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Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Arnhem, 

 

Beste raadsleden en leden van het College, 

 

Met instemming hebben we kennisgenomen van de beslissing van het College van Burgemeester 

Wethouders om het Grote Schijn evenement niet meer te houden in het Park Zypendaal. 

Uit het onderzoek van het Bureau Buitenevenementen en de ambtelijke evaluatie blijkt dat van de 

schouwen in het parkgebied voor de uitvoering van de Grote Schijn geen schriftelijke rapportage is 

gemaakt en dat de beleidsafdeling Groen van de gemeente niet dan wel onvoldoende bij de 

beoordeling van het evenement vooraf betrokken is geweest.   

We constateren dat volstrekt geen rekening gehouden is met het leven van zoogdieren, vogels, 
amfibieën, reptielen en insecten op het landgoed Zypendaal. En dat het evenement veel te dicht op 
de bosdelen van het park is gehouden. 
 
Ons bezwaarschrift tegen de afgegeven evenementvergunning is door het advies van het 
Afdelingshoofd Juridische Zaken formeel door de Burgemeester niet ontvankelijk verklaard, omdat er  
geen procesbelang voor de Arnhemse Bomenbond zou zijn. Onze inhoudelijke bezwaren tegen de 
vergunning zijn daarom door de gemeente Arnhem niet beantwoord. Navraag bij onze advocaat 
leverde als resultaat op dat deze mening van het Afdelingshoofd Juridische Zaken om meerdere 
juridische redenen niet valide is. 
 
Ook de gemeentelijke Algemene Bezwarencommissie heeft onze inhoudelijke bezwaren niet 
behandeld, omdat het hun beter uitkwam te kiezen voor een niet-ontvankelijkheid advies. Weer 
bleek dat deze commssie functioneert als een verlengstuk van de afdeling Juridische Zaken van de 
gemeente.  
 
Desalniettemin heeft de Arnhemse Bomenbond besloten geen proces aan te spannen tegen de 
Gemeente Arnhem bij de rechtbank Gelderland, omdat: 
 
1. Het College besloten heeft het Grote schijn evenement niet meer in het Park Zypendaal te houden 
en heeft verklaard de evaluatie over het evenement en de adviezen hier uit ter harte te nemen bij 
een eventueel vervolg.  
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2. Er een nieuwe gemeenteraad gekozen is en binnenkort het nieuwe dagelijks bestuur van de stad 
door de gemeenteraad zal worden samengesteld.  
 
Wij willen hiermee de mogelijkheden voor een betere communicatie met de nieuwe gemeenteraad 
en het toekomstige College vergroten. 
 
Het is hopelijk duidelijk geworden dat het Grote Schijn evenement niet in en nabij de bosdelen van 
parken van Arnhem gehouden kan worden. 
 
 

namens het bestuur van de Arnhemse Bomenbond 

Joost Blasweiler (voorzitter)  en Anne Ferwerda (secretaris) 

 

Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem  

 
De  Arnhemse Bomenbond is tevens een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Stichting Tree Union, Actievoerders en beschermers van de bomen in Arnhem, Stichting EDSP 
ECO, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Biomassa Klingelbeek, 
Arnhems Peil, Werkgroep Meer Groen en Bos in Arnhem Zuid, Werkgroep Zypendaal en het Gravinnenbos. 
 
 

 
 


