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Aan: de Boomstichting,

\~
EN

\~
Het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Raad van de Gemeente Emmeloord, 

\~

\ \  
Datum: 11 februari 2022, 

\~
Betreft: het ons inziens illegaal kappen van een prachtige volwassen gezonde Sparboom ten behoeve van een
extra parkeerplaats in de voortuin aan de  te  Kraggenburg (N.O.P.)

\
Zeer geacht College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de Raad van de Gemeente Emmeloord, 
En

Geachte Sdchdngsbestuurders van de Boomstichting,

Graag zouden wij uw raad willen verkrijgen over het navolgende;

\~
Sinds enige tijd, zijn er nieuwe mensen komen wonen, die het niet zo nauw nemen met de natuur.

Het gekke ervan is dat zij diezelfde lange oprit/uitrit hebben dan wij hebben. Er kunnen zeker 3 autoþÿ �s
geparkeerd staan.

\~
Omdat mijnheer de buurman het kennelijk te veel moeite vindt, omdat steeds weer ook de auto van zijn vrouw
te verplaatsen op de openbare weg, waar geen parkeerverbod staat, heeft hij zonder enig overleg, deze
prachtige grote volwassen Sparboom in zijn geheel laten kappen en met een shovel alle wortels uit de grond
laten halen.

\~
Vervolgens heeft hij een groot deel van zijn voortuin, het gras laten verwijderen, de grond eruit laten halen en
er zand in laten gooien met een andere machine om er later een tegelpad aan te leggen om er autoþÿ �s van zijn
vrouw, en vrienden te kunnen laten parkeren.

\~
Mijns inziens is dit verboden om in een voortuin een parkeerplaats aan te leggen gelet op de Gemeentelijke
Verordeningen van Emmeloord (N.O.P.) Flevoland en andere Gemeenten in Nederland.

\~



Maar omdat in dit dorp Kraggenburg, allemaal merendeels boeren c.q. voormalige gepensioneerde bewoners
wonen kent iedereen, iedereen en men doet maar wat, aangezien er toch geen Politie noch handhaving bestaat
hier in dat kleine dorpje, waar eenieder, eenieder kent, en wij van elders komen, dus ze praten gewoon niet
tegen jou, want wij zijn niet een van hen. Wat een zielige vertoning.

\~
Indien wij dit ooit van tevoren hadden geweten, hadden wij 4 jaren geleden nimmer dit huis gekocht.
Wij zijn ook met het huis behoorlijk de boot in gegaan, door alle niet gemelde verborgen gebreken.

\~
Onze vorige buurman genaamd wijlen  \~was een fervent liefhebber van zijn tuin, planten en bloemen en
uiteraard van zijn prachtige mooie grote volwassen Sparrenboom en deze sparrenboom, was een prachtig
gezicht daar deze ookþÿ�  �s-Winters groen bleef.

\
Maar helaas is deze buurman plotseling overleden aan een ernstige ziekte en kwamen deze niet gepaald groen
liefhebbende buren met groene handen hier wonen.!!
\~
Het doet ons werkelijk echt zeer, nu zelfs het Kabinet moord en brand schreeuwt, dat alle CO2 moet verdwijnen
en het groen nog groener moet worden door het vele planten aan bomen om de CO2 tegen te gaan, dat deze
prachtige Sparboom is gekapt om het aanleggen in de VOORTUIN VAN PAKEERPLAATSEN, terwijl voornoemde
Sparrenboom geen enkele vorm van ziekte vertoonde.

\~
Aan U allen de vraag gesteld, of dit echt wel is toegestaan, want dan ga ik alsnog aangifte doen bij de Gemeente
Emmeloord, Afdeling Groenvoorziening of dit wel is geoorloofd, zonder enige vergunnning.

\
Er is nimmer enige vergunning door de Gemeente Emmeloord afgegeven voor het kappen van deze boom, noch
voor het aanleggen van een grote parkeerplaats in de voortuin. Het is gewoon te bizar voor woorden.

\
Zelf heb ik deze buurman nog niet persoonlijk aangesproken, want ik zit niet te wachten op represailles van zijn
kant en zijn grote vriendenkring van de voetbalclub, die na elke wedstrijd komt bier drinken. En tevens alles vol
staat geparkeerd met autoþÿ �s van deze lieden.

\~
Graag uw advies en goede raad in deze, alsmede een adequate reactie van uw Gemeente richting deze
bewoners op te Kraggenburg.

\~
Volgens mijn gegevens, is men verplicht om een gezonde boom, die alsnog onrechtmatig wordt gekapt, binnen
3 maanden te voorzien van een nieuwe te planten nieuwe boom?

\~
Bij voorbaat hartelijke dank en ik zal zeker een donatie naar uw Boomstichting overmaken.

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

\~
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