SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 15 juni 2018.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Bomenoverlast Dorpsstraat.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Deelt u de bezwaren van de bewoners van de Dorpsstraat dat de bomen na dertig jaar te groot zijn
geworden voor deze straat en de bewoners daar grote hinder van ondervinden? Zo nee, waarom niet?
2. Waarom wordt op een petitie van maart 2017 van bewoners aan de Dorpsstraat met het verzoek om
de overlast veroorzakende bomen te vervangen door kleinere bomen pas een half jaar later beslist?
3. Bent u bereid om op korte termijn en in overleg met bewoners een einde te maken aan de bomenoverlast van de Dorpsstraat, zoals onlangs via een open brief van een bewoner van de Dorpsstraat aan
alle politieke partijen is gevraagd en met argumenten onderbouwd, zo nee, waarom niet?
4. Ís het waar dat zowel wethouder Van Dalen, als de gemeentelijke stedenbouwkundige en de gemeentelijke jurist bij bezoek aan huis van briefschrijver tot de conclusie kwamen dat de overlast inderdaad behoorlijk is en dat een carport ter plaatse op zich goed zou passen?
5. Zo ja, waarom wordt dan toch het verzoek van briefschrijver om een carport te plaatsen om aan die
smerige plakafscheiding van die bomen te ontkomen, geweigerd, terwijl er duidelijke verwachtingen
zijn gewekt?
6. Komt dit meer voor en kunt u zich voorstellen dat inwoners zich daardoor ernstig teleurgesteld en in
de steek gelaten voelen door de gemeente als dienstbare overheid?
Begin maart 2017 is door vrijwel alle bewoners van het tweede deel van de Dorpsstraat bij petitie u
verzocht een einde te maken aan de overlast van de bomen aldaar. Pas in september is daar negatief op
beslist. Negatief en een half jaar later. Hier begrijpt niemand iets van.
De bomen zijn in de loop van vele jaren te groot geworden. Ze nemen het zonlicht weg en de luizen
verspreiden een smerige plakafscheiding, dat zich afzet op woningen en auto’s. De maatregelen van de
gemeente hiertegen hebben nauwelijks of geen effect.
Daarom het verzoek om in overleg met bewoners aan deze overlast een einde te maken. En als een bestuurder en twee topambtenaren van de gemeente tot de conclusie zijn gekomen dat een carport goed
zal passen, dan zou het mooi zijn als de bouwvergunning aan briefschrijver alsnog wordt verleend.
Uw reactie zie ik graag op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Gerard Zandbergen namens ITH

