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Onderwerp Bijlagen Inlichtingen

Reactie op uw klacht Dhr. N. van der Ende, 

Beste  ,

Op 17 oktober 2021 en 6 november 2021 heeft u een klacht ingediend bij de gemeenteraad over het
kappen van een boom en het gebruik van de aarden wal achter uw woning. De gemeenteraad heeft
uw e-mail ter afdoening in handen van het college gesteld. In deze brief gaan wij op de door u
genoemde punten uit uw e-mail in.

Bomen op de aarden wal
U geeft aan dat er een sierpeer met toestemming van de gemeente verwijderd is zonder inspraak van
alle omwonenden.
De gemeente hoeft geen toestemming te geven om een boom te verwijderen. Dit is niet de rol van de
gemeente. Een boom mag worden verwijderd, mits er een andere boom in de plaats komt. Het is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar om de omgeving te informeren. Dit omdat de aarden wal
gedeeld eigendom is.
In de correspondentie met de gemeente heeft u een boom op een foto omcirkeld waarvan u aangeeft
dat die gekapt is. Dit betreft echter geen sierpeer maar een lindeboom zoals die in een rij aan de
Lindberghsingel hebben gestaan. Deze lindebomen zijn inderdaad gekapt.

Op 3 december 2019 heeft u de heer van der Ende gevraagd om een besjesboom weg te halen.
Hierop is u door de heer van der Ende op 6 december 2019 en 7 mei 2020 geantwoord dat u dit kunt
doen waarbij het wel passend is wanneer u met uw buren overlegt en beplanting terugplaatst. 
Aangegeven is dat u hier de gemeente geen toestemming voor hoeft te vragen.

Snoeiwerkzaamheden
U geeft aan dat de gemeente heeft bevestigd dat Concern van Werk bomen heeft gekapt
De gemeente heeft dit niet bevestigd en hiervoor ook geen toestemming gegeven. Op 7 december
2019 heeft de heer van der Ende u per mail aangegeven dat Mercatus voorafgaand aan
snoeiwerkzaamheden met u had moeten overleggen. Mercatus heeft bevestigd dit in het vervolg te
zullen doen. Voor de goede orde snoeiwerkzaamheden zijn nodig en toegestaan op de aarden wal. 
Er is ook overleg geweest tussen Mercatus en gemeente. Mercatus heeft aangegeven geen sierpeer
of andere boom te hebben gekapt/ verwijderd.

Gebruiksmogelijkeden van de aarden wal
U vraagt naar de functie en gebruiksmogelijkheden van de aarden wallen
De aarden wal met begroeiing is bedoeld als afscheiding tussen kavels. Dit is een stedenbouwkundig 
inrichtingselement van fase 1 van Emmelhage.
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De wal ligt achter in de tuin op de grens met de achterburen. De breedte van de wal is 4 meter. De
hoogte is 1.40 meter. De gemeente heeft de wal aangelegd en beplant met bomen (hoogte aanplant
ongeveer 2,5 meter) en met struiken (hoogte aanplant ongeveer 1 meter).

In de koopovereenkomst staat onder meer:
- dat u (en andere kopers) de aarden wallen zo veel mogelijk ongemoeid moet laten en in stand 
houden;
- dat beplanting op de aarden wal aanwezig moet zijn en wel vervangen kan worden;
- dat deze afspraak geldt ook voor opvolgende kopers van een woning;
- dat niet de bedoeling is om de aarden wal geheel af te graven en de maatvoering (breedte en 
hoogte) zoveel mogelijk onaangetast moet blijven;
- dat u wel de beplanting mag snoeien en eventueel vaste planten, bodembedekkers of bolgewassen 
toevoegen;
- dat u indien u beplanting vervangt dit wel van een soortgelijk type dient te zijn. Coniferen en 
kerstbomen zijn niet toegestaan.
- dat een kering aan de onderkant van de wal is toegestaan.

U vraagt waarom een aantal kavels geen aarden wal heeft
Voor een aantal hoekkavels en rijwoningen geldt dat er geen aarden wal aanwezig is maar dat er een
schutting geplaatst is. Dit is gebeurd om ter plaatse van de aarden wal via een achterpad een 
achterom te (kunnen) realiseren. Beide typen afscheidingen bieden voor de desbetreffende woningen
en hopelijk voor u ook een voldoende veilige woonomgeving.

U vraagt waarom de gemeente niet handhaaft
De gemeente handhaaft niet als er geen meldingen binnenkomen van onoorbare situaties.

Beantwoording van uw vragen
In uw mail geeft u aan dat dhr. Haagsma niet op uw vragen reageert c.q. diverse malen radiostilte in 
acht heeft genomen. Dat is absoluut niet de bedoeling van dhr. Haagsma noch dhr. Van der Ende.
Beiden verkeren in de veronderstelling dat uw vragen die u eerder heeft gesteld, altijd zijn
beantwoord. Mochten er onverhoopt nog vragen zijn die niet zijn beantwoord, dan horen wij dat graag 
van u. Overigens is van gemeenteweg meerdere malen aangegeven dat wij graag met u (en
Mercatus) in gesprek gaan. Deze uitnodiging geldt wat ons betreft nog steeds.

Meer informatie
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Als u nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met dhr. N. van der Ende. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer  of per e
mail: 

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de bun


