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Onderwerp

Vervangen boom Fatimalaan B

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief aan de heer Pijs over de vervanging
van een boom aan de Fatimalaan B.

2. De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.

Inleiding
De heer Pijs heeft vanaf ll september 2015 meerdere brieven geschreven over overlast
van 2 bomen die staan in de omgeving van bewonerscomplex 645 van Wonen Limburg.
Het betreft een boom op een perceel van de gemeente Weert en een boom op een perceel
van Wonen Limburg. De bewoners hebben last van bladval, wortelopdruk en
overhangende takken. Om de overlast van de boom op het perceel van de gemeente
Weert weg te nemen verzoekt de heer Pijs om deze boom te vervangen. De overlast van
de boom is beoordeeld conform de overlastmatrix die is opgenomen in het
Bomenbeleidsplan, in 2072 door de gemeenteraad vastgesteld. Het resultaat van de
beoordeling conform de overlastmatrix was dat het verzoek afgewezen werd.

Op 15 december 2017 heeft de heer Pijs weer een brief geschreven over de overlast van
de boom. Deze brief is gericht aan de gemeenteraad. Ook nu is het standpunt om de
boom niet te vervangen. Om deze overlast te beperken is een aantal maatregelen
getroffen. De overlast die ontstaan was door wortelopdruk is hersteld en zal bij herhaling
weer hersteld worden. De boom wordt in het kadervan planmatig boombeheer in de loop
van dit jaar gesnoeid. Voor de overlast van bladafval in de tuin kan via Wonen Limburg
mogelijk een beroep gedaan worden op het project Kansrijk in de Wijk.

Beoogd effect

De heer Pijs informeren via concept antwoordbrief dat de gemeente Weert niet overgaat
tot vervanging van de boom aan de Fatimalaan B.
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Argumenten

Zie concept antwoordbrief aan de heer Pijs

Kanttekeningcn en risico's

Afwijken van het huidige bomenbeleid kan leiden tot precedentwerking.
Bij het afwijken van het bomenbeleidsplan bestaat het risico dat in andere situaties er
rechten ontleend worden aan een pos¡tief advies om deze boom te vervangen.

Financiële, personele en iuridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering en evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie en participatie

De heer Pijs antwoorden conform bijgaande conceptbrief
De raad informeren via de Tils-lijst.
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Bijlage

Concept antwoordbrief aan de heer Pijs.
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