Aan: College van B&W
Van: Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel
Datum: 18 februari 2018
Betreft: Overlast bomen aan de Biezen in Venhorst
Geacht College van B&W,
Onlangs is onze fractie door bewoners aan de Biezen in Venhorst op de hoogte gesteld van het proces
aangaande de ervaren overlast van de lindebomen aan de Biezen in Venhorst. Zij geven aan dit
meerdere keren bij de gemeente te hebben aangekaart en dat dit al 10 jaar gaande is. We hebben
gelezen uit het mailcontact tussen de bewoners aan de Biezen en de ambtenaar van de gemeente,
dat het College in november 2017 een voorstel heeft aangehouden om betreffende bomen te kappen.
Het argument is dat er op zoek gegaan wordt naar oplossingen om de overlast goed te beoordelen.
Dat dergelijke problemen van overlast niet alleen voor de Biezen geldt maar ook voor meerdere
locaties. Hiertoe wordt volgens de ambtenaar, door het College voorgesteld om een eenduidig
Overlastbeleid en beoordelingsformulier te ontwikkelen. Een tijdsperspectief wordt niet gegeven. Wij
respecteren zorgvuldigheid in deze, maar had dit niet eerder opgepakt kunnen worden? Het proces
loopt al tien jaar. Bij de bewoners raakt ondertussen het geduld op. Temeer omdat de bewoners zelf
bij de gemeente moeten vragen naar de stand van zaken en voortdurend achter informatie moeten
gaan. Daarnaast wordt door hen bij ons aangegeven dat de overlast tevens bij enkele bewoners
gezondheidsklachten aan de luchtwegen geeft.
Bovenstaande heeft ons doen besluiten vragen te stellen en u op te roepen samen met de bewoners,
voortvarend de door hen ervaren overlast op te lossen.
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Is het College bereidt om op korte termijn in gesprek te gaan met de bewoners om de
overlast en de oplossingsrichtingen te bespreken? Zo ja: wanneer?
Is het College bereidt om dit gesprek te voeren voordat het Overlastbeleid is vastgesteld?
Hoe worden wij geïnformeerd over de voortgang?
De reactie van de ambtenaar aan de buurtbewoners de Biezen wekt de indruk dat er vanuit
meerdere locaties in de gemeente klachten komen. Graag vernemen we welke locaties deze
betreffen.

In afwachting van uw antwoorden,
Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel

