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Motie Vreemd aan de orde van de dag 
Inzake Zeilbergsestraat 

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 
 

 

in vergadering bijeen op 1 juli 2014; 

 

gehoord de beraadslagingen; 

 

constaterende dat: 

 

• in 2013 is besloten om het rioleringsstelsel onder de Zeilbergsestraat- Molen-

straat te vervangen om overlast bij extreme regenbuien te verminderen; 

• hierbij tevens reconstructiewerkzaamheden aan het wegdek en de groenvoorzie-

ningen voorzien zijn;  

• B&W in dat kader bij vergadering van 3 juni 2014 een aangepast besluit heeft 

genomen om 9 Amerikaanse eiken tussen Waal en Dintel + 2 Amerikaanse eiken 

tegenover de Peellandsingel te laten kappen maar om de overige bomen tussen 

de Waal en Kulert te laten staan; 

 

 

overwegende dat: 

 

 het CDA het belang van de reconstructie van de Zeilbergsestraat-Molenstraat en 

de aanleg van een nieuw rioolstelsel onderstreept;  

 het besluit van het College om een beperkt aantal van 11 bomen te rooien echter 

veel onrust heeft veroorzaakt bij een groot aantal bewoners van de Zeilbergse-

straat; 

 bewoners zich tijdens de inloopavond van 25 juni 2014 hebben uitgesproken te-

gen dit aangepast besluit;  

 de bomen een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid voor alle weggebrui-

kers; 

 de bomen na ± 100 jaar aan het einde van hun levensduur zijn en veel onder-

houd vragen, wat alleen maar zal toenemen; 

 bovendien in de nabije toekomst problemen te verwachten zijn omdat de stabili-

teit van de bomen verder zal afnemen door de aanleg van nieuwe rioolpijpen en 

wegwerkzaamheden, waardoor het gevaar wordt vergroot dat de bomen alsnog 

omwaaien of afsterven;  

 de reconstructie veel hinder voor bewoners en ondernemingen aan de Zeilbergse-

straat met zich mee zal brengen en ook voor de overige inwoners van de Zeilberg 

een grote impact zal hebben omdat het werk waarschijnlijk wel een half jaar of 

het dubbele zal duren en na deze langdurige hinder de riolering, het wegdek en 

de groenvoorzieningen aan de Zeilbergsestraat naar mening van het CDA tenmin-

ste toekomstbestendig dienen te zijn; 

 de financiële situatie van de gemeente vergt dat er kritisch gekeken wordt naar 

de middelen die besteed worden aan structureel onderhoud van laanbomen; 
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spreekt uit dat: 

 

 het besluit om geen ontheffing te verlenen voor het kappen van de bomen tussen 

de Waal en Kulert, tegen de wens van de bewoners is, ongewenste effecten heeft 

op de verkeersveiligheid, onderhoudskosten, beheerskosten en de levensduur van 

de weg en daarnaast een zeer ongebalanceerd aanzicht zal hebben. 

 

draagt het College op: 

 

 alle bomen tussen Waal en Kulert, tussen fietspad en verharde weg langs de 

zuidzijde van de weg, te laten rooien; 

 ter compensatie nieuwe groene parels terug te plaatsen, rekening houdend met 

ruime zichthoeken, ruime onderlinge afstand en betere veiligheid voor de gebrui-

kers en aanwonenden; 

 na gunning van het werk belanghebbenden actief te betrekken bij de praktische 

gevolgen van de reconstructie van de Zeilbergsestraat waarbij tevens suggesties 

worden aangereikt om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Namens CDA Deurne 

 

Leo Cuijpers              Evert van Kampen              Peter Strijbosch        Benny Munsters 

 


