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Kap en herinrichting groen in de Burgemeester Schafratstraat

Samenvatting
De kastanjebomen in de Burgemeester Schafratstraat lijden aan de kastanjebloedingsziekte en
moeten worden gekapt. In overleg met bewoners is een nieuwe boomsoort en een
beplantingsplan uitgekozen. Met dit plan wordt de totale groeninrichting in de straat aangepakt. Dit
om de nieuwe bomen zoveel mogelijk te beschermen en alle parkeervakken in de straat uit te
voeren met grasbetontegels. Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt een krediet gevraagd
van € 60.000.
Voorgesteld besluit:
1. Kennisnemen van de problematiek rondom de groeninrichting van de Burgemeester
Schafratstraat
2. Voor de oplossing daarvan een krediet beschikbaar stellen van € 60.000 en dit verwerken
in de bestuursrapportage van 2016

Inleiding/probleemstelling:
De kastanjebomen in de Burgemeester Schafratstraat zijn ziek. De bomen lijden aan de
kastanjebloedingsziekte en een deel is daarnaast ook nog aangetast door de honingzwam. De
bomen zijn dusdanig ziek dat door een expert wordt afgeraden de bomen voor de
kastanjebloedingsziekte te behandelen. In feite is er wel sprake van een urgente situatie. Veel
bomen zijn in zwakke conditie en kunnen bij een storm geheel of gedeeltelijk afbreken. Verder
uitstel van de kap van een groot deel van de bomen is niet verantwoord.
In november 2015 is een bewonersavond gehouden om te polsen hoe bewoners de toekomst van
de bomen in hun straat zien. 80% van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld vindt dat het
punt is bereikt dat er zoveel bomen in de straat zijn verdwenen, dat de overige bomen ook gekapt
mogen worden. De straat kan dan in een keer opnieuw aangeplant worden. Inmiddels zijn we een
klein jaar verder. De conditie van de bomen gaat achteruit en het is tijd om met een oplossing te
komen.
Naar aanleiding van de bewonersavond op 4 november 2015 heeft de buurt een commissie
bomen opgericht. Met deze commissie zijn het afgelopen jaar verschillende gesprekken gevoerd.
Er is gesproken over een nieuwe boomsoort om terug te planten en hoe het beplantingsplan er
volgens de bewoners ongeveer uit moet komen te zien. Er is aan 3 bedrijven gevraagd om een
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beplantingsplan op te stellen voor de Burgemeester Schafratstraat. Na overleg met de commissie
bomen is besloten om maar 2 van deze plannen voor te leggen aan de bewoners.
Op 4 juli 2016 heeft een inloopavond plaatsgevonden. Alle bewoners in de
Burgemeester Schafratstraat en een aantal bewoners waarvan de tuin
grenst aan de Burgemeester Schafratstraat zijn voor deze avond
uitgenodigd. De bewoners werden op deze avond geïnformeerd over de
kastanjebloedingsziekte, de boomsoort voor herplant en mogelijke
beplantingsplannen. Bewoners hebben via een keuzeformulier hun
voorkeur kunnen doorgeven voor een boomsoort en een van de twee
beplantingsplannen. Tijdens deze avond zijn 35 keuzeformulieren
ingevuld. In totaal hebben 55,6% van de huishouden een of meerdere
keuzeformulieren ingevuld.
De bewoners (die een keuzeformulier hebben ingevuld) hebben unaniem
voor de Amberboom gekozen. Het beplantingsplan met de meeste
voorkeurstemmen is van Jos Kanters Groenvoorziening.

Amberboom

Relatie met eerdere besluitvorming:
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2015 besloten dat alle
bomen gekapt moeten worden. Voordat alle bomen gekapt worden, dient er eerst een
beplantingsplan gemaakt te worden. Idee daarbij is dat direct na de kap het openbaar groen
opnieuw wordt ingericht.
Beoogd resultaat:
Met dit voorstel wordt beoogd om budget beschikbaar te stellen om de bomen te kappen en direct
een herinrichting van het openbare groen uit te voeren. Uit de offertes blijkt dat de kosten
afgerond €60.000 zijn.
Keuzemogelijkheden:
Er wordt voorgesteld om budget beschikbaar te stellen zodat in november de werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd. November is de ideale tijd om bomen aan te planten en dus het beste
moment om te rooien en zo snel mogelijk weer te planten. We willen voorkomen dat de bewoners
een lange tijd in een straat zonder bomen wonen.
Een alternatief is om dit najaar de bomen allemaal te rooien en pas op een later moment bomen
terug te planten. Een groot nadeel hierbij is dat de straat gedurende een aantal maanden of
misschien nog wel langer leeg staat. De bewoners zijn grote bomen gewend en hebben er al
moeite mee dat ze moeten verdwijnen. Daarom adviseren wij het groen direct opnieuw aan te
planten.
Een ander alternatief is om nu alleen de bomen te rooien die ernstig zijn aangetast. Dit heeft als
gevolg dat de straat nog meer een “gatenkaas” wordt. De bomen gaan snel achteruit en er zullen
regelmatig meerdere bomen gekapt moeten worden. Het een voor een kappen van de bomen is
iets wat de bewoners absoluut niet willen.
Argumenten:
De werkzaamheden die in de Burgemeester Schafratstraat moeten worden uitgevoerd zijn meer
dan alleen het kappen en herplanten van een aantal bomen. De huidige groeninrichting bestaat
uit bomen en gras. Dit gras wordt op verschillende plaatsen kapot gereden tijdens het parkeren.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn op enkele plaatsen grasbetontegels aangebracht.
De huidige groeninrichting is misschien voldoende voor een straat met grote en opvallende
kastanjebomen. Maar voor een straat met alleen wat kleine bomen is de huidige inrichting erg
beperkt.
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Om te voorkomen dat de nieuwe bomen kwetsbaar in de straat staan is ervoor gekozen rondom
de bomen een blokhaag neer te zetten. Dit zorgt niet alleen voor een groenere straat maar
beschermd de bomen ook bij het parkeren van auto’s.
Op dit moment is niet elk parkeervak voorzien van grasbetontegels. In het nieuwe plan is ervoor
gekozen om alle parkeervakken te voorzien van dit soort tegels. Dit zorgt ervoor dat het gras niet
te snel beschadigd. Daarnaast is dit een relatief goedkope oplossing voor het realiseren van
parkeervakken.
Het krediet wat wordt aangevraagd wordt dus niet alleen gebruikt voor het kappen en herplanten
van de bomen. Er worden ook werkzaamheden uitgevoerd zodat de groeninrichting in de
Burgemeester Schafratstraat weer is opgeknapt.
Financiële gevolgen en dekking:
Zoals gesteld blijkt uit de offertes dat de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden rond
de € 60.000 zijn. We vragen dus een krediet aan van €60.000. Met deze kosten is geen rekening
gehouden. We stellen voor om dit krediet beschikbaar te stellen, dit bedrag wordt meegenomen in
de bestuursrapportage 2016.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
De bewoners van de Burgemeester Schafratstraat en enkele omwonenden zijn bekend met de
plannen. Alle andere inwoners van Boekel zijn hier waarschijnlijk nog niet van op de hoogte. Een
van de mooiste straatjes van Boekel zal haar bijzondere uitstraling (voorlopig) kwijtraken. Er zal
een persbericht worden opgesteld om ook de andere bewoners in de gemeente op de hoogte te
brengen van de aanstaande plannen.
Uitvoering en evaluatie:
Wanneer de gemeenteraad het budget beschikbaar stelt zullen de werkzaamheden in november
worden uitgevoerd. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond zal met de commissie bomen het hele
proces worden geëvalueerd.
Voorstel:
1. Kennisnemen van de problematiek rondom de groeninrichting van de Burgemeester
Schafratstraat
2. Voor de oplossing daarvan een krediet beschikbaar stellen van € 60.000 en dit verwerken
in de bestuursrapportage van 2016
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