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Onderwerp Bomenkap bandeliersberg

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuitlehouder Wethouder Schenk

Schriftelijke vraag

En weer worden de bomen van de hoofdstructuur gekapt in opdracht van de gemeente? Nu echter
voor een aantal bomen om een geldende reden uit de notitie verbindend groen, te weten wortel
opdruk.

De gemeente heeft zelf de bewoners geïnformeerd dat tussen 2 en 6 maart de werkzaamheden

zullen plaats vinden. Het rooi bedrijf had het niet erg gevonden als u in uw communicatie

toegevoegd had, dat de auto's niet in de buurt van de bomen geparkeerd konden worden.

Ook was het goed te horen dat de bomen op verantwoorde manier verwerkt worden, te weten
ruilen voor 2 kopjes koffie zodat bewoners de bomen kunnen gebruiken ats openhaardhout of er
worden spaanptaten van gemaakt.

De VLP de navotgende vragen voor wethouder Schenk:

1) Waarom worden ook bomen gekapt, als er geen overtast door wortetopdruk is?

2) Net ats in de van Gitzelaan worden minder bomen terug geptant dan dat er bomen gekapt

worden. Dat is niet in tijn met uw notitie verbindend groen. Hoe gaat u deze bomen in

Roosendaal compenseren? Wetticht is de laan van Europa bij het Ligapark een optie!

Namens de fractie van de VLP, Jos Heeren



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1) Alle bomen in de Bandeliersberg zijn geinventariseerd. Alle bomen die wortelopdruk

veroorzaakten en/of die in slechte conditie waren zijn gekapt. Bomen die in goede conditie

verkeerden en die op gunstige (kansrijke) locaties stonden zijn behouden. Daaruit is een

totaalvervangingsplan ontstaan, waarbij mogelijk enkele 'nog redelijke' exemplaren zijn gekapt

om een gunstige nieuwe indeling te kunnen maken.

2l Het is niet altijd mogelijk om op dezelfde locatie te herplanten, rekening houdend met goede

groeiplaatsomstandigheden en parkeervakindeling. Als dat niet lukt wordt gezocht naar

alternatieve plantlocaties in de omgeving. ln de Bandeliersberg zíjn we nog in gesprek met een

aantal bewoners over alternatieve plantlocaties. Dit is precies in lijn met de not¡tie verbindend

Groen.
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