
lnspraakreactie gemeenteraad West Betuwe

19 augustus jl. kreeg ik bericht dat er vooruitlopend op de onderhoudswerkzaamheden aan de

Repelsestraat in Neerijnen, werkzaamheden aan de langs de weg aanwezige bomen zou gaan

plaatsvinden.

Deze werkzaamheden betreffen tot mijn grote verbazing het verw'rjderen van minimaal een 15 tal
gezonde eikenbomen .Geschatte leeftijd ca 25 -30 jaar . Dus erg jong en nog gezond. Deze bomen

kunnen gemakkelijk 150- 200 jaar worden !! U kunt zich voorstellen dat dat in onze straat insloeg als

een bom !!!!

Desgevraagd werd meegedeeld dat deze werkzaamheden conform het beheersplan groen plaats

gaan vinden en dat dat dus is toegestaan.

Op dit moment vind er in de gemeente een inventarisatie plaats van alle volgens dit beheersplan te
verwijderen bomen. Bij nadere informatie blijkt dat het gaat om het kappen van 5000 bomen
!!!! Dat is nogal wat !!

Dat valt toch niet te rijmen met het verminderen van broeikasgassen zoals CO2 noodzakel'rjk

vanwege klimaatverandering .

Kennel'tjk is het beheersplan bomen nog voorbereid en vastgesteld voordat de urgentie van de CO2

vermindering de hoogste prioriteit heeft gekregen.

lk ben van mening dat voortschr'rjdend inzicht ook uw raad tot een andere conclusie zal bewegen.

Namelijk zoveelmogelijk handhaven van het bomenbestand !!

lk heb begrepen dat alle bomen die gekapt gaan worden digitaal op een kaart komen te staan

waarna uw raad en w'rj als burgers hier iets van kunnen vinden.

Om nu vooruitlopend hierop alvast 15 gezonde eikenbomen te kappen moet toch vermeden

worden. Mede in het belang van ons milieu.

lk meende het bovenstaande onder uw aandacht te moeten brengen omdat ongetwijfeld niemand

b'tj het vaststellen van het beheersplan groen wist dat er zoveel bomen zouden sneuvelen.

U vriendelijk groetend ,



Geachte mevrouw/heer,

per mail van 3L augustus jl. heb ik schriftelijk ingesproken bij de gemeenteraad met
betrekking tot het kappen van 5000 bomen in de gemeente West Betuwe.
Omdat vooruitlopend hierop bij mij in de straat al 15 jonge eikenbomen verwijderd zouden
worden en een aantal bewoners het hier niet mee eens is heeft er op 31 augustus een

uitermate prettig gesprek plaats gevonden met een 2-tal medewerkers van de afdeling
Groen. ( heren Huiberts en Jacobs) Dat heeft er toe geleid dat voorlopig wordt afgezien van

de kap van de eikenbomen langs de Repelsestraat te Neerijnen.
Daar het beheerplan groen toch voorziet in de kap van VIJFDUIZEND BOMEN , blijft mijn
inspraak reactie staan. Wel zou de raad verteld kunnen worden dat de kap aan de
Repelsestraat voorlopig is opgeschort.

Uw vriendelijk groetend


