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datum  :  16 februari 2018 

steller(s)  :  Joachim de Bruin 

onderwerp  :  Uitvoering bomenplan Zilverkamp 

ontvangst griffie :   (in te vullen door de griffie) 

 

 

Volgens het bomenplan 2016 is in de periode 2017 – 2025 groot onderhoud bomen gepland in de parkzones 

in de Zilverkamp. Totaal betekent dit de kap van 544 bomen en nieuwplant 257 bomen. 

In januari 2018 is met de eerste fase – de kap van 283 bomen – gestart (23 bomen meer dan in het plan 

aangegeven)  

Hoewel alle inwoners van de Zilverkamp door de gemeente schriftelijk zijn geïnformeerd over de start van de 

kapactiviteiten kwam dit voor veel inwoners van de Zilverkamp toch nog als een verrassing en werd ervaren 

als een rigoureuze kaalslag.  

 
De site van de gemeente geeft met betrekking tot de uitvoering aan: 
“De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Vaarkamp  uit Ede. Er kan overlast zijn, hiervoor 
vragen we uw begrip. Er wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan en een tractor met kar. De schade 
aan het gras zal tot een minimum worden beperkt door het gebruik van rijplaten. Als er door de 
werkzaamheden schade is ontstaan wordt die uiteraard hersteld.” 

 

Inwoners hebben bij de uitvoering ervaren dat: 

 Rijplaten niet zijn gebruikt met als gevolg:   

o Kapotgereden fietspaden  

o Diepe sporen in het gras en naast de fietspaden  

 Ook bomen zijn gekapt die pas in een latere fase waren gepland. 

 Ook bomen worden gekapt die in het plan het predicaat “toekomstboom” hebben gekregen 

 Tenminste in één geval een boom die op dringend verzoek van direct omwonenden niet zou worden 

gekapt ondanks toezegging toch het loodje heeft gelegd. 

 

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders  

 

Vragen: 

1. Waarom is er geen toezicht geweest op het gebruik van rijplaten?  

2. Op welke termijn wordt de aangerichte schade hersteld? 

3. Wie is aansprakelijk voor de aangerichte schade? 

4. Wordt het herstel van de fietspaden onderdeel van de toch al noodzakelijke renovatie van de 

fiets/wandelpaden? 

5. Op welke wijze gaat u direct omwonenden bij afwijkingen van de voor 2020, 2021, 2024 en 2025 in 

het bomenplan uit te voeren werkzaamheden betrekken. 

 

Verzocht wordt de vragen schriftelijk  te beantwoorden. 

 

 

Ondertekening: 

 

Joachim de Bruin  

Fractie LBL 

schriftelijke vragen (art. 18 rvo) 
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beantwoording vóór :   (in te vullen door de griffie) 

behandelend ambtenaar :   

akkoord portefeuillehouder :  

onderwerp  :   

datum beantwoording :   

verzenddatum :   (in te vullen door de griffie) 

  

(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is) 

 

Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college / de 

burgemeester* aan. 

 

Inleiding / toelichting: 

 

 

Antwoorden: 

1.    

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

burgemeester en wethouders van Lingewaard, 

de secretaris,           de burgemeester, 

 

 

 

drs. J. Wijnia                       M.H.F. Schuurmans-Wijdeven 

 

 

 

 

 

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande  

art. 18 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: ….. uur x € 95,-- (uurtarief) = € ….. . 

beantwoording college 


