Mevr. C.M. Heus-Koek
Durendaaldreef 26
5062 LW Oisterwijk

behandeld door

R. Pekelaer / L. van Kempen

uw kenmerk

afdeling
ons kenmerk

Ruimte
51713

bijlagen
onderwerp
datum

beantwoording art. 34 vragen PrO inzake bomenkap
8 oktober 2018

Geachte mevrouw Heus-Koek,
U heeft namens uw fractie vragen gesteld over de voorgenomen kap van bomen door de
gemeente Oisterwijk. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.
1. Wij lezen dat er op korte termijn 84 bomen gekapt worden dat er 44 bomen terug
geplaatst. Klopt de constatering hierboven dat er inderdaad 40 bomen gekapt worden
zonder dat daar bomen voor terug worden geplaatst?
Nee, de constatering dat er 84 bomen worden gekapt en er maar 44 bomen voor terug komen is
niet juist. Aan het Mamed Mamodevpad worden 44 bomen gekapt en ook weer 44 bomen
herplant, maar ook op andere plaatsen waar bomenkap plaats vindt worden als het mogelijk is
nieuwe bomen geplant.
2. Is hierover overleg geweest met het biodiversiteitsteam?
Er is frequent overleg tussen het B-team en de groenbeheerder en/of beleidsmedewerker groen
van de gemeente Oisterwijk. Er wordt geen overleg gevoerd over elke te kappen boom in
Oisterwijk. De gemeente informeert het B-team op voorhand als het voornemens is bijzondere
bomen te kappen, zoals bij het Mamedovpad. Regelmatig wordt samen met het B-team ter
plaatse gekeken wat de beste oplossing is. Soms komen er vragen vanuit het B-team over
voorgenomen kap naar aanleiding van een publicatie. Deze worden door gemeente beantwoord
en zo nodig vind er overleg plaats.
Onze groenbeleidsmedewerker woont enkele keren per jaar een vergadering van het B-team
waarbij de mogelijkheid bestaat om elkaar te bevragen.

3. Op welke wijze geeft u invulling aan het vergroenen van de wijken, aandacht voor de
biodiversiteit, en behoud van onze Parel in het Groen zoals afgesproken in het
Raadsprogramma?
Het bestaande groenareaal wordt door een zorgvuldig beheer in stand gehouden op de
afgesproken onderhoud niveaus. Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp in Oisterwijk. De
bermen worden ecologisch beheerd. Middels maaien en afvoeren worden de bermen verschraald
waardoor kruidenrijke bermen ontstaan. Binnen de kernen zijn locaties met een
landschappelijke inrichting, zoals langs de stroom, die een belangrijke bijdrage leveren aan de
biodiversiteit. Bij keuze van nieuwe beplanting wordt gekeken naar de biodiversiteit. Met name
in het buitengebied wordt gekozen voor inheems plantmateriaal. Er zijn en worden samen met
het B-team insectenhotels geplaatst in onze gemeente. Door middel van het Stimuleringskader
Groen Blauwe Diensten en projecten als Erven plus worden inwoners gesubsidieerd bij het
natuurvriendelijker maken van hun gronden en woonomgeving.

Met vriendelijke groet,
het college

Ineke Depmann
secretaris

Hans Janssen
burgemeester

