
Motie 
 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 22 juni 2017,  

 

Overwegende dat: 

door alle bewoners van de Kruispoort 2 t/m 22 te Steenbergen grote zorgen zijn geuit over hun 

veiligheid als gevolg van het feit dat nadat de Kastanjebomen op de NH begraafplaats parallel aan de 

Kruispoort zijn gerooid middels een noodkap waardoor de daarnaast staande Platanen meer en 

heviger vatbaar zijn voor wind en geen steun meer krijgen van de Kastanjes; 

mede overwegende dat: 

uit in 2011 ingesteld onderzoek door de Nationale Bomenbank (publicatie gezamenlijk met de 

gemeente Steenbergen in juli 2012) is gebleken dat de Platanen boomnummer 15 en 71 t/m 78  een 

sterk verminderde conditie hebben, in de leeswijzer nader geduid als: “slecht”;  

ondanks eerdere signalen dat de conditie van de Kastanjes door bloederziekte al eerder als matig tot 

slecht werd geschat, maar dat de noodkap van deze bomen niet eerder werd uitgevoerd, dan nadat 

een zware tak bij een storm uit een van die bomen was gevallen; 

de portefeuillehouder tijdens de oordeelsvormende vergadering op 3 april 2017 in het openbaar heeft 

medegedeeld dat de betreffende Platanen : “hartstikke gezond zijn”, maar niettemin op 10 mei 2017 

heeft toegezegd in overleg met de bewoners van de Kruispoort toch een onderzoek in te laten stellen 

naar de toestand en veiligheid van de Platanen; 

de bewoners van de Kruispoort zich onvoldoende betrokken voelen bij het in opdracht van de 

gemeente Steenbergen ingestelde onderzoek; 

zij betwisten dat het uitvoeren van een steek-trekproef bij twee bomen voldoende inzicht verschaft in 

de staat van alle hiervoor genoemde bomen; 

zij tegen spreken  dat met hen is afgesproken dat het onderzoekrapport er binnen drie weken zou zijn 

en bovendien zij van mening blijven dat een aanvullend onderzoek geen toegevoegde waarde heeft; 

de Platanen als gevolg van groei en snoei in een scheefgegroeide toestand staan; 

de bewoners nadrukkelijk het college hebben verzocht een advies te vragen aan de brandweer over 

de veiligheid van de bomen, welk verzoek door het college naast zich neer is gelegd; 

de bewoners zich onveilig voelen in hun straat, welke onveiligheid slechts kan worden weggenomen 

door de Platanen zo spoedig mogelijk te verwijderen;  

de bewoners al vele jaren, ten minste van af 1997 aandacht hebben gevraagd bij de gemeentelijke 

organisatie voor hun gevoel van subjectieve onveiligheid dat zij vertaald zien in objectieve onveiligheid 

na de noodzakelijke kap van de Kastanjebomen;  

zij de veiligheid van de bewoners en hun kinderen van de Kruispoort alsmede hun bezittingen boven 

de subjectieve en onvoorspelbare kwaliteit van de bomen stellen; 

het rapport van Terra Nostra d.d. 2 juni 2017 de gevoelens van onveiligheid, evenmin als de versleten 

toestand waarin de bomen verkeren, niet heeft kunnen wegnemen; 



zij dringend hebben verzocht om de bomen te vervangen door mooie en in de straat passende 

bomen; 

besluit de aanwijzing van de hiervoor genoemde bomen 15 en 71 t/m 78 in de Bomenlijst van de 

gemeente Steenbergen per direct in te trekken, de bomen van deze lijst af te voeren en: 

draagt het college ter wegneming van de onveiligheid van de bewoners en zorg voor hun kinderen en 

bezittingen op om zo spoedig mogelijk een kapvergunning aan te vragen en te verlenen voor de 

verwijdering van de hiervoor genoemde Platanen en de kap daadwerkelijk zo spoedig mogelijk te 

kappen en te verwijderen; 

draagt voorts het college op om uiterlijk in het voorjaar van 2018 in overleg met de bewoners van de 

Kruispoort te Steenbergen herplant van in het straatbeeld passende bomen te realiseren, 

 besluit aldus en gaat over tot de orde van de dag. 

Steenbergen, 22 juni 2017.  
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