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Weert, 16 mei 2018

Onderwerp : Afwijzing verzoek vervanging boom Fatimalaan 8
Ons kenmerk : 29762

Beste meneer Pijs,

U hebt op 15 december 2OL7 een brief geschreven over de overlast van een boom aan de
Fatimalaan ter hoogte van uw woning. U doet hierin het verzoek om deze boom te
vervangen voor een andere boom. Het gaat om een Gleditsia (Valse Christusdoorn).
In deze brief geven wij u antwoord op uw verzoek.

Correspondent¡e
Op ll april 2018 hebben wij contact met u gehad over uw brief betreffende het vervangen
van een Gleditsia. Wij hebben naar aanleiding hiervan ons standpunt over het vervangen
van de boom toegelicht. Ook hebben wij het antwoord op de brief van 30 augustus 2017
nogmaals aan u toegezonden. Op basis van de opgenomen overlastmatrix in het
bomenbeleidsplan, in 2ot2 door de gemeenteraad vastgesteld, kan de boom niet
vervangen worden.

Overlast bomen
Wij hebben begrip voor uw situatie waarbij u overlast ervaart van bladafval, wortelopdruk
en overhangende takken. 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 kader van planmatig boombeheer in de loop
van dit jaar gesnoeid. Er is een project Kansrijk in de wijk, die mogelijk iets voor u
kunnen betekenen. Hiervoor kunt U Wonen Limburg benaderen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan gerust contact met de
heer Wil op het Roodt van de afdeling Openbaar Gebied. Hij is telefonisch te bereiken op
telefoonnummer 0495-57 53 25 of per mail:w.ophet.roodt@weert.nl .
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