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Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
aan alle raadsleden
dinsdag 5 februari 2019 10:51:37

Betreft: kappen van bomen park Maarssenbroek
Geachte Raadsleden,
Sinds kort zijn de bewoners van Maarssen middels de streekkranten
geïnformeerd over de bomenkap onder de hoogspanningskabels.
Voor of gelijktijdig met het krantenartikel is er een begin gemaakt met de
SLOOP van het park. In Valkenkamp is het eerste resultaat te zien;
KAALSLAG
Inwoners en omwonenden van het park zijn vooraf NIET rechtsreeks benaderd
dan wel geïnformeerd, waarschijnlijk om bezwaren te voorkomen.
Het lijkt er op dat de Gemeente Stichtse Vecht zijn ziel en zaligheid aan de
STEDIN heeft verkocht.
Een makkelijke manier om van het ONDERHOUD van het park en daarbij
behorende kosten af te zijn.
Dat bomen ook andere functies hebben, tegenhouden van de fijnstof afkomstig
van de A2 en vermindering van de geluidsoverlast, wordt gemakshalve aan
voorbij gegaan.
In Fazantenkamp zullen zelfs bomen gekapt gaan worden die NIET onder de
hoogspanningskabels staan!
Wat de STEDIN en de Gemeente Stichtse Vecht te doen staat is te voorkomen
dat de bomen niet te hoog zijn en dus tijdig SNOEIEN.
Bovendien, in het verleden hingen er minder minder hoogspanningskabels en
hingen deze ook veel hoger.
De aanpassing en verzwaring van het netwerk is er de oorzaak van dat deze
gevaar opleveren.
Het zijn dus niet de groeiende bomen die het “gevaar” veroorzaken.
Ik verwacht dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en verdere sloop
van het park per direct laat stoppen.
Het wordt tijd dat de “politiek” naar zijn inwoners luistert en ook HUN belangen
behartigt.
Opmerkelijk is bovendien dat een e-mail die ik 2 februari heb gestuurd aan Mw.
Linda van Dort (wethouder ruimte, milieu en duurzaamheid en verantwoordelijk
voor duurzaamheid & milieu, natuur en landschap en beheer leefomgeving) tot
op heden onbeantwoord is gebleven ondanks de urgentie van dit onderwerp!
STOP DE BOMENKAP ; ONZE LEEFOMGEVING WORDT
GESLOOPT

