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Beantwoording raadsvraag 
 
 
 
Onderwerp Groene parels Zeilbergsestraat 
 
Datum 

 
09-01-2015 

 
Nummer 

 
RV-1504 

  
Steller vraag E. van Kampen Fractie CDA 
 
Portefeuillehouder 

 
W. Verhees 

 
Steller 

 
P. Wijers 

  
Datum afdoening 26 januari 2015 
 
 
 
Vraag 
 
Via de RIB-HV-1431 zijn we geïnformeerd over het gewijzigd besluit door B&W. Als CDA 
zijn we daar tevreden over. Nu wordt via de media bekend gemaakt dat 13 en 14 januari 
a.s. de bomen gerooid gaan worden tussen Dintel en Waal. Daar hebben we de volgende 
vragen over: 
 
1. Is dit de eerste fase van het rooien, dit omdat in bovengenoemde RIB gesproken 

wordt van Waal tot Kulertseweg? Als dat de eerste fase is kan dit dan in de media 
rechtgezet worden, omdat het nu onrust bij de bewoners geeft over de uitvoering? 

2. Worden deze bomen ook via bemoeienis van de Coöperatie Bosgroep Het Zuiden 
verkocht? Deurne is bij de Coöperatie aangesloten. 

3. Eerder is bezwaar ingediend door stichting Boombeleid. Zijn nadien met de verdere 
procedures ook nog bezwaren binnengekomen? Zo ja, hoe zijn die afgelopen? 

4. Hoe is het met het stappenplan van de uitvoering/renovatie weg en riolering 
Zeilbergsestraat/Veldstraat? 
 

Als CDA gaan we ervan uit dat het besluit van 24-09-2014 volledig wordt uitgevoerd 
zodat er een nieuwe duurzame laanbomenstructuur terugkomt met ruime zichthoeken 
waar door de bewoners zo indringend om is gevraagd. 
 
 
Antwoord 
 

1. Alle bewoners zijn door de gemeente geïnformeerd 
De bewoners binnen de projectgrens (Molenstraat, Zeilbergsestraat en gedeelte 
Veldstraat) hebben in week 2 van 2015 een brief ontvangen waarin wordt 
uitgelegd dat nu de 1ste fase wordt gerooid en dat de rest op een later tijdstip 
volgt. Deze brief is als bijlage 1 toegevoegd. 
Na het indienen van deze raadsvraag is op 15 januari 2015 door het Eindhovens 
Dagblad een artikel geplaatst waaruit duidelijk blijkt dat de bomen gefaseerd 
gekapt worden. Dit krantenartikel is als bijlage 2 toegevoegd. 
 

2. De Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland is niet ingeschakeld 
Het vrijkomend hout is vooroorlogs en bevat mogelijk metaalscherven. Daarnaast 
voldoen de stammen niet aan de voorwaarden die de Bosgroep stelt. De stammen 
zijn daarom niet interessant voor commerciële verkoop.  
In overleg met de vrijwilligers van Holtens Molen en de aannemer is afgesproken 
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dat de 10 beste stammen bij de molen worden afgeleverd. Holtens Molen 
verwerkt de stammen om zo middelen te genereren voor onderhoud. Daarnaast 
verwerkt Holtens Molen 2 stammen tot producten naar keuze van de gemeente, 
bijvoorbeeld banken voor wandelroutes en/of bij groenelementen in de buurt.  
  

3. Er is geen bezwaar ingediend door andere partijen 
Het bezwaar dat de stichting Boombeleid heeft ingediend is na behandeling in de 
Commissie bezwaar en beroep ongegrond verklaard. De stichting Boombeleid 
respecteert dit besluit. De afdeling BOR heeft de stichting Boombeleid uitgenodigd 
om mee te denken over de nieuw te vormen bomen structuur.   
 

4. De aanbestedingsprocedure is gestart 
Naar verwachting wordt het werk begin maart gegund. De fasering van het werk 
is onderdeel van de inschrijvingsvereisten, hierover wordt na definitieve gunning 
gecommuniceerd. 
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Bijlage 1 
 
«Aan_de_» «Naam» 
«Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter» 
«Postcode» «Woonplaats» 
 
 
 
 
Deurne, 5 januari 2015 
Kenmerk: 00507209/00560494 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden) 
Betreft: start werkzaamheden kappen bomen 
Bijlage(n): - 
 
 
Beste «heer_mevrouw», 

 
 
In deze brief informeren we u over het kappen van de bomen in de Molenstraat en 
Zeilbergsestraat. 
 
In januari kappen we de eerste bomen 
Op dinsdag 13 januari 2015 start de gemeente met het kappen van 5 lindebomen in de 
Molenstraat (tussen Lek en Veldstraat) en 12 Amerikaanse eiken in de Zeilbergsestraat 
(tussen de huisnummers 107 en 129).  
De Molenstraat blijft tijdens de uitvoering toegankelijk. Voor het kappen van de 12 
bomen in de Zeilbergsestraat wordt een gedeelte afgesloten voor alle verkeer. Het 
verkeer (incl. hulpdiensten) wordt ter plekke omgeleid. 
 
Waarom wordt niet alles in één keer gekapt? 
Voor het overige gedeelte van de te kappen bomen loopt momenteel een procedure bij 
de provincie voor een ontheffing in het kader van flora- en faunawetgeving. Zodra deze 
ontheffing verleend is worden de resterende bomen gekapt. 
 
Neem gerust contact op als u nog vragen heeft 
Heeft u nog vragen neem dan contact op met Paul Wijers, planmedewerker van de 
gemeente Deurne. Hij is bereikbaar via ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 
(0493) 38 77 11.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Deurne 
 
 
 
Harold Stultiens 
hoofd afdeling Beheer, Onderhoud en Realisatie 
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Bijlage 2 
 

 


