
Van: Wim Bos <wimjbos@bosvanhuis.nl>  
Verzonden: vrijdag 18 februari 2022 15:24 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Brief bewoners Oud-Zuilen 
 
Geachte medewerkers van de Griffie  
 
Naar aanleiding van mijn telefoongesprek van zonet stuur ik u brief met bijlage voor het 
College van B&W en de leden van de Raad van Stichtse Vecht. U zegde toe deze op de plaats 
van bestemming te ‘bezorgen'. 
Vriendelijk dank daarvoor 
Namens een aantal bewoners van Oud-Zuilen 
 
Wim Bos  
 

Wim Bos 
06-53 419 319 
wimjbos@bosvanhuis.nl 

 



niet hoger dan vier 
bewoners in actie voor een betere oplossing voor de Laan van Zuilenveld 10 

mailadres: niethogerdanvier@gmail.com 
  
 
 Aan: 

- het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stichtse Vecht 
- de fracties in de Raad van de gemeente Stichtse Vecht 

 
 

Betreft: omzagen van een leilinde 
 

 
Oud-Zuilen 18 februari 2022 

  
 
 Geachte College 
 Geachte raadsleden. 
 

Maandag 7 februari vroeg in de ochtend, is in opdracht van de heer  
eigenaar van o.a. Monumenten Maatschappij Utrecht BV, een leilinde gekapt aan het 
einde van de Laan van Zuilenveld. De omvang van de stam van deze leilinde is 80 cm, 
de hoogte was ongeveer vier en halve meter. Als omwonenden konden we niet meer 
doen dan een halt aan deze actie toe te roepen. Er resteert nu stukje stam van 
ongeveer een meter hoogte en het wortelpakket daaronder, zie bijgevoegd foto. 
 
Wij stellen vast dat: 
- Deze leilinde een van de twee bomen is, die geplant en bekostigd zijn door de 

families  en  Zij hebben beide bomen in 1995, 
na overleg met en uitdrukkelijke toestemming van de toenmalige gemeente 
Maarssen geplant. Daarmee was een ensemble van zeven leilindes compleet en 
werd aan de Noordkant van de Laan van Zuilenveld de loods grotendeels aan het 
gezicht onttrokken. 

- De beide toentertijd aangeplante leilindes staan dus op grond van (inmiddels) de 
gemeente Stichtse Vecht en maken deel uit van een ensemble.  

-  heeft deze actie uitgevoerd nog lopende de bezwaren die door de 
omwonenden tegen de verleende omgevingsvergunning zijn ingediend en 
waarover de onafhankelijke adviescommissie Bezwaarschriften twee dagen 
later, 9 februari, een hoorzitting zou houden, hetgeen  wist. De 
hoorzitting is ook gehouden. 

  
De heer  heeft daarna zijn excuses aangeboden voor zijn handelwijze. Hij 
vond het ook “vreselijk” dat “de boom geofferd moest worden”. 
Zijn excuses zijn door ons niet aanvaard.  



  
Wij als bewoners zijn zo vrij uw College en uw Raad te informeren over het 
voorgaande. Het is niet alleen minachting naar de omwonenden, maar vooral ook 
minachting naar de bestuurders van de gemeente die, terwijl een beroepsprocedure 
loopt, geconfronteerd worden met deze activiteit.  
Naar onze mening ziet de verleende vergunning niet toe op het omzagen of kappen 
van bomen door derden zoals de heer  omdat de boom niet op zijn terrein 
staat, maar (in dit geval) op het terrein van de gemeente. 
 
Als omwonenden hebben we, sinds de heer  zijn bouwplannen heeft 
aangekondigd, getracht tot overleg te komen. Dat overleg heeft ook plaatsgevonden, 
maar stuit bij voortduring op het recht dat de heer  zegt te hebben om zijn 
plannen uit te voeren.  
 
We verzoeken uw College en de Raad erop toe te zien dat geen verdere 
onomkeerbare stappen worden gezet bij de ten uitvoerlegging van de vergunning zo 
lang deze nog in behandeling is. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de omwonenden 
 
w.g.  
 
Renee Versteegh 
Lonneke van Rijswijk-Versteegh  






