3-12-2014 Bespreking gemeente-wijkraad ivm bomenkap
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We beginnen met het vast stellen van het doel van deze bespreking, nl het geïnformeerd
willen worden door de gemeente, zodat we dit kunnen overbrengen op de
belanghebbende. Dit naar aanleiding van een eerder overleg tussen belanghebbende in
de wijk en de gemeente. We vertegenwoordigen in deze geen specifieke groep , maar de
wijkbewoners in het algemeen.
De overige wijkraden van de gemeente Venray zijn in een eerder stadium middels een
brief op de hoogte gesteld door de gemeente wat betreft de bomenkap, wijkraad
Smakterheide was nog io, en is hierin niet meegenomen. Op de vraag wat het criterium
is wie de belanghebbende zijn, is het antwoord dat dit diegene zijn met zicht op de
betreffende boom. Coby verklaart haar aanwezigheid voor de juridische kant
Roger informeert ons over:
Welke bomen het betreft binnen de wijk
Wat is de reden waarom de bomen worden gekapt en op welke manier is er gekeken
naar de eerder ingebrachte alternatieven en wat is hierin juridisch en financieel
mogelijk
Het gaat om 10 esdoorns en 1 Lindeboom op de oude Maasheseweg, + het uitdunnen
van 3 bomen om groeiruimte voor de overige bomen te creëren en 7 esdoorns op de
Seilier. Op de Maasheseweg zijn de bomen 14 jaar geleden gepland
Via een computer programma (boommonitor) laat Roger ons zien hoe een boom groeit,
wat hij nodig heeft aan grond, hoe hij z’n water haalt en hoe de wortels zich uitspreiden
en wat de afgraaf afstand is.
Hierbij geeft hij aan dat in de tijd van aanplant is gekozen voor een verkeerde
boomsoort.
De betreffende bomen staan gepland in 4m3 grond, terwijl deze na 15 jaar behoefte
hebben aan 14.5 en na 25 jaar 25 m3 grond. Ze zullen dus willen uitspreiden,
onvermijdelijk want de boom zal willen groeien, en risico hierbij is dat het wegdek
omhoog komt, riolering wordt aangetast (mn de pvc aftakkingen vanuit de hoofdbuis
naar de aansluitingen voor de huizen) en bekabeling in de grond niet meer aan te
graven is zonder dat de boom schade oploopt, de boom heeft na 15 jaar minimaal 1.3
mtr ondergrondse groeiruimte nodig waarin niet gegraven mag worden.
De beheerder is de laatste jaren ieder jaar geweest om te herstraten, binnen de vorige
bijeenkomst is gevraagd om inzicht hierin en Roger zal nagaan wat aan informatie
beschikbaar is, zodat geïnteresseerde zich hierover zelf kunnen laten informeren.
Er is een lijst opgesteld waarin waardevolle, monumentale bomen of lanen beschreven
staan, in geval dat de boom onder deze categorie valt zal er meer financiële ruimte
beschikbaar zijn en waar nodig de omgeving worden aangepast aan de boom. Als
voorbeeld wordt de Julianasingel genoemd.
De bomen binnen onze wijk staan niet op deze lijst, en er is geen kapvergunning nodig,
waaruit volgt dat er ook geen bezwaar tegen de kap kan worden gemaakt. Wel is overleg

mogelijk met de belanghebbende over het aanwijzen van de exacte bomen of evt
herplant of andere alternatieven.
De gemeente werkt met een afwegingsschema met boomwaarde en
verwijderingswaarde. Hieraan wordt getoetst of een kapverzoek aan de gemeente
gehonoreerd kan worden (bv enige boom in de straat, bijzondere soort). Dit wordt
afgewogen tegen de verwijderingswaarde (bv weinig zon, te groot in verhouding tot de
omgeving)
De genoemde alternatieven uit de vorige bijeenkomst bespreken we.
1) het creëren van een ondergrondse voorziening voor de bomen is niet aan de orde
omdat ze niet vallen onder de eerder genoemde monumentale bomen. (kosten
per boom 2500 euro)
2) adopteren van een boom -> gemeente blijft juridisch aansprakelijk in geval van
schade aan riool, zij zijn aansprakelijk voor een deugdelijke waterafvoer,
daarnaast blijven ze aansprakelijk in geval van ongevallen, denk aan het
struikelen over een ongelijke stoep veroorzaakt door wortelopdruk. Om deze
reden is adopteren geen haalbare optie
3) herplanten. Dit is mogelijk, maar niet 1op 1 en niet op dezelfde plaats, maar
tegenoverliggend in de open ruimtes. De visie van de gemeente is nu om aan te
planten in open grond, grasvlaktes, plantsoenen etc, om de bomen op deze
manier de ruimte te geven om te groeien.
4) het plaatsen van plantenbakken is een mogelijkheid. De gemeente kan bakken
(1.00x1.00x0.80) met aanplant plaatsen, vervolgens zijn de bewoners
verantwoordelijk voor het bijhouden van deze bakken. (verzorgen, opnieuw
beplanten etc) Indien ze onvoldoende worden bijgehouden haalt de gemeente ze
weer weg
We hebben een plattegrond ontvangen waarop te zien is welke bomen op de kaplijst
staan, en waar er evt herplant zou kunnen worden.

