Vereniging van belanghebbenden

De Leyens
Buurtpanel Nesciohove e.o.
opgericht: 5 augustus 1976

www.verenigingdeleyens.nl

oktober 2012, nr. 4

Nieuwsbrief-special

Vervanging bomen in de wijk
Aanpak bomen

Het plan

Eindelijk is het dan zover: de gemeente gaat het bomenprobleem in onze wijk aanpakken! Dat zal voor veel bewoners goed nieuws zijn want al jaren vormen de grote
bomen (naast de parkeerproblematiek) voor veel bewoners een kwestie. Wij wonen graag in onze wijk omdat
die zo groen is, maar er zijn steeds meer bewoners die
overlast van de bomen ondervinden. De afgelopen jaren
krijgt de gemeente regelmatig klachten over overlast
door bomen, en ook wij worden daar regelmatig op aangesproken.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de wortels die het
wegdek beschadigen, die onder de fundering kruipen en
die stenen gevaarlijk omhoog duwen. Ook wordt geklaagd over afval van de bomen op en tussen de dakplannen, die daardoor niet alleen lelijk worden maar ook
beschadigd raken, en over overlast door poep van nestelende vogels. En weer andere bewoners storen zich aan
het ontnemen van licht of aan de vele bladeren in de
herfst.
Er zijn natuurlijk ook bewoners die het jammer vinden
als er bomen weggaan, maar veel bomen in onze wijk
staan er inmiddels al ruim 35 jaar en zijn hoognodig aan
groot onderhoud toe. De gemeente heeft een inventarisatie uitgevoerd en daaruit beek dat een aantal bomen
een slechte vitaliteit heeft.
Sommige bomen zijn zelfs zo
slecht dat op korte termijn
maatregelen nodig zijn in verband met de veiligheid.

Het plan van de gemeente is om de bomenproblematiek
in onze wijk in zijn totaliteit aan te pakken. Er wordt één
kapvergunning aangevraagd voor alle bomen die verwijderd moeten worden. Niet alle bomen worden gekapt;
een aantal kan blijven staan. Het plan is om 28 bomen te
verwijderen en twee bomen bij de Marsmanhove / Nesciohove fors te snoeien (te “kandelaberen”, een snoeitechniek waarbij de takken worden afgezaagd waardoor
de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt). Op 15
plaatsen is het mogelijk om een boom terug te planten.
Het is helaas door de beperkte groeiruimte niet mogelijk
om alle bomen te vervangen.
Uiteraard wordt de bestrating hersteld waar dat als gevolg van het verwijderen van bomen nodig is.

De gemeente heeft ons uitgenodigd om op 12 september te
praten over de communicatie
over de plannen.

De bomen die worden teruggeplaatst, zullen van een
ander type zijn dan de huidige bomen. Zij zullen kleiner
en smaller zijn en daardoor zal de wijk, zeker in de beginfase, een ander beeld krijgen.

De planning
Deze Nieuwsbrief is een vooraankondiging. Alle omwonenden ontvangen op korte termijn een brief van de gemeente met een planvoorstel van de voorgenomen

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40464006

werkzaamheden. In dit planvoorstel is opgenomen welke
bomen gekapt worden en waar de gemeente mogelijkheden ziet om bomen terug te planten. Ook zal worden
aangegeven hoe u kunt reageren op deze plannen. Heeft
u nu al vragen of opmerkingen die u kenbaar wilt maken? Dan kunt u contact opnemen met de wijkpost Buytenweg De Leyens.
Het lijkt ons goed om zoveel mogelijk van elkaar te weten wat de reacties op het plan zijn. Geef het daarom
aub ook altijd aan ons door als u richting gemeente reageert. Wij kunnen elkaar ook via de Nieuwsbrief dan zo
nodig op de hoogte houden. Onze (e-mail)adressen en
telefoonnummers staan onderaan deze Nieuwsbrief.
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden deze winter
worden uitgevoerd omdat het vanwege het broedseizoen niet mogelijk is om te kappen na 1 maart.
Als iemand dus echt bezwaar mocht
maken, dan zal dat waarschijnlijk leiden tot een jaar uitstel. Maar wij hopen dat er met alle informatie en met
de voorgestelde procedure bij iedereen
begrip bestaat voor de aanpak en de
planning.

dat onze wijk een karakteristieke bestrating heeft met
de kinderkopjes in het midden van de weg. Die kenmerkende bestrating willen wij graag houden, maar herbestrating wordt daardoor extra kostbaar.
Toch kan het bomenplan tot verbetering van de bestrating leiden want waar dat door het verwijderen van bomen noodzakelijk is, zal de bestrating worden hersteld.
Het is onvermijdelijk dat daarvoor soms iets andere stenen moeten worden gebruikt.
Door het bomenplan zal ook de bestrating in onze wijk
uiteindelijk dus toch een opknapbeurt krijgen.

Verspreiding Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief wordt onder alle bewoners verspreid.
Als vereniging proberen wij zo goed mogelijk de belangen van alle bewoners te behartigen. Helaas zijn nog niet
alle bewoners lid. Als lid ontvangt u de regelmatig verschijnende Nieuwsbrief, kunt u meedoen met de activiteiten voor volwassenen en kinderen, gereedschap lenen uit de Tool-o-theek (met de hogedrukspuit, de behangafstomer etc.) en kunt u meedoen met gezamenlijke acties om uw woning te verbeteren. De contributie
bedraagt slechts € 12,- per jaar.

Overlast
Het is onvermijdelijk dat bewoners tijdens de werkzaamheden overlast zullen ondervinden. Op sommige
plaatsen staan zo’n grote bomen dat straten afgezet
moeten worden. Met de aannemer worden daarom afspraken gemaakt (bijvoorbeeld om de bewoners tijdig te
waarschuwen) om dat in goede banen te leiden.

De bestrating
Eerder hebben wij u in deze Nieuwsbrief gemeld dat de
gemeente van plan was om de bomen tegelijk met de
bestrating aan te pakken. Volgens de gemeente zal dat
op korte termijn niet gebeuren omdat de financiële positie van de gemeente dat niet toelaat. Daar komt nog bij
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