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Afgelopen vrijdag werd uw straat, uw dorp getroffen door een kort maar buitengewoon verwoestend 

noodweer. Ondanks de beperkte duur is een grote ravage aangericht die nog een lange nasleep zal 

hebben. Gelukkig is het aantal gewonden beperkt gebleven, maar de materiële schade is heel erg groot. 

Daarnaast heeft het velen van u ook emotioneel geraakt. Vanaf vrijdag is de gemeente samen met de 

hulpdiensten en ingeschakelde aannemers en hoveniers bezig om wegen, woningen vrij te maken van 

bomen en takken. Daarbij was er ook veel hulp van inwoners en vrijwilligers. Wie dat kon, stak de 

handen uit de mouwen. Als gemeente zijn wij onder de indruk van de zelfredzaamheid en de 

saamhorigheid in de dorpen en willen we iedereen bedanken voor alle hulp en inzet. 

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat u nog veel vragen heeft over de afhandeling van het noodweer, 

ontvangt u deze brief met informatie over onder meer bereikbaarheid van het sociaal dorpsteam, extra 

afvalinzameling, schadeafhandeling en toegankelijkheid gebied.  

 

Informatiepunt in De Binder 

Afgelopen weekend was er een informatiepunt in De Binder waar inwoners met schademeldingen en 

vragen terecht konden bij Salvage (eerste hulp namens verzekeraars) en de gemeente. In totaal hebben 

hier zo’n 125 inwoners gebruik van gemaakt. 

Als u de komende dagen nog met vragen of zorgen zit over de gevolgen van de storm, kunt u terecht 

bij het Sociaal Dorpsteam. Tot en met vrijdag 25 juni kunt u elke dag van 10.00 tot 11.00 uur zonder 

afspraak binnenlopen in De Binder. U kunt vragen stellen over ondersteuning en zorg, als u daar zelf 

niet uitkomt. Blijf er niet mee zitten en kom gerust langs. U kunt het Sociaal Dorpsteam ook bellen:  

(0343) 56 58 00, tussen 09.00 en 13.00 uur. 

 

Groenafval van de storm 

• U kunt het groenafval van de storm langs de kant van de weg leggen. Zorg ervoor dat het niet 

op wegen, fiets- en voetpaden ligt. 

• Dit hout en groen wordt de komende weken opgehaald. 

• Er zijn extra gft-inzamelingen op 24 juni en 8 juli, naast de reguliere op 1 en 15 juli.  

• Zorg ervoor deze dagen dat uw gft-container voor 7.00 uur aan de weg staat. 

  



 

 

Overig afval (schuttingen/puin/dakpannen e.d.) 

• Verzamel het overige afval bij uw woning.  

• Vrijdag 25 juni wordt dit afval ingezameld. Belangrijk hierbij: 

o Zorg dat het afval uiterlijk om 7.00 uur aan de weg staat 

o Zorg dat het spijker- en schroefvrij is (om verwondingen te voorkomen) 

o Plaats het op een verharde ondergrond, bijv. uw oprit 

o Leg het alleen op locaties die bereikbaar zijn voor de huisvuilwagen. 

Hoe gaat het opruimen van de omgevallen bomen/gevaarlijke takken in het dorp? 

De medewerkers van de gemeentelijke bomenploeg zijn vanaf vrijdag in samenwerking met de 

hulpdiensten, met ingeschakelde groenaannemers en met veel hulp van inwoners en vrijwilligers bezig 

geweest om het getroffen gebied op te ruimen. Hierbij zijn eerst de bomen van de toegangs- en 

doorgaande wegen gehaald. Vervolgens zijn de bomen die op woningen terecht waren gekomen veilig 

gesteld dan wel meteen weggehaald. Als laatste worden/zijn bomen die opritten blokkeerden 

weggehaald. Nadat dit allemaal gebeurd is, wordt gestart met het nalopen van de straten en het 

verwijderen van gevaarlijke takken. Dit duurt nog de hele week.  

 

Kappen bomen 

Als het nu nog nodig is - vanwege gevaar - om bomen in uw eigen tuin te kappen, dan kan dat de 

komende periode - onder voorwaarden - zonder hiervoor vooraf een vergunning te regelen. Meer 

informatie hierover vindt u op de website.  

 

Kabels en leidingen 

Door de omgevallen bomen zijn afgelopen vrijdag kabelbreuken ontstaan in gas en elektriciteit. Na 

meldingen van inwoners bij Stedin is dit opgepakt. De laatste gaslekken zijn zaterdag opgelost. Sinds 

zaterdag brandt ook de meeste straatverlichting weer. 

De komende tijd blijft het risico bestaan dat er weer kabels en leidingen beschadigd raken bij 

verwijderen van boomstronken.   

 

Schadeafhandeling 

Als u schade heeft, moet u dit in eerste instantie bij uw eigen (inboedel-/opstal-) verzekering melden. 

Veel inwoners hebben dit inmiddels al gedaan via Salvage die de eerste dagen namens de verzekeraars 

eerste hulp bood in het dorp. Bij huurwoningen en schade aan de huurwoning, kunt u contact 

opnemen met de verhuurder. 

Als u op eigen kosten een gemeentelijke boom heeft opgeruimd, kunt u de kosten hiervan door uw 

eigen verzekering laten verhalen op de gemeente. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor de 

ontstane schade, dan kunt u ook hiervoor uw eigen verzekering inschakelen.  

 

Afsluiting van wegen/fiets- en voetpaden in en rond Leersum 

Afgelopen vrijdag waren de toegangswegen (N225/226) naar Leersum afgezet zodat alleen 

hulpdiensten en hulptroepen konden helpen om de bomen van wegen te halen. Ook afgelopen 

zaterdag en zondag zijn delen van de dag de toegangswegen afgezet om verder te kunnen met het 

weghalen van bomen en afgevallen hout en ramptoeristen te weren. 

• Op dit moment is de Broekhuizerlaan nog afgesloten voor alle verkeer. 

• Fiets- en voetpaden in de bosgebieden rondom Leersum zijn nog niet veilig en zijn afgezet 

door de boseigenaren. Wie toch de gebieden in gaat, kan beboet worden. 

  



 

 

Nieuwe algemene begraafplaats Leersum tijdelijk afgesloten  

Ook op de begraafplaats zijn veel bomen gesneuveld. In verband met de veiligheid van bezoekers 

hebben wij moeten besluiten om de begraafplaats in Leersum tijdelijk te sluiten. Wij begrijpen dat dit 

een ingrijpende beslissing is met emotionele lading, maar toegang tot de begraafplaats is op dit 

moment niet verantwoord. De brandweer gaat de begraafplaats op te ruimen. De inzet is nu eerst 

gericht op het veilig maken van de situatie en de inventarisatie van de schade. Zodra de begraafplaats 

weer toegankelijk is, wordt dit gemeld via de gebruikelijke kanalen. Rechthebbenden van graven met 

schade worden volgende week persoonlijk geïnformeerd. 

 

Mogelijk onbewoonbaar verklaarde woningen 

Een aantal woningen is zo zwaar beschadigd dat deze mogelijk voor langere tijd onbewoonbaar zijn. 

Deze week wordt bekeken of inwoners veilig terug kunnen naar hun huis. Als dit niet het geval is, 

wordt in overleg een oplossing gezocht.  

 

Nog andere vragen? 

Tot vrijdag kunt u met uw vragen/zorgen terecht bij het Sociaal Dorpsteam in het infopunt in De Binder 

tussen 10.00 en 11.00 uur of bellen met 0343 565800 tussen 9.00 en 13.00 uur 

Na vrijdag en voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u tijdens kantooruren ook het algemene 

nummer van de gemeente bellen: 0343 565600.  

 

 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, 

de secretaris,                                                       de burgemeester, 

 

 
 

 

drs. M.J.T.H. Havekes                                                                                            G.F. Naafs 

 

  

 

 

 


