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beantwoording vraag HMV fractie inzake amerikaanse eiken Buninkdijk

Aanleiding:
De HMV fractie heeft bijgaande en aanvullende vraag naar aanleiding van raadsmededeling 107-2018
gesteld over het kappen van Amerikaanse eiken aan de Buninkdijk vanwege veiligheid.

Inhoud Mededeling:
In overleg met de heer Meerdink, fractievoorzitter van HMV, is de beantwoording buiten de normale
beantwoordingstermijnen gedaan, omdat afgesproken is de bomen eerst te schouwen en in gesprek
te gaan met de direct betrokkenen familie.
Dit gesprek heeft in het bijzijn van de heer Meerdink en de betrokken familie op 30 april 2019
plaatsgevonden. Er is begrip over onderstaande beantwoording.
Met het bestuur van Haarts Belang is deze vraag in het jaarlijks overleg met hen ook aan de orde
geweest.
De Amerikaanse eiken zijn in het begin van het jaar onderhouden en bijgesnoeid, waardoor er uit een
oogpunt van verkeersveiligheid geen aanleiding is om deze bomen versneld te rooien. De technische
levensduur van deze Amerikaanse eiken nadert over enkele jaren en de vervanging van deze bomen
zal alsdan in de planning voor bomenkap worden opgenomen. De gerooide bomen zullen uiteraard
her ingeplant worden door een ander ras bomen.
Mocht de vervanging van deze bomen daadwerkelijk aan de orde komen dan zullen wij met de
aanwonenden, de Bomenstichting en andere belangenorganisaties op het gebied van natuur en
bosbouw overleg plegen om de daadwerkelijke vervanging en herinplant goed te communiceren.
Uiteraard zal bij eerdere wegreconstructies aan de Buninkdijk of andere infra technische
werkzaamheden in de omgeving onderzocht worden om deze werkzaamheden efficiënt en
gecombineerd te kunnen laten plaatsvinden.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Geen
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31-2018 Schriftelijke vragen HMV fractie; herhaald verzoek Amerikaanse eiken Bunninkdijk.
Geacht college,
Graag refereren wij aan de eerder gestelde vragen en het antwoord via raadsmededeling 107-2018,
waar niet of zeer terzijde wordt ingegaan op het verzoek om het kappen van Amerikaanse eiken
vanwege verkeersveiligheid.
HMV ervaart de antwoorden om meerdere redenen als denigrerend en niet terzake doende.
Opmerkingen als: “deze vraag is al eerder gesteld door aanwonenden”, “bijna de gehele Bunninkdijk
bestaat uit Amerikaanse eiken” en het zgn. ps-puntje “het Amerikaanse eiken project is midden jaren
’90 gestopt”, getuigt van een weinig professioneel antwoord.
Is het college bekend dat reeds twee keer eerder uw college ons met soort gelijke antwoorden het bos
in wilde sturen, terwijl kort daarna toch tot kap werd overgegaan? Voorbeeld: Ooievaarsdijk ivm
overjarige holle populieren en Amerikaanse eiken Prins Mauritsstraat te Bredevoort.
Wij stellen een derde herhaling in deze niet op prijs.
De HMV-fractie verzoekt u uitgebreid in te gaan op verkeersveiligheid op de door ons aangeduide
locatie. Wij willen geen situatie als aan de Dinxperlosestraat. Wij spreken de, oprechte, hoop uit
dat deze vraag serieus wordt bekeken.
HMV fractie
H.J. Meerdink.

