Vragen fractie Goubet-Duijsters 10-03-2019
Ik heb nog vragen en aanvullende vragen mbt de gekregen antwoorden. Onderstaand svp in
go bij komende raadsvergadering agendapunt12 zettetzodat andere fracties hier notie van
kunnen nemen.

Vraag 1 In totaal worden er 90 bomen gekapt. Hoeveel van

deze bomen worden er in de
genoemde straten ( vraag 2 en antwoord 2)gekapt? Graagper straat vermelden. (bv in de
Kerkstraat 2 etc...)

Vraag 2Het antwoord vanvnaag 5, 6 en 7 geeftu aan dat dit gedaan zal worden
voorafgaande aan de kap. W'at wordt hier mee bedoeld. Waar moet ik dan aan denken?
Vraag 3 Hoe wordt de flora en faunacheck gedaan? Bij het antwoord op vraag 6 geeft u aan
dat dit door de aannemer gebeurd. Is de aannemer ter zake deskundig? Of wordt er een
deskundige bij betrokken. Zoja, wie is dit dan?

Vraag 4Wat als blijkt dat na de flora en faunacheck er soorten voorkomen die op de lijst
staan van 30 wettelijk bekende beschermde soorten. Hoe wordt hier dan mee omgegaan?
Vraag 5 Was het niet logischer geweest om de flora en fauna check eerst uit te voeren en op
te nemen in het raadsvoorstel alvorens het raadsvoorstel voor te leggen aan de raadter
beslissing. Graaguitleg waarom hier niet voor gekozen is?
Vraag 6 Op de kaart bomenbeleidsplan, hooftlstructuren en wijken, staan bij de legenda
s¡rmbolen. In de wijk Keent staan op dezekaart diverse symbolen, zoals duurzaam behouden,
bij rioolrenovatie behoedzaam omgaan met bestaande bomen en bij rioolrenovatie wegprofiel
voor bomen geschikt maken. (Ziebljgevoegde bijlage) Is dit meegenomen in het
raadsvoorstel dat nu voorligt? Graag uitleg? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er bomen die
op de kaart staan als duurzaam behouden of bij rioolrenovatie behoedzaam omgaan met
bestaande bomen en bij rioolrenovatie wegtrlrofiel voor bomen geschikt maken, dat deze
bomen in het raadsvoorstel dat nu voorligt gekapt gaan worden.
Vraag 7 Bij vraag4 en het antwoord hierop geeft u aan dat de bomen in de Zuiderstraat en de
boom in de Kerkstraat in het bomenregister staan. In de vorige raadsvergadering is er een
aanvulling toegevoegd aan het bomenbeleidsplan 2012: bomen die onevenredig veel overlast
veroorzaken.
-Bij de amerikaanse eik in de Kerkstraat geeft u aan ernstige overlast. Welke type hinder of
overlast volgens de matrix ( bladzijde 35 toevoeging bomenbeleidsplan) is getoetst. Graag
uitleg?
-Bij de bomen in de Zuiderstraat geeft u aan:aanleg riolering/advies bureaus. Echter in de
matrix (bladzijde 35 toevoeging bomenbeleidsplan) welk type hinder of overlast komt dit type
overlast niet voor. Graaguitleg?
-Is er onafhankelijk groenadvies ingewonnen mbt deze bomen. Zo ja door wie is dit advies
dan gedaan?
Voor de leesbaarheid heb ik het document met daarin de wagen en antwoorden gesteld in de
commissievergadering van 27 febjl. ook ingevoegd.
Met wiendelijke groet, Karin Duijsters Fractie Goubet-Duijsters
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Schriftelijke vragen herinrichting Keent
27703/69LO69

Beste mevrouw Duijsters,
Op 27 februari is er een presentatie geweest over de herinrichting van de wük Keent.
Vooruitlopend op de behandeling van het raadsvoorstel op 13 maalt, heeft u schriftelijk
een aantal vragen gesteld.
In deze brief geven wij hierop antwoord.

7.

In welke straten

staan de 9O bomen díe veruangen worden?

De bomen die vervangen worden staan in de volgende straten:
Van Heukelomstraat, Zuiderstraat, Kerkstraat, Bloemartstraat, Victor de Stuersstraat,
Keulerstraat, serviliusstraat, Lambert Gooferstraat en Joannes Knaepenstraat.
Met de Stichting Groen Weert is een rondgang geweest. Alleen over de te kappen bomen
in de Zuiderstraat verschilt de Stichting Groen Weert van mening.
In relatie tot de suikeresdoorns geven de adviesbureaus aan, dat een verdere aantasting
van het wortelgestel bij graafwerkzaamheden voor de geplande rioolrenovatie, het einde
van de bomen betekent. Vervanging is dan de enfge optie.

2. Wat zijn dit voor bomcn, welke soort? Graag per straat,
De volgende bomen worden vervangen:

Van

Heukelomstraat amberboom
suikeresdoorn

Zuiderstraat
Kerkstraat
Kerkstraat
Bloemartstraat
Victor de Stuersstraat
Keulerstraat
Serviliusstraat

eik
zuileik
amberboom
amberboom
amberboom
esdoorn
Lambert Gooferstraat kastanje
Joannes Knaepenstraat bolacacia
Amerikaanse

taksterfte/takbreuk
aanleg riolering/advies bureaus
ernstige overlast
aanleg riolering

taksterfte/takbreuk
taksterfte/takbreuk
taksterfte/takbreuk
slechte staat/vitaliteit
slechte staat/vital¡teit
vervangen door smalle opgaande boom
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Nieuw te planten bomen (17 soorten):
Tilia Henryana
Cercis siliquastrum
Celtis julianae
Liridendron tu liPifera
Sophora japonica var
Tilia cordata

Ulmus'Dudoetrs'
Ulmus columnella
Zelkova scrrûtô

Malus baccata'Street Parade'
Halesia monticola
Phelodrndron amurense

Crataegus monogyna var
Gleditsia'StreetkeePer'
Amelanchler lamarckii'Robin Hill'
PrunuS umenlko
Nyssa sylvatlca

3. Waarom moeten deze bomen wiikcn. WIJ witlen de reden per straat wcten?
Zie antwoord 2.

4. Zîttcn hi¿r bomen tusscn díe in hct bomentegíster staan?
:ã,ìJOomen van de Zuiderstraat en een Amerikaanse eik in de Kerkstraat staan in het
bomenregister.

5. Is dc flora en fauna chcck Wet natuurbescherming meegcnomcn bíi de

h¿rlnrlchting van dit gebíed?

check.
Ja, voorafgaa-nde aan Oã rcp van de bomen doet de aannemer een flora en fauna

gabìad sootlen voor diQ oP de líJst staan v.n 3O wettaliik
bekende bcschermde soorten? (Dazc lust bevat de soottcn dla hcrt "lc€st in het
gadìng zîin btl ruímteliike ingrapen en mogelíik schadeliika eÍlect"¡n

6,

Komen er in

dit

ondcrvinden va,n actíviteiten ) -

Vããrafgã""¿e aan de rioolvervanging en herinrichting doet de aannemer een flora en
faunacñeck. Na deze check is paJinzictrtetijk of in dit gebied bekende beschermde
sooften aanwezig z¡jn.

7. Wordt er bíj de aanpak van het rÍol¿rlngsJtÇlgp,t mecgenomen de
lnventarísa¡¡e (toezeöging commissie van Ze ¡anuarÍ 2O79) waar ar cventueel ín
-ii;;li¿d
en hoc dit voorkomen kan wotden n.t.v. dc door
"m¡iileen-lmtlomcn
?
rtqporten
onza fractÍç íagczonden
Dit wordt meegenomen bij de flora en faunacheck'

wij gaan ervan uit dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.
Met vriendel¡jke groet,
Namens Burgemeester en Wethouders,

hoofd afdeling

Gebied
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tructuren en wijken
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