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Beste mevrouw Van der Vegte,
Tijdens de raadsvergadering op 8 oktober 2020 heeft u vragen gesteld over bomen en lanen in de gemeente
Raalte. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
1.

Is er al meer bekend over vervanging van de bomen in de laan kerkpad, Harmelinkstraat/de Maria Grot in
Luttenberg?
De planvorming voor de Harmelinkstraat is nog niet gepland. De teruglopende conditie van de Amerikaanse
eiken is zeker aanleiding om deze laan op de MIP-OR (meerjareninvesteringsprogramma) te zetten. Naast
vervanging van de bomen wordt er ook gekeken of er nog andere integrale vervangingsopgaven liggen. De
uitvoering vindt daarna plaats. Voor de planvorming wordt aansluiting gezocht bij de al ingezette vervanging
van de laanbomen voor Maria Oord. Binnen gestelde kaders kunnen bewoners meedenken over de
vervanging.
Ondertussen blijven wij de bomen monitoren zodat een veilig gebruik van de Harmelinkstraat kan worden
geborgd.

2.

Kunnen wij als gemeente iets betekenen voor onderhoud/vervanging van de laan achter de Kruisverheffing?
Op het gebied van ondersteuning bieden wij onze diensten aan voor zover dit past bij onze
verantwoordelijkheid. Hierbij valt te denken aan ondersteuning bij informatievoorziening en advisering met
betrekking tot (eventuele) subsidiemogelijkheden.
Vanuit financieel oogpunt kunnen we helaas niet iets betekenen. De jaarlijkse vervangingsopgave van 47.628
“eigen” bomen is in het concept boombeheerplan inzichtelijk gemaakt. Deze vervangingsopgave is
behoorlijk groot en wordt meegenomen in de notitie toekomstbestendige openbare ruimte (die momenteel
opgesteld wordt). Hierin wordt naast de vervangingsopgave, ook de opgaven voor het toekomstbestendig
maken van de openbare leefomgeving en de financiële vertaling geschetst. Het financieren van het
vervangen van niet gemeentelijke bomen valt buiten deze scope.

3.

Heeft u zicht op welke lanen er in onze gemeente allemaal zijn, wie eigenaar is, wat de gesteldheid van de lanen
is?
In het bomenbeheersysteem staan alle (gemeentelijke) bomen. Ook een aantal niet gemeentelijke
lanen/bomen (met pootrecht) staan hierin opgenomen. We verwachten binnen 3 jaar de inspecties van alle
gemeentelijke bomen in kaart te hebben. Dan is ook de gesteldheid van alle gemeentelijke bomen(lanen)
bekend. De niet gemeentelijke lanen hebben we niet in beeld.

4.

Is er een visie met plan van aanpak voor deze lanen?

Op dit moment niet. Deze wordt gemaakt zodra een laan aan vervanging toe is. Kaders voor vervanging
staan in het concept bomenbeheerplan genoemd. Elke laan vraagt om een eigen visie/plan.
Wij gaan ervan uit dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw vragen en u voldoende hebben
geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Wendy Busscher. Haar
telefoonnummer staat bovenaan deze brief vermeld.
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