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onderwerp : beantwoording artikel 40 vragen
betreffende platanen Kruispoort

De heer M. Lambers 
Fractievoorzitter Volkspartij

Steenbergen, 6 augustus 2019

Geachte heer Lambers,

Naar aanleiding van het proces rondom de platanen in de Kruispoort heeft u 
vragen gesteld op basis van artikel 40 vragen van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Wanneer gaat het college van B&W daadwerkelijk over tot de uitvoering 
van raads- en collegebesluit om de bomen te vellen?

Ons antwoord:
Op 6 augustus 2019 heeft het college een beslissing op bezwaar genomen op de 
ingediende bezwaarschriften. Het college heeft besloten dat zij het advies van de 
commissie bezwaarschriften niet overneemt en kiest voor het in stand houden 
van het eerder genomen besluit, namelijk het verwijderen van de bomen van de 
bomenlijst. Hierbij wordt het scenario gevolgd samen met de omwonenden een 
herplantplan op te stellen.

2. Wanneer wordt echt inhoudelijk overleg gevoerd met de bewoners met 
als doel de herplant van bomen zoals door de raad- en college besloten?

Ons antwoord:
Op zeer korte termijn zal een adviesbureau worden aangetrokken die samen met 
de omwonenden een herplantplan gaat opstellen. Verwachting is dat het eerste 
overleg binnen een maand plaatsvindt.

3. Is het college bereidt de bewoners niet alleen ambtelijk, maar ook 
bestuurlijk, te informeren in een bijeenkomst over de voortgang van het proces?
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Ons antwoord:
De omwonenden worden op 13 augustus uitgenodigd voor een bijeenkomst om 
het besluit en de vervolgstappen nader toe te lichten.

4. Kan het college verzekeren er zich uiterst voor in te spannen dat de kap 
van de platanen aan de Kruispoort in Steenbergen plaats vindt voor het intreden 
van de herfst?

Ons antwoord:
Het college spant zich ervoor in om de kap van de bomen uit te voeren op basis van 
het scenario, waarbij de bewoners worden betrokken bij de invulling van het 
herplantplan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgeméeste

Belt, MBA
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