Van:
Verzonden: woensdag 6 oktober 2021 20:16
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: Inspraak bomenbeheer West Betuwe
Geachte raad,
Graag maken wij hierbij gebruik van ons inspraakrecht omtrent het groenbeleid van de gemeente West
Betuwe.
Afgelopen zomer hebben wij als bewoners van Gasthuisstraat en Loswal te Heukelum een klacht
ingediend omtrent de bomenrij achter onze woningen (aan de. Linge). Daarnaast een verzoek om actie
te ondernemen inzake de flinke overlast die wij als bewoners ervaren van de roeken en kauwen in het
broedseizoen van april tot en met juli.
De kern van onze klacht was dat de bomenrij achter onze woningen aan de Linge al vele jaren niet
gesnoeid dan wel beheerd zijn en er hierdoor (potentieel) gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast zijn
de bomen dusdanig dicht begroeid en staan deze te dicht op elkaar waardoor dit de beleving, zon-inval
en uitzicht in negatieve zin belemmert.
Naar aanleiding van deze klacht zijn wij als bewoners in gesprek gegaan over onze klacht met de
verantwoordelijk wethouder (mevrouw Sietske Klein- de Jong) en de destijds verantwoordelijk
beleidsmedewerker groen van de gemeente West Betuwe. Tijdens dit gesprek is ons beloofd dat snel
met de snoeiwerkzaamheden van de bomenrij zou worden begonnen. Wij hebben aangegeven dat wat
ons betreft de bomenrij flink mag worden teruggesnoeid om de bovengenoemde belemmeringen op te
heffen. De reactie hierop was dat er slechts sprake zou zijn van beperkt snoeien, hetgeen wat ons
betreft de belemmeringen onvoldoende aanpakt.
Tot onze spijt is er na ons gesprek met de wethouder van medio juni van dit jaar geen actie door de
gemeente ondernomen en zijn de bomen aan de Linge tot op heden niet gesnoeid waardoor er nog
steeds sprake is van een (potentieel) gevaarlijke situatie. Daarnaast de eerder omschreven hinder. Dit
betreuren wij want ons is iets anders beloofd.
Wat ons betreft moet er ten aanzien van het gemeentelijke groenbeleid sprake zijn van maatwerk. Wij
begrijpen dat de gemeente streeft naar een sober en efficiënt groenbeleid. Echter moet wat ons
betreft het belang en wensen van omwonenden voorop staan en de directe leefomgeving leidend zijn.
Zeker waar groen en leefomgeving elkaar (kunnen) beïnvloedden en raakt.
Daarom zijn wij voorstander van het snoeien dan wel kappen van bomen ten gunste van de
leefomgeving en naaste bewoners als dit een positief effect heeft en past bij de wensen van de direct
omwonenden. Dit kan alleen bepaald worden door middel van maatwerk. Kortom, efficiency kan het
uitgangspunt zijn, maar er zal gekeken moeten worden wat ter plekke de beste en gewenste oplossing
is.
Wat ons betreft mag de bomenrij achter onze tuin aan de Linge flink worden teruggesnoeid waardoor
er niet langer sprake is van een (potentieel) gevaarlijke situatie door vallende takken en waardoor de
overige belemmeringen (weinig zon-inval, beperking van het uitzicht, etc.) ook worden aangepakt. Ook
kunnen wij er mee leven dat er enkele bomen ter plaatse worden gekapt. Dit om de zeer hoge en
dichte groene muur (zo ervaren wij dat) voor onze woning(en) te doorbreken waardoor uiteindelijk een
mooier geheel en beter straatbeeld zal ontstaan.
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Graag wil ik daarnaast pleiten voor handhaving van de regelgeving omtrent hondenpoep. Het gebeurt
ons als bewoners regelmatig dat we weer eens in een verse drol stappen. Wellicht kan dit ter plaatse
beter aangegeven worden? Wij snappen uiteraard dat dit een andere discussie is, maar is niet minder
relevant voor een leefbare omgeving.
Wij hopen dat onze inspraakreactie door u als gemeenteraad meegewogen wordt in uw
besluitvorming. Daarnaast hopen wij op een snelle uitvoering van de door de wethouder toegezegde
snoei-werkzaamheden aan de bomenrij achter onze tuin(en) aan de Linge (Gasthuisstraat).
Hoogachtend,,

