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Sandhia Ramlal

Van: w.h.c.van.eck@freeler.nl
Verzonden: donderdag 12 november 2015 10:28
Aan: +AW-Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Raadsinformatiebrief onderhoud status bomen d.d. 1 oktober 2015

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Beste Renske, 
  
Namens de Stichting Bomenridders Albrandswaard wil ik graag het volgende onder de aandacht brengen in verband 
met de  

Raadsinformatiebrief onderhoud status bomen d.d. 1 oktober 2015. 

  

Op blz 3 van de brief staat vermeld: 

  
  
"Communicatie & Participatie 

Met de stichting Bomenridders Albrandswaard is constructief overleg geweest over de resultaten van 

de boomveiligheidscontrole en het nader onderzoek van de boombeheerder. Afspraak die is gemaakt 

is dat voorafgaand aan de bewonersparticipatie en uitvoering het vervangingsplan met hun besproken 

wordt. Tevens zijn de bomenridders uitgenodigd voor een werkbezoek met de boombeheerder om op 

locatie naar de verschillende bomen te kijken." 

  

Als bomenridders zijn we blij met het constructieve overleg dat is gevoerd maar moeten we daarbij wel aantekenen 
dat voor ons op dit moment nog niet inzichtelijk is om welke bomen het concreet gaat. Dit komt omdat het 
werkbezoek met de boombeheerder nog niet heeft plaats gevonden en er geen kaarten beschikbaar zijn gesteld door 
de gemeente waarop te kappen bomen precies zijn aangeduid. Het laatste heeft te maken naar wij begrepen met de 
grote digitale bestanden die binnen de gemeente worden gebruikt en die door de omvang ervan niet goed aan ons 
kunnen worden aangeleverd. 

Hoe dan ook hebben wij als bomenridders op dit moment nog geen standpunt kunnen innemen omtrent de plannen 
wegens een gebrek aan informatie. 

Uiteraard gaan wij gaarne op een uitnodiging voor een werkbezoek in.  

Ik verzoek u dit bij de bespreking c.q. verspreiding van de Raadsinformatiebrief van 1 oktober jl. in aanmerking te 
willen nemen.  

  

met vriendelijke groet, 

Willem van Eck 
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De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.

 

bomenridders Albrandswaard 

  


