
 
 

  

 
 
Schriftelijke vragen 
 Klacht bomenridders 

Datum indienen  15 juli 2019 

Woordvoerder  Maret Rombout 

 
Onze fractie is benaderd door de Bomenridders Albrandswaard. Zij leggen bij ons een klacht neer 
over het uitblijven van een bestuurlijke reactie op hun vragen over de woon-werk kavels 
Nijverheidsweg.  
Begin mei vroegen de Bomenridders per mail aandacht voor het verdwijnen van groen op de 
bouwkavels Nijverheidsweg. Diezelfde dag nog reageerde een projectleider en beloofde hier op 
terug te komen, daar er meerdere klachten waren geweest. Sinds die tijd lijkt het stil. Naar wij 
moeten geloven ook na aandringen.  
Het bericht van de bomenridders is destijds direct bij de portefeuillehouders wonen en groen 
gelegd, Hr. Boender en Hr. Heezen. In de wandelgangen is ook door een EVA-raadslid het uitblijven 
van een antwoord onder de aandacht gebracht van een van de bestuurders.  
Toch is er tot op heden geen bestuurlijke reactie gekomen. De bomenridders zijn tot nu toe als 
belangrijke stakeholders gezien voor de gemeente.  
 
 
Dit brengt ons tot het stellen van een aantal procesvragen en inhoudelijke vragen.  
 
 

1. Is het niet gebruikelijk dat portefeuillehouders persoonlijk reageren op directe vragen van 
inwoners of stakeholders?  
 

2. Welk proces wordt gevolgd bij het afhandelen van signalen/vragen zoals de Bomenridders 
deze heeft afgegeven? 
 

3. Ziet het college de bomenridders nog als een belangrijke stakeholder wanneer het gaat om 
het behoud van groen in onze buitenruimte? 
 

4. Bij de oorspronkelijke ideeën voor de verkoop van de kavels is nagedacht over een goede 
overgang van bedrijven naar poldergebied. De bedrijven zouden in het groen komen te 
staan. Op dit moment lijkt dat helemaal geen onderdeel meer van de verkoop. Welke beleid 
hanteert u hierin? Is dit een verandering met het oorspronkelijke beleid? 
 

5. Is het waar dat de gemeente zonder kapvergunning de bomen op deze kavels heeft 
verwijderd?  Bij het laatste kavel zelfs in het broedseizoen? 
 



 
 

 

 


