Beste leden van de Gemeenteraad,
Eerder heb ik een brief gestuurd waarin ik bezwaar maak tegen het kappen van twee bomen
op de Raadhuislaan. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om bij mijn brief wat meer
uitleg te geven.
Een laan is een weg die aan beide zijden geflankeerd wordt door bomen. Zo kom ik de
definitie tegen, wanneer ik deze online opzoek.
De Raadhuislaan kenmerkt zich steeds meer door het verdwijnen van de bomen.
Allereerst een viertal voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex, deze zijn vorig
jaar gekapt en vervolgens zijn er vergaande plannen om twee bomen voor het
appartementencomplex boven de ABN AMRO te gaan kappen.
Niet al mijn buren zijn tegen het kappen, laat ik daar heel eerlijk over zijn. Er is gestemd in de
VVE vergadering: 21 woningen waren voor het kappen en 7 woningen waren tegen. Echter,
er is gestemd door bewoners die uitzicht hebben op de bomen, maar het merendeel van
deze 28 woningen in totaal, heeft uitzicht op het Heschepad en de Boterstraat. Zij zien deze
bomen nooit vanuit de woning. Maar mij rest niets anders dan mij neer te leggen bij de
stemming. De stemming ging over het vrijmaken van een budget voor het kappen van de
bomen. Merendeel was akkoord en dus is 2.200 euro incl btw vrijgemaakt voor het kappen
van de bomen. Ik vraag mij wel af of dit toereikend is om twee bomen te kappen en er
nieuwe beplanting / bestrating voor terug te laten komen.
Daarnaast vind ik het vreemd dat de Gemeente een kapvergunning verleent, alleen maar
omdat de bewoners dit zelf gaan betalen.
De argumenten om de bomen te laten staan zijn legio. Een aantal wil ik graag noemen:
- Het straatbeeld op de Raadhuislaan wijzigt ten nadele;
- De Raadhuislaan verandert steeds meer vanuit een groene weg naar een betonweg;
- Deze grote bomen zorgen voor de opvang van fijnstof. Op het moment dat er een
nieuwe, kleinere boom wordt teruggeplaatst, zal deze niet dezelfde functie kunnen
overnemen. Kortom het kappen leidt tot meer fijnstof in de lucht;
- Bomen koelen het stadsklimaat af;
- Bomen filteren de geluiden van de straat;
- Bomen zorgen voor vermindering van wateroverlast door het opnemen van water;
- Tegenover deze bomen is een klein bloemenperkje gebouwd, rondom het carillon,
waarin een bordje is geplaatst met de tekst: ‘Oss Zoemt’. Ik kan u vertellen dat door
deze twee bomen er meer ‘gezoemd’ wordt door insecten, schimmels, mossen en
vogels dan wel 5 van dit soort perkjes. Wat wil de Gemeente Oss nu eigenlijk
vertellen aan haar burgers?
Het kappen van de bomen past in de lange termijn visie van de Raadhuislaan. Het plan ‘Osse
Avenue’ zal moeten zorgen voor een uitgebreider, groen park aan de Raadhuislaan. Maar of
dit park er komt en wanneer is onbekend. De plannen zijn al jaren oud en lopen telkens
vertraging en aanpassing op. Zou het dan niet beter zijn om de bomen tot die tijd te laten
staan?
Ik wil u bedanken voor uw aandacht en ik wens u veel ‘groene’ wijsheid toe.

