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Schriftelijke vragen herinrichting Keent

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

7. In welke straten staan de 9O bomen die vervangen 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 Weeft 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 enige optie.

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

Heukelomstraat amberboom
Zuiderstraat
suikeresdoorn
Kerkstraat
Amerikaanse eik
Kerkstraat
zuileik
Bloemartstraat
amberboom
Victor de Stuersstraat amberboom
Keulerstraat
amberboom
Serviliusstraat
esdoorn
Lambert Gooferstraat kastanje
Joannes Knaepenstraat bolacacia
Van

taksterfte/takbreuk
aanleg riolering/advies bureaus
ernstige overlast
aanleg riolering
taksterfte/takbreuk
taksterfte/takbreuk
taksterfte/takbreuk
slechte staat/vitaliteit
slechte staat/vitaliteit
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'Dudoelrs'
Ulmus columnella

Malus baccata'street Parade'
Halesia monticola
Phelodrndron amurense

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

Zelkova scrrata

3. Waarom moeten deze bomen wiiken. Wii witlen de reden per straat weten?
Zie antwoord 2.

die ín het bomenregister staan?
bomen van de Zuiderstraat en een Amerikaanse eik in de Kerkstraat staan in het
bomenregister.

4. Zitten hier bomen tussen

:ã,ìe

5. Is de flora en fauna check Wet natuurbescherming meegenomen bii de
herínrichting van dit gebied?
Ja, voorafgaJnde aan ¿ã fap van de bomen doet de aannemer een flora en fauna check.
6, Komen er in dit gebied soarten voor die op de lijst staan van 3O wetteliik
bekende bescher¡ide soo¡ten? (Deze liist bevat de soorten dle het rtteest in het
geding zijn bij ruimtetiike Íngrepen en mogeliik schadeliike effecten
ondervinden van activiteiten ).
V|ðrufguunde aan de rioolvervanging en herinrichting doet de aannemer een flora en
faunacheck. Na deze check is pai inzichtelijk of in dit gebied bekende beschermde
soorten aanwezig zijn.

7. Wordt er bij de aanpak van het rioleringsstelsel meegenomen de
inventarisat¡e (toezegging commissie van 23 ianuari 2O79) waar er eventueel in
dit gebíed amfiø¡een-omtlomen en hoe dit voorkomen kan worden n'a'v' de door
onze fractie ingezonden raPPoften?
Dit wordt meegenomen bij de flora en faunacheck'

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

hoofd afdeling

r Gebied

