
Van: Niek Huijberts  
Verzonden: woensdag 1 september 2021 08:39 
Aan:  
Onderwerp: Gespreksverslag bomen Repelsestraat Neerijnen 
 
Geachte,  
 
Gisterenmiddag zijn Willie en ik bij u en fam. .. geweest in Neerijnen om te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn met betrekking tot de bomen. 
We hebben met u besproken wat onze opdracht is en waarom we deze dunning uit moeten gaan 
voeren.  
Ook de Voors en tegens met betrekking tot het wegonderhoud zijn hierin meegenomen. 
 
Conclusie van dit gesprek was dat we hier met u en uw buurtgenoten niet uit gaan komen met 
betrekking tot het rooien van bomen. 
 
Zaken die besproken zijn en ons hebben doen besluiten het werk te laten her beoordelen door Beleid 
en Beheer: 
 

• Onderlinge afstand van bomen is momenteel 6 a 7m. na Dunning wordt dit 12 tot 14m. 
(bomen in het verlengde van de Repelsestraat staan 7 a 8 meter uit elkaar dus waarom hier 
wel dunnen en daar niet) 

• Diverse rijen met eiken die korter of net zo kort op elkaar staan (bomenrij in bos Neerijnen, 
Kerklaan Heesselt, Dreef Ophemert en Kuipershof  Geldermalsen voor gemeentehuis) waarom 
daar niet dunnen en hier wel 

• Waarom gezonde bomen rooien terwijl ze na 25 jaar eindelijk beginnen te groeien (boven de 
strook bosplantsoen van de buren uit) 

• Wat is het verschil tussen rij beplanting (bomen die in elkaar groeien met de kroon) ten op 
zichtte van solitaire bomen (na dunning ) hier is een verschil van visie in tussen beleidsplan en 
bewoners; 

• Verkeersveiligheid is niet in gedrang 

• Onderhoud aan bomen is niet in het gedrang 

• Geen ‘zichtbare’ schade aan wegen 
 
Overige zaken de nog aan de orde kwamen waren: 

• Weinig info over inrichting van de weg 

• Aansluiting maken tussen fietspad uit polder (donkere straat) naar van Pallandweg.  

• Rooi/ dunning werkzaamheden Van Pallandweg, nut en noodzaak hier wel van toepassing 

• Herplant verplichting van Pallandweg in de Repelsestraat toepassen, waar mogelijk 
 
Wij hebben met u de afspraak gemaakt dat als we meer weten we terug gaan met de informatie maar 
dat er nu geen haast zit achter onze werkzaamheden aangezien het beheerplan de ruimte geeft tot 
2025 
 
U een briefje stuurt naar het bestuurssecretariaat dat e.e.a. besproken is en tot op heden is opgelost. 
 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik deze graag van u 
 
Met vriendelijke groet, 

Niek Huijberts 

Projectleider Realisatie 

 
 
 
 

 


