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Artikel 41 vragen Visie Centrumring

Geachte heer/mevrouw,
U heeft het college op 3 april 2020 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over de visie
centrumring. In deze brief beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.
Wat is de reden van het college om op dit moment toestemming te geven om de moeraseiken
te laten kappen?
Bewoners van het appartementencomplex aan de Raadhuislaan/Heschepad ondervinden
overlast (m.n. schaduw) van de bomen. Deze bewoners hebben het verzoek ingediend om
deze bomen te kappen, zoals dat gebeurd is bij het pand naast het appartementencomplex
(Raadhuislaan 11-13). Afdeling IBOR heeft op basis van het geldende beleid het verzoek in
het verleden meermaals afgewezen. Nu heeft het college besloten om tegemoet te komen aan
dit verzoek, omdat het past binnen de vastgestelde visie Raadhuislaan en de bewoners bereid
zijn de kosten te betalen.
Welke rol heeft de gemeente gespeeld in de gesprekken tussen de bewoners over het al dan
niet behouden van de moeraseiken?
De gebiedsbeheerder heeft het geldende beleid toegelicht en aangegeven waarom de bomen
niet in aanmerking komen om gekapt te worden. Ik heb aangegeven dat er een visie
Raadhuislaan door de gemeenteraad is vastgesteld en dat het kappen van deze bomen, past
binnen deze vastgestelde visie Raadhuislaan. Ik heb de gebiedsbeheerder gevraagd om een
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collegestuk voor te bereiden, zodat het college een besluit kan nemen om tegemoet kan
komen aan de wensen van de bewoners van het appartementencomplex.
Wie heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en zeggenschap over het behoud of kappen
van deze bomen en de aanplant van nieuwe bomen?
Het college heeft de mogelijkheid om af te wijken van het vastgestelde beleid, in deze situatie
past het binnen de vastgestelde visie Raadhuislaan.
Is er op dit moment budget beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het Raadhuispark,
zoals beschreven in de visie Centrumring, waardoor er snel kan worden gestart met de
aanplant van de vele geplande bomen of wordt er enkel gekapt?
Er is op dit moment geen budget beschikbaar. Het kappen van de twee moeraseiken en de
herinrichting moet dan ook betaald worden door de aanvragers/initiatiefnemers. Dit is
dezelfde lijn zoals afgesproken is bij de herontwikkeling Raadhuislaan 11-13. Het eventueel
kappen van de 2 moeraseiken en de herinrichting is kosteloos voor de gemeente.
Is het college van plan om in de komende programmabegroting een voorstel te doen om
hiervoor budget vrij te maken?
Het budgetrecht is aan de gemeenteraad. De vraag is of er dan budget beschikbaar is in
verband met de actualiteit.
Hoe legitimeert het college het kappen van de moeraseiken als aan de verdere uitvoering van
de visie centrumring geen prioriteit wordt gegeven?
De Raadhuislaan tussen het Heschepad en Molenstraat is opnieuw ingericht, de openbare
ruimte rondom het gemeentehuis in enkele jaren geleden opnieuw ingericht en Raadhuislaan
11-13 wordt na de verbouw op nieuw ingericht. Het opnieuw inrichten van de Raadhuislaan
t.h.v. nummer 3 past hier precies in, het is dan een aaneengesloten gedeelte wat opnieuw
ingericht is.
Ik hoop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
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Met vriendelijke groet,

Mr. J.H.T. van Orsouw
Wethouder Centrum
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