
 

PvdA Goirle en Riel 
Schriftelijke vragen op basis van het Regelement van Orde (artikel 40)   
 

1 
 

 
 
Aan:  College van burgemeester en wethouders  
Onderwerp:  Kapvergunning Van Haestrechtstraat 14c 
Datum:  7 juni 2019 
 
 
 
Geacht college, 
 
De PvdA fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op de onderstaande vragen. 
 
Aanleiding 
De ‘Vereniging Appartementseigenaren Van Haestrechtstraat 16’ heeft op 28 mei jl. een mail 
gestuurd naar alle raadsleden, om aandacht te vragen voor een langslepende kwestie. Het probleem 
heeft niet alleen te maken met de geweigerde kapvergunning, maar ook met teleurstellende 
communicatie vanuit de gemeente. 
 
Kapvergunning 
In juni 2017 is een kapvergunning aangevraagd voor een populier, maar deze is geweigerd. Daarna 
liep de communicatie herhaaldelijk spaak en is er zelfs een rechtbankprocedure geweest. De 
uitspraak was om met elkaar in gesprek te gaan om tot een goede oplossing te komen voor alle 
partijen. De gemeente negeert het advies van een onafhankelijk bomenspecialist. Na ambtelijke 
schouw op 5 februari jl. leek er even een doorbraak te zijn (de optie kappen en herplanten werd 
genoemd), maar later werd deze mogelijkheid ingetrokken. Ook de communicatie daarna verliep 
weer zeer onbevredigend. De bewoners vragen zich nu af of het college op de hoogte is van de 
kwestie, want een gesprek met de wethouder wordt steeds afgehouden. 
 
Communicatie 
De werkwijze van de betrokken ambtenaren lijkt volledig haaks te staan op de wensen van het 
college. In het bestuursakkoord staat immers: “Wij willen geen ambtenaar die netjes volgens de 
regels werkt en daar niet van afwijkt. Wij willen juist een ambtenaar die in de geest van onze regels 
en beleidsuitgangspunten meedenkt met inwoners om hun wensen mogelijk te maken.”  
 
Locatie 
Ik ben ter plekke gaan kijken. In mijn jeugd was de boom een beeldbepalend element in de straat, 
tussen de VéGé en Mavo Sint Jan. De kruin is van ver af nog steeds mooi om te zien, maar vanaf de 
grond is het een gruwel. De stam (met een omtrek van bijna 5 meter) lijkt op een kluwen van 
verschillende aan elkaar gegroeide stammen. De onderste takken zijn zo dik als volwassen bomen. 
Snoeien heeft geen zin, want daarmee wordt de basis niet minder breed. De kolossale stam 
domineert het hele achtertuintje. Het wortelstelsel drukt alles weg en rondom, ook buiten de tuin, 
schieten nieuwe loten omhoog. De bewoners kunnen hun tuin absoluut niet normaal gebruiken. 
Evenals de VéGé en de Mavo, past deze boom niet meer in de huidige locatie. 
 
Vragen PvdA 

1. Is de wethouder bereid om voor augustus 2019 naar de boom te gaan kijken en met de 
betrokkenen in gesprek te gaan? 

2. Vindt het college het wenselijk dat de ambtenaren in deze zaak meer met de inwoners gaan 
meedenken? 
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3. Is het college bereid om het rapport van de onafhankelijke bomenspecialist als uitgangspunt 
te nemen? 

4. Kunt u intern onderzoeken waarom de communicatie in deze zaak zo is misgelopen? 
 
 
Alvast dank voor uw reactie. 
 
Namens PvdA Goirle en Riel, 
Pernell Criens 
Fractievoorzitter 
 
 
 


