Aan de raadscommissie Ruimte en Economie

Weert, 20 oktober 2021

Onderwerp

:

Antwoorden op vragen over dode boom Roermondseweg
raadscommissie R&E 20 oktober 2021

Geachte commissieleden,
Voor de commissievergadering van 20 oktober 2021 heeft de heer J. Wiezer een vraag
gesteld over de dode boom op de Roermondseweg. Hieronder volgt ons antwoord.

Vragen
-Is de wethouder bekend met onderstaande herhaalde melding en dat 'de gemeente'
verteld dat ze z.s.m. de dode boom zullen verwijderen (i.v.m. gevaarzetting van
omvallen)?
-Dat de boom er nog altijd staat (onderste foto van vanmorgen, Roermondseweg ter
hoogte van Geertenhof) ?
-Welke concrete actie wordt hierop ondernomen, ook in de communicatie?
Antwoord
Het is bekend dat deze Zuileik dood is en er nog staat. Op dit moment is de boom niet
verzwakt en levert, ondanks dat hij dood is, geen gevaar. Er is geen sprake van aantasting
of rot van wat we bij bouwwerken ‘de constructie’ zouden noemen. Als dat wel zo zou zijn
dan zou de boom direct worden gekapt. Dode bomen worden op een kaplijst gezet en
ongeveer twee keer per jaar wordt deze kaplijst in opdracht weggezet bij de aannemer.
Het is efficiënter en daarmee voor de gemeente goedkoper om voor een lijst te komen
dan telkens voor één exemplaar.
Ook speelt in dit geval het vergunningentraject een rol. Al is de boom dood, er moet een
kapvergunning worden aangevraagd omdat het hier om structuurbomen gaat. De
doorlooptijd van een vergunningstraject is minimaal acht weken. In onveilige situaties kan
een noodkap worden uitgevoerd.
Met de bewoners is gecommuniceerd over de procedure en aangegeven dat de boom op
een kaplijst komt. Er is geen duidelijke datum besproken, omdat die afhankelijk is van het
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totaal aantal bomen, de afgegeven kapvergunningen en de planning van de aannemer.
Met vriendelijke groet,
Robert Smid,
Programmaregisseur groen en afval

