
Bewonersbijeenkomst 12 april jl. 
 

Tijdens de bewonersavond op 12 april jl. zijn er vragen gesteld. De geïnventariseerde 

vragen zijn per planaspect ingedeeld en hieronder opgenomen. Daarbij is ook een 

terugkoppeling opgenomen van de reactieformulieren, zoals deze zijn ontvangen.  

 

Om de vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden wordt op 24 mei a.s. een 

bewonersbijeenkomst georganiseerd. Hiervoor ontvangt u als bewoners een uitnodiging. De 

bijeenkomst op 24 mei a.s. vervangt de eerder geplande bijeenkomst op 9 mei a.s. 

 

Voor de beantwoording van de vragen over de bestaande bomen zal Jan-Willem de Groot 

tijdens de bewonersbijeenkomst op 24 mei a.s. aanwezig zijn. Hij is boomexpert en auteur 

van de boom-effect-analyse Dennenhorst. De boomdeskundige zal ook een toelichting 

geven op de consequenties als bomen worden behouden. 

- Welke kosten? 

- Welke risico's? 

- Welke levensverwachting? 

 

De beantwoording van de hieronder opgenomen vragen, wordt op 17 mei a.s. gepubliceerd 

op de projectsite van de gemeente. Tijdens een internoverleg met de vakspecialisten op 16 

mei a.s. worden de antwoorden integraal en zorgvuldig geformuleerd. (In verband met de 

meivakantie is het niet mogelijk dit eerder te organiseren). 

 

 

Inventarisatie vragen: 
 

Riolering & kabels en leidingen: 

1. Als het riool wordt vervangen voor een nieuw gescheiden rioolstelsel, heeft dit dan 

gevolgen voor de aansluitingen van de woningen (consequenties voor woning 

eigenaren)? 

2. Klopt het dat niet alle rioolbuizen weg hoeven maar ook vol geschuimd kunnen worden? 

3. Is het mogelijk om de oude buizen vol te stoppen met aarde en die kapot te maken, 

zodat de huidige bomen hierin verder kunnen groeien? 

4. Kunnen de kabels en leidingen niet onder de rijbaan? Dan ontstaat er ruimte onder het 

trottoir voor de bomen. 

5. Kunnen de twee buizen van nieuw gescheiden rioolstelsel niet boven elkaar liggen? 

6. Worden ook de huisaansluitingen vervangen?  

7. Is er een kostenvergelijking tussen het behouden van de huidige bomen en riolering 

(riool beschermen tegen wortels) en een volledig nieuwe riolering? 

 

Bomen: 

8. Is elke boomsoort hetzelfde geworteld? 

9. Wat is de levensverwachting van de bomen? Zowel in goede conditie als in deze 

situatie. (dus per boom) 

10. Wat betekent de term conflict in de boom effect analyse? 

11. Waarom is de boomdeskundige nu niet aanwezig? 

12. In de huidige situatie is er beperkte wortelgroei onder het asfalt van de rijbaan. Wat 

gebeurt er met de wortelontwikkeling als het asfalt wordt verwijderd en vervangen door 

elementen verharding 

13. Is er misschien een extra onderzoek nodig per boom? 

14. Is het mogelijk om extra te onderzoeken om alle bomen of de helft van de bomen te 

behouden. Dit heeft echt de voorkeur. 

15. Veel mensen vinden het uitgangspunt 2 meter uit erfgrens geen goede, kan dit anders 
worden opgelost? → APV minder dan 2 meter. 

16. Kan er toch niet een oplossing worden bedacht met een doorlopende groenstrook? 



17. Verschillende soorten bomen per straat is ook mogelijk. Zodat variëren in grootte 

mogelijk is. 

18. Wat zijn de gevolgen van een asymmetrisch wortelstelsel? 

19. Wat gebeurt er als de bomen blijven? 

20. Wat is het verschil in kosten tussen bomen behouden en bomen verwijderen? 

 

Rijbaan: 

21. Waarom moet de rijbaan 4,8 meter zijn. Kan dit niet naar 3 meter? 

22. Waarom niet per straat de huidige rijbaan breedte behouden? 

23. Kan er niet eenrichtingsverkeer toegepast worden? Dan kan de rijbaan smaller worden. 

24. Waarom niet in alle straten een rijbaan van 4,2 meter breed? (zoals Van Bijnenlaan) 

25. Geen drempels en plateau's toepassen! Dit geeft een heel raar beeld in de Dennenhorst. 

26. Kan er gekeken worden naar open asfalt? 

 

 

Overige vragen en opmerkingen: 

a. Het is jammer dat de boomeffect analyse nu pas wordt getoond. 

b. Waarom is het 70 jaar goed gegaan en kan het nu niet meer? 

c. Dezelfde eisen voor een kapvergunning gelden ook voor dit project. Met bezwaren 

ronde. 

d. Welke vragen zijn er gesteld door de VVD over de verwijdering van de bomen? 

e. Extra bijeenkomst met boomdeskundige gewenst. 

f. Het kan toch niet zo zijn dat er na een reactie van bewonerscomité van Bijnenlaan een 

optie in dient dat er dan pas de deskundige uitgenodigd wordt. 

g. Kan er niet per laan een vertrouwenspersoon aangesteld worden waarmee een extra 

overleg/schetsronde wordt gehouden? 

h. Houdt u rekening met de vleermuizen en bijen die nu in de bomen leven? 

i. Kan er niet gestemd worden over de opties? 

j. Kunnen er goede Photoshopbeelden komen om te zien hoe het er in een straat uit komt 

te zien? 

k. Waarom worden er nu groene stukken in het werk opnieuw opgepakt? (zoals nu op 

kruising wethouder T. laan en Dennenhorst) 

l. Hoe wordt er om gegaan met invalide parkeerplekken? 

m. Let op de oversteekplaats en entree van de school aan de Schotellaan. Hier worden ook 

kinderen gebracht. 

 

 

Algemene samenvatting van reactieformulieren: 

 Eerst onderzoek naar behoud van huidige bomen dan verder praten over andere opties; 

 Veel bewoners willen rijbaan behouden zoals deze nu is. Daarbij vinden mensen die op 

de rijbaan parkeren de 4,8 m wel wenselijk; 

 Opmerkingen over hoe de gemeente gaat zorgen dat er niet op het trottoir of in het 

gras wordt geparkeerd; 

 Bewoners vinden het minder erg als de inrichting per straat verschilt; 

 Zorg dat het lage groen ook een sierwaarde heeft; 

 Bekijk de opties voor eenrichtingsverkeer; 

 Het 'snippergroen' niet verkopen dit hoort bij de uitstraling van de wijk! 

 Stoepen hoeven niet zo breed; 

 Geen drempels in Dennenhorst toepassen veel te rommelig beeld; 

 Vernieuwing van bomen is wenselijk; 

 Prettig dat er brede trottoirs komen; 

 Niet wenselijk om in alle straten rijbaan van 4,2 meter te hebben; 

 Uitgaan van bestaande bomen en daarom heen iets maken; 

 Geen asfalt; dit leidt tot harder rijden; 

 Graag een visualisatie van het aanzicht van de straat; 

 Het huidige straatbeeld is het meest ideaal voor de leefomgeving; 


