
  
 
 
 
Schriftelijke vragen (art. 30 Reglement van Orde), raadslid Boreel de Mauregnault 
 
 
Geacht college, 
 
Het is heel vervelend, maar blijkbaar moet de raad alles blijven controleren met dit slappe hap 
college, zelfs op de simpelste verzoeken moet u elk antwoord schuldig blijven. Het betreft nu een 
brief van veelal oudere bewoners aan de Lijnbaan d.d. 9 november 2015 aangaande overlast door 
4 grote bomen met het verzoek hier spoedig op te reageren, zodat men zelf tijdens de uitval van de 
bomen de overlast waar kan nemen. 
 
Ambtelijk Oudewater belooft de bewoners om voor 12 december de locatie bezocht te hebben en 
schriftelijk te reageren op de brief. De datum verstrijkt en er komt geen reactie. De bewoners 
bellen 12 januari naar ambtelijk Oudewater en toen bleek dat de betreffende ambtenaar juist van 
plan was die dag te komen. En hij kwam die dag met een ambtenaar uit Woerden. Helaas vallen de 
bomen tussen oktober en december uit en niet in januari. De ambtenaren waren niet onder de 
indruk van de situatie die zij aantroffen. Noch van de hoogte van de bomen, nu slechts 15 meter, 
maar die nog ruim 2x zo hoog worden, noch van de wortelstelsels (moerassoort), die aan de 
oppervlakte blijven waardoor straatwerk en funderingen schade oplopen. Verder werden geen 
inhoudelijke argumenten vernomen door de aanwezige bewoners van het duo ambtenaren. 
Ambtelijk Oudewater zou binnen een maand schriftelijk reageren. Een maand! Waarom zo lang? 
Daar gaat Woerden over, want straks moeten we al dit soort bomen in Oudewater gaan weghalen. 
En dat is een hoop werk. 
 
Het heeft zeker geholpen dat de ambtenaar weer in Oudewater is gehuisvest. En dat wij 
zelfstandig kunnen beslissen. Zelfs over belangrijke zaken. En natuurlijk helpt het ook dat ons 
college het betrokken besturen zo hoog in het vaandel heeft staan. En natuurlijk pech dat het dek 
van die vermaledijde naaldachtige bomen juist door de tralies van de bladkorven valt.  Misschien 
dat hier nog een keer een motie over ingediend kan worden; extra bladkorven met fijn gaas.  
 
Zonder gekheid, waarom is het niet mogelijk dat wanneer we 9 november een brief ontvangen, we 
10 november bellen om die week samen met wat bewoners de situatie te schouwen? Zien welke 
troep en gladheid die bomen veroorzaken voor de bewoners? En welke problemen en wellicht 
aansprakelijkheid die bomen in de toekomst nog opleveren (hebben we hier geen rechtszaak over 
lopen, Burg. Zielhuisstraat)? Begrip voor HUN situatie te hebben en inzien dat bomen die 30 meter 
hoog worden niet op een woonerf thuis horen? Dat binnen een week na ambtelijk overleg dit 
schriftelijk terug te koppelen aan de bewoners met de mededeling dat zij gekapt gaan worden en 
dat er passende bomen voor in de plaats komen? 
 
Dan voegt het college daad bij de woorden betrokken besturen. 
 
We zien het nemen van uw verantwoordelijkheid graag tegemoet, 
 
Ignace Boreel 
Raadslid VVDenD66 


