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Geacht college,
Met enige regelmaat krijgen we signalen van bewoners en passanten over de Schoonhetenseweg.
Deze geven aan zich niet echt veilig te voelen wanneer men gebruik maakt van deze weg. De reden
zijn sterk overhangende takken, zichtbaar dode bomen , afgevallen hout op de weg door
vrachtverkeer en minder goed zicht ten gevolge van achterstallig onderhoud aan de bomen aldaar.
Wij zijn ter plaatse wezen kijken en kunnen ons deze zorgen voorstellen. Wij hebben echter ook
begrepen dat deze bomen geen eigendom zijn van de gemeente, maar toebehoren aan landgoed
Schoonheten. Niettemin zal de gemeente verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de
weggebruikers, verwachten we. Vanuit die context willen we u graag de volgende vragen voorleggen:
1. Klopt het dat de bomen langs de Schoonhetenseweg eigendom zijn van landgoed
Schoonheten?
2. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de Schoonhetenseweg als eventuele
ongevallen en schades worden veroorzaakt door bomen die niet in eigendom zijn bij de
gemeente. Geldt dit ook als de schade wordt veroorzaakt door takken die overhangen op
gemeentelijke wegen?
3. Is er overleg (geweest) met de eigenaren van het landgoed over het onderhoud van deze
bomen. Indien zo: wanneer was dat en wat was de uitkomst. Zijn er afspraken gemaakt en zo
ja, welke afspraken zijn gemaakt?
4. Als de gemeente niet aansprakelijk is voor eventuele schade ten gevolge van ontbrekend of
achterstallig onderhoud van de bomen, heeft u als wegeigenaar de eigenaar van het
landgoed gewezen op hun aansprakelijkheid bij schade?
5. Aanwonenden verzekeren in onzekerheid over de vraag waar men moet zijn bij klachten en
evt. schade, bij de gemeente als wegeigenaar of het landgoed als eigenaar van de bomen.
Kunt u de inwoners hierover duidelijkheid geven?

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,
Vriendelijke groet,
Fractie BurgerBelangen, namens deze
Henny Lammers

