Kerkplein 2
Postbus 200
3940 AE Doorn

T (0343) 56 56 00
F (0343) 41 57 60
E info@heuvelrug.nl

Aan de bewoners van

Contactpersoon

Joke Kleijweg

Ons kenmerk

U21.08557

Uw kenmerk
Datum
Onderwerp

15 september 2021
informatie afhandeling/vervolg
valwind

Bijlage(n)

Geachte heer / mevrouw,
De valwind die op vrijdag 18 juni over Leersum, Valkenheide en Maarsbergen raasde, richtte in korte
tijd grote schade aan. In de weken daarna hebben wij met elkaar hard gewerkt om de straten weer
begaanbaar te maken, op te ruimen en waar mogelijk meteen schade te herstellen. Kort na de valwind
heeft u van ons een brief ontvangen met informatie over diverse onderwerpen. Ook via de website,
social media en het Gemeentenieuws hebben wij u zo goed mogelijk geprobeerd te informeren.
Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder en is er een beter beeld van de schade en de
vervolgstappen. In deze brief kunt u hier meer over lezen. Ook willen we u vast uitnodigen voor de
informatiemarkt die de gemeente in samenwerking met andere partijen organiseert op zaterdag 2
oktober a.s. bij de Johanneskerk in Leersum. Meer informatie hierover via de gebruikelijke kanalen en
de speciale nieuwsbrief (zie Meer informatie).
Het herstel
Nu de schade die de valwind heeft veroorzaakt zichtbaar is, is de volgende stap om een herstelplan te
maken. Dit gaat voor een deel om schade die gerepareerd moet worden, zoals aan hekken, palen en
verlichting in de openbare ruimte. Ook willen we zo snel mogelijk weer een groen dorp terug. Veel
bomen en struiken kunnen we vervangen door nieuwe. Maar er zijn plekken waar u en wij het wellicht
anders willen inrichten dan voorheen. Die kans kunnen we nu aangrijpen. Om dat goed te doen gaan
we met u bedenken op welke plekken en op welke manier dat het beste kan. Over hoe we dat
aanpakken wordt nu nagedacht. Op zaterdag 2 oktober willen we daarover meer informatie delen en
met u in gesprek gaan.
Schadeafhandeling
Zowel inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren, alsook de gemeente hebben financiële schade.
Verzekeraars buigen zich hierover. En het is duidelijk dat niet alle schade zomaar wordt vergoed. Als
gemeente beschikken we niet over een noodfonds om inwoners met schade tegemoet te komen. Wel
zijn we in gesprek met zowel het Rijk als de Provincie Utrecht om te kijken of, en zo ja, op welke wijze
zij een financiële bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de schade. Zodra we hier een beter beeld
van hebben laten we dat weten.
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Bomendonatie openbare ruimte
Waarschijnlijk heeft u via de media al meegekregen dat burgemeester Frits Naafs alle boomkwekerijen
in Nederland heeft opgeroepen om een of meerdere bomen te doneren om de vele gemeentelijke
gesneuvelde bomen te vervangen. Daarnaast is er het lokale initiatief Bomen voor Leersum dat geld
inzamelt om het groene karakter van Leersum, Valkenheide en Maarsbergen weer te versterken.
Allemaal manieren om bij te dragen aan een voorspoedig en haalbaar herstel.
Bomen, kabels en leidingen
Naast de vele bomen op de landgoederen, in de bossen en in uw tuinen zijn er ook zo’n 800
straatbomen en 350 bomen in bosplantsoenen gesneuveld als gevolg van de valwind. Een deel van de
stobben/boomstronken langs de openbare wegen is nog blijven staan, omdat het risico op beschadiging
van de kabels en leidingen te groot is. De nutsbedrijven onderzoeken nu hoe ze dit het beste kunnen
oplossen.
Openstelling bossen/landgoederen
Inmiddels zijn diverse bosgebieden weer toegankelijk voor wandelaars en andere recreanten. Op
andere plekken kan de veiligheid nog niet gegarandeerd worden en blijven gebieden nog gesloten. Dit
geldt bijvoorbeeld voor het gebied bij de Tombe van Nellesteyn. Staatsbosbeheer heeft ons laten weten
dat een deel van het gebied langer dicht moet blijven. De Broekhuizerlaan en de Middelweg zijn
inmiddels weer opengesteld.
Sociale nazorg
Heeft u last van de gevolgen van de valwind? Blijf hier niet mee rondlopen en neem contact op met uw
huisarts. U kunt ook contact opnemen met de Sociale Dorpsteams. Zij denken met u mee en zoeken met
u naar oplossingen die bij uw situatie passen. U kunt als volgt met hen in contact komen:
Telefonisch
: Op werkdagen tussen 09.00 - 13.00 uur kunt u bellen naar (0343) 56 58 00.
Inloopspreekuur: Iedere dinsdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur is er een inloop in de Bibliotheek,
Allemanswaard 51 in Amerongen
Of u gebruikt het contactformulier op de website. Zie www.samenopdeheuvelrug.nl. Hier leest u ook
meer over wat de Sociale Dorpsteams doen en hoe het werkt.
Meer informatie?
De komende periode is er bij het afhandelen van de schade en het herstel nog vaak informatie te delen.
Hiervoor komt een online nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via het formulier op
http://eepurl.com/hES0Sr of door onderstaande QR-code te scannen. Papieren nieuwsbrieven zijn ook
te vinden in de bibliotheken, bij de supermarkten en Wereldkidz Merseberch.
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Scan de QR-code om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief Leersum en omgeving na de valwind .

