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Aantal bijlagen

Voornemens tot verwijdering diverse bomen.
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Geachte bewoner,
Geachte
De afgelopen jaren hebben we enkele meldingen ontvangen over het feit dat de volwassen
bomen in de ‘Pastoor van de Kampstraat’ voor een bepaalde mate van overlast zorgen. Met
name schaduwvorming, wortelopdruk onder het straatwerk en bladafval worden benoemd.
Deze vormen van overlast zijn echter geen redenen om een gezonde boom te verwijderen.
Diverse werkzaamheden in uw buurt
De gemeente heeft de bomen geïnspecteerd en hierbij is geconstateerd dat een aantal bomen
elkaar bij de bladvorming hinderen. Daarnaast verkeren enkele bomen in een matige conditie
én zijn enkele bomen qua vorm aangetast. Dit betekent dat wij voornemens zijn om een
aantal bomen te gaan verwijderen zodat de overgebleven bomen hun vorm en vitaliteit
behouden. Het straatwerk nabij de verwijderde bomen wordt gelijktijdig hersteld.
Het parkeerterrein in de Vlijmdstraat, naast het hondenuitlaatterrein, zal opnieuw worden
bestraat. Hierbij worden gelijktijdig vier bomen verwijderd en vervangen door andere
boomsoorten. Deze nieuwe bomen krijgen voor hun groei ook meer ruimte waarbij het aantal
parkeervakken onveranderd blijft.
In de Van Coothstraat’ tenslotte, wordt ter hoogte van de flauwe bocht, aan de zijde van
huisnummer 19, één boom verwijderd. Het betreft de boom vlak langs de rijbaan die schuin
over de weg groeit.
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Welke bomen worden verwijderd?
Op basis van inspecties is de vitaliteit van elke afzonderlijke boom bepaald. De bomen die
hierbij als matig zijn gekwalificeerd worden verwijderd. Daarnaast is gekeken naar de vorm
van de boom en veiligheidsaspecten zoals overhangende takken. Dit heeft geresulteerd in een
plattegrond met daarop een overzicht van de bomen die worden gerooid. Dit overzicht treft u
in de bijlage aan. Uitsluitend deze bomen worden binnen de werkzaamheden verwijderd.
Planning
De gemeente gaat het traject opstarten om voor de gemarkeerde bomen een kapvergunning
aan te vragen. De verwachting is dat dit traject in het najaar is afgerond. De werkzaamheden
worden naar verwachting in de winter van 2020 - 2021 uitgevoerd.
Informatie
Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk in uw straat plaatsvinden, ontvangt u nog een
tweede informatiebrief. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar
p.peters@oss.nl. Op deze manier wordt uw reactie vastgelegd en kunnen wij gericht uw vraag
beantwoorden.
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