
Van:  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 12:50 
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Vergadering bomenbeheer 
 

Geachte, 
 
Gisteravond las ik in  "het Kontakt" dat er dinsdagavond een vergadering is over t bomen 
beheer. 
 
Graag wil ik wat inbrengen via deze weg.  
Wij zijn al meer dan 20 jaar bezig over schade/ hinder van bomen van de Gemeente. 
Deze bomen staan aan de Hengmengweg in Rumpt en de Meestersteeg in Rumpt. 
Deze bomen zijn met de ruilverkaveling gepoot en zouden 30 tot maximaal 35 jaar staan en 
dan worden vervangen.  
Ik weet niet of u allen het in de gaten heeft maar we zitten aan t dubbele van die jaren. 
De overlast die wij van deze bomen ondervinden is de enorme hoeveelheid valhout en 
slechte kwaliteit van t gras doordat t geen zon krijgt. Er is veel over gebeld en in 2012 kreeg 
ik een brief dat de bomen dat najaar zouden worden gekapt.  Maar er gebeurde niets. Toen 
ik erover belde (voorjaar 2013) kreeg ik te horen dat t bomenplan van toen inmiddels niet 
meer bestond en dus alles niet doorging.  Schijnbaar was dat de methode van de gemeente 
om onder de afspraken uit te komen want de bomen staan er nog steeds. Sorry maar 
afspraken zijn afspraken en dit is echt te zot voor woorden.  Na veel gedoe heb ik voor elkaar 
weten te krijgen dat de bomen voor t hek van 2 percelen weggehaald werden. Maar ook dat 
werd weer een hoop gedoe. Ik had de bomen aangewezen en men ging akkoord.  Vervolgens 
tekenen ze de verkeerde. Ik snel gebeld en t zou geregeld worden. Maar nee hoor alsnog de 
verkeerde. Na weer een hoop gedoe de goede eindelijk.  
Verder heb ik t idee geopperd om tweederde van de bomen om te zagen. dus 2 omzagen, 1 
laten staan en dan zo verder. Om vervolgens op de lege plek 1 boom terug te zetten want de 
oude stonden ook veel te dicht op elkaar.  Na een aantal jaren zouden jullie  dan de anderen 
om kunnen zagen en was en de polder niet kaal en hadden mijn beesten wat schaduw.  
Ik ben heel benieuwd hoe lang deze strijd nog gaat duren..... 
Verder wil ik nog zeggen dat de wortels van de bomen de wegen volledig kapot maken. Als je 
de wegen niet kent hier is t levensgevaarlijk. Zondagmiddag reed ik over de Koorngraaf in 
Gelicum. Ik reed rustig en een fietser kwam mij tegemoet. Precies opt moment dat we elkaar 
passeerden reed ik over een bult in de weg waardoor de auto, zonder dat t stuur bewoog, op 
de linkse kant terrecht kwam.Net achter de fietser. Als ik m aangereden had, wat had ik dan 
moeten zeggen???? "ja sorry, je moet bij de gemeente zijn"??? 
Het lijkt wel of jullie geen enkel benul hebben hoe gevaarlijk t hier is. De Hengmengweg 
word in de avond veel gebruikt door jongelui op brommers die van Rumpt naar Gelicum 
gaan of andersom. Het is een groot wonder dat er nog geen verongelukt zijn. Een dikke tak 
op de weg in t donker en t is gebeurd...  
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Caroline van der Plas van BBB zegt t zo duidelijk. "De burger is er nu om de stem en de 
centen,dat moet anders" 
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
Hoogachtend  
 


