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Onderwerp

Verzoek vervangen 4 eikenbomen Mr. Strijbosstraat

Voorstel

Aan de heer Steenvoorden te berichten dat aan het door het bewoners centrum Mr.
Strijbosstraat gedane verzoek om 4 eikenbomen te vervangen, geen medewerking wordt
verleend.

Inleiding

De bewoners van de Mr. Strijbosstraat hebben in een petitie gericht aan de gemeenteraad
en het college, hun gevoel van overlast en gevaar van een aantal bomen geuit. Zij
verzoeken om over te gaan tot vervanging van deze bomen. Het vervangen van de
eikenbomen zoals door de bewoners is voorgesteld, is op grond van het door de raad
vastgestelde Bomenbeleidsplan niet mogelijk. De door de bewoners aangedragen
argumenten doen daar niets aan af.

Beoogd effect/doel

Bewoners informeren over hoe de gemeente omgaat met de overlast die bomen in
de woonwijken veroorzaken.
Procedures zorgplicht voor bomen verduidelijken teneinde de veiligheid in de
openbare ruimte te waarborgen.
Aan de bewoners duidelijkheid te verschaffen over het door uw college toe te
passen beleid op grond van het bomenbeleidsplan

a

a

a

In te vullen door het B&W secretariaat,
!.Akkoord

@1t too.o met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
¡ Anders, nl.:

¡ Niet akkoord tr A-stuk
! B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

OG - Openbaar Gebied

Harry Zwinselman
(o49s-s7532L )

M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.

B&W-voorstel:
DJ-683107

Zaaknummer:
629306

Publicatie:
baar

B W

GG

w

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

Aw EÅ NÑ &t lÈ x
\ v

7y

akkoord

Sooft besluit: Besluit college

SWeert,
21 februari 2019

)I/

Beslissing d.d.: lb'oZ-?o t Nummer

! Gewijzigde versie



Argumenten

Aan het verzoek kan geen medewerking worden verleend omdat de aangedragen

argumenten niet overeenkomen met de overlastmatrix in het bomenbeleidsplan op grond

waarvan bomen vervangen worden. Uitvoering van het verzoek is niet mogelijk zonder
daarbij precedent werking te creëren.

Kanttekeningen en risico's

Het verzoek van de bewoners van de Mr. Strijbosstraat is inmiddels getoetst aan

aanpassingen in het bomenbeleidsplan die de raad op 5 februari 2019 heeft vastgesteld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Duurzaamheid

Geen.

Uitvoering/evaluatie

Versturen brief aan buurtbewoners t.a.v. de heer C. Steenvoorden.

Commu nicatie/ particiPatie

Bewoners Mr. StriJbosstraat.
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