
GEMEENTE vVEERT

Aan:
Raads- en commissieleden

Weert, 28 maart 2019

Onderwerp : VragensnoeiwerkzaamhedenEindhovenseweg

Beste Raads- en Commissieleden,

De fractie Goubet-Duijsters heeft voor de rondvraag van de commissie ruimte van 27
februari vragen gesteld. Hieronder beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1: Was de portefeuillehouder op de hooqte van bovenqenoemde
snoeiwerkzaam heden?

In het algemeen weet de wethouder dat de groenvoorzieningen continu worden
onderhouden en beheerd. De wethouder is niet op de hoogte van alle specifieke locaties
waar het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd.

Vraag 2: Waarom is erzoveel bep]anting weggesnoeid? Zodanig dat er nu gaten vallen in
de natuurlijke geluidswal?

Afgelopen periode hebben bewoners de toezichthouder van de gemeente benaderd met de
melding dat het achterpad en het fietspad overgroeiden. Daarop is het onderhoud van de
geluidswal ingepland. Komend groeiseizoen zal het gesnoeide plantsoen nieuwe twijgen
maken. Binnen afzienbare tijd is de ontstane groeiruimte grotendeels weer gevuld met
groen.

Het bosplantsoen op de geluidswal wordt extensief onderhouden. Het laatste onderhoud is
circa 5 à 6 jaar geleden uitgevoerd. Dat is ook de reden dat een ingreep nodig was die
zich niet beperkte tot het bijknippen van de randen. Dan zetten we de struiken terug tot
op de stobbe. Daarmee is de beplanting niet verdwenen. Nieuwe twijgen zullen groeien uit
de stobben. De beplanting kan daar prima tegen. Op enig moment is vergelijkbaar
onderhoud weer nodig om de beplanting duurzaam in stand te houden voor mens, plant
en dier.

Wilhelm¡nasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon 57 50



l-J- L--^- ^- l-...::-^-l^ L^-^^ nl^--¡^^ i- ¡l¡
Op cie geluidswai staari íiog eiii<ele dode ÞOmen en Kwunenûe Domen. Hiannlng is oezc
bomen in het najaar 2OL9 te verwijderen. Daarvoor worden kapvergunningen
aangevraagd. In het kader van de herplantplicht worden geen bomen op de geluidswal
bijgeplant. De omstandigheden - tussen volwassen hoog opgeschoten beplanting - zijn
zeer lastig voor jonge bomen. Vandaar dat we elders in herplant voorzien.

Met vriendelijke groet,

Peter Claassen


