Geacht college van Oudewater,
Afgelopen week lazen wij, tot ons ongenoegen, een aanvraag voor een kapvergunning van een
plataan nabij Leeuweringerstraat 1 in Oudewater. Plaatselijk ook wel bekend als de boom bij
“Roberto”. Hierover hebben wij enkele vragen. Wij vragen u dringend om deze boom niet om te
(laten) zagen vóórdat wij uw antwoorden hebben ontvangen en genoeg tijd hebben gekregen om op
deze antwoorden fatsoenlijk te kunnen reageren of te antwoorden.
Soms is het een voordeel wanneer je lang ergens op een positie aanwezig bent. Dan weet je nog dat
deze kademuur tussen Leeuweringerstraat 1 en de markt begin deze eeuw (ik ben het precieze jaar
vergeten) is gereconstrueerd. Dat was nodig omdat deze bomen de toenmalige kademuur
wegdrukte. Er is toen bewust gekozen voor een betonnen constructie/geraamte met steen strips als
uiterlijke verfraaiing. Daar is toen veel aandacht besteed om tijdens deze werkzaamheden de bomen
te behouden. Deze reconstructie zou ervoor zorgen dat deze bomen de kademuren niet meer
zouden beschadigen en de bomen dus ook niet meer weg zouden hoeven.
1. Is het college van deze reconstructie op de hoogte?
Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet meer als parate kennis aanwezig is.
2. is het binnen de organisatie Oudewater-Woerden bekend wat de constructie van deze
kademuur is?
3. Is het binnen diezelfde organisatie bekend dat deze constructie juist is gekozen zodat deze
bomen behouden kunnen blijven?
4. Wanneer deze informatie klopt zou het college de aanvraag voor de kapvergunning willen
intrekken?
Wij waren verrast en geschokt dat wij als raadsleden in de IJsselbode moesten lezen dat deze
kapvergunning voor een boom op de beschermde bomenlijst is aangevraagd.
5. Is het college het met ons eens dat een dergelijk voorgenomen besluit met de gemeenteraad
gedeeld zou moeten worden?
Bomen op de beschermde bomenlijst vragen om bescherming. Dat wil zeggen dat we er alles aan
doen om deze bomen te behouden en het liefst op de locatie waar deze staan.
6. de raad mag er toch vanuit gaan dat er goed voor de bomen op de beschermde bomenlijst
gezorgd wordt en dat deze beschermd blijven tegen omzagen?
7. Zou het college bij een volgende aanvraag voor het verwijderen van een boom van de
beschermde bomenlijst het voorgenomen besluit aan de raad willen voorleggen voor wensen
en bedenkingen?
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