
Van: Jong, Marijke de  
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 12:23 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Technische vragen Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) over het bomenbestand 
 
 
Van: Dik van 't Hof [mailto:dik.hof@planet.nl]  
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 9:35 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: Cor Maan 
Onderwerp: Technische vraag bomenbestand 
 
Geachte Griffie, 
 
Vandaag bij Overheid.nl zien wij een publicatie in dossier 170679 dat er in Stichtse Vecht 
291 bomen gekapt gaan worden. 
 
Maar recent horen en zien wij dat er reuring ontstaat over de aanhoudende stroom van het 
kappen van bomen, wel of niet gezond, en dat het bomenregister niet compleet is. 
 
Graag zouden wij een overzicht van het volgende willen ontvangen: 
 
1. Hoeveel bomen zijn er nu per kern / wijk totaal gekapt sinds 1 januari j.l.? 
2. Voor hoeveel bomen is er voor dit jaar nog een vergunning afgegeven (buiten de 291) en 

wanneer is dat klaar? 
3. Waar en in welke kern worden de nu genoemde 291 bomen gekapt en op welke termijn? 
4. Wat zijn de redenen van deze kap: bv ziekte. Wortels te groot of verkeerstechnisch of 

anders? 
5. Zijn deze aantallen en plaatsen besproken met de betreffende wijkcommite’s en is dat 

bekend bij de wijkregisseurs ? 
6. Hoeveel bomen worden er herplant of bestaat er een verplichting voor? 
7. Hoeveel is er dit jaar in totaal begroot voor het kappen van alle (dus de gedane en 

geplande 291) bomen? 
8. is daarin een overschrijding van budget? 
9. Hoeveel is er begroot voor onderhoud:  snoeien e.d. en zit hier een overschrijding van 

budget aan te komen? 
10. Is het bomenregister up to date en staat daarbij een herplantplicht vermeld? 
 
 
Mvgr 
Stichtse Vecht Beweegt 
Dik van ’t Hof 
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