissie haar advies zal uitbrengen aan 

het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum. Het DB zal begin september namens het college van 

B&W een besluit nemen over dit advies.  Dan is er 24 uur de tijd om beroep bij de rechter aan te 

tekenen en een voorlopige voorziening te vragen om de kap van de bomen te verhinderen. Besloten is 

de advocaat een pro-forma beroep te laten indienen.  

• Direct daarna zal de advocaat op basis van de overwegingen van het besluit van het DB en het advies 

van de bezwaarschriftencommissie aan de bezwaarden een advies uitbrengen over de 

waarschijnlijkheid van het slagen van een beroepsprocedure. Als dit advies redelijk positief is zal de 
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stichting besluiten of zij in beroep gaat en met wie dat dan zal gebeuren. Tevens zal de stichting dan 

een besluit nemen of zij wederom daartoe de opdracht aan de advocaat zal geven, dan wel dit zal 

overlaten aan een van de andere bezwaarden. 

• De stichting besluit tevens dat het financiële saldo aan het eind van de bezwaarprocedure niet 

materiaal negatief mag zijn. Mocht dit wel zo zijn, dan kan de stichting geen financiële verplichtingen uit 

hoofde van een opdracht aan de advocaat aangaan, tenzij zich andere mogelijkheden om fondsen te 

verwerven zich voordoen. 

 

Amsterdam, 10 augustus 2018 

         

 

 

 

 

Roos Theuws, secretaris      Peter J. van Donselaar, voorzitter 




