Beste commissieleden,
Mijn naam is Toos van Stralen en ik ga donderdag 12 december om 21.15 inspreken namens
meerdere bewoners van de Schwannstraat, Sandifortstraat en Johanna van Heukelomstraat.
Hierbij stuur ik alvast een stuk met foto's als bijlage.
Het verzoek is:
Om snel over te gaan op het kappen van een oude populier die midden in een woonwijk staat, hoog
boven de huizen uitkomt en inmiddels een roze stip heeft.
Het gaat dus om een boom met een verhoogd risico.
Situatie:
Deze boom staat precies op de hoek van de Schwannstraat/ Swammerdamplein.
De boom is zo'n 30 meter hoog en erg breed.
Aan 3 kanten staan huizen/woonwagens en daartussen zijn parkeerplaatsen.
Het pad wat erlangs loopt wordt veel gebruikt door wandelaars en spelende kinderen.
Wij zijn al meerdere jaren bezig om aan te geven dat de boom gevaarlijk is.
Veel takken breken af, waaronder inmiddels ook 2 zeer grote van 10 meter.
De laatste viel deze zomer met veel lawaai rakelings langs een auto.
Alle takken die er afvallen zijn rot van binnen. Zie foto's.
Momenteel zijn de groene papegaaien, via oude specht gaten,een dikke tak aan het uithollen.
Al meerdere jaren wordt er niet meer genesteld in de boom.
Voor ons als bewoners voelt het als een zeer onveilige situatie.
Vallende takken kunnen op onze huizen etc. vallen.
We waren ook heel blij om na al die jaren de erkenning van de gemeente te krijgen, dat het om een
zeer slechte boom gaat van 50 jaar oud met een verhoogd risico.
De boom heeft een roze stip gekregen!
Nu komt de kap procedure in gevaar door de protesten van de bomemridders/ bomenwachters.
Met alle respect voor hun protesten, wij houden ook van groen, vragen wij om deze boom toch op
zeer korte termijn te kappen, wegens gevaar voor de omgeving!
Uitstel is zelfs geen optie wat ons betreft!
Rest ons de vraag, wie is er verantwoordelijk bij evt. schade?
Met vriendelijke groeten,
Toos van Stralen
en alle direct omwonenden

