
  

Valkenburg a/d Geul, 26 maart 2019. 

Raadsfractie VSP, 
p/a Hekerbeekweg 66, 
6301 EN Valkenburg a/d Geul. 
Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com  

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Geacht college, 

Wij hebben u in het recente verleden een aantal malen erop gewezen dat wij nogal wat 
klachten krijgen van mensen over het niet goed onderhouden/snoeien van bomen. In 2018 
heeft u alle bomen laten inspecteren en heeft u de onderzoekresultaten voor ons ter inzage 
gelegd. Wij krijgen vooral klachten over het niet goed terugsnoeien van bomen op het 
Berkelplein (voor de flatgebouwen Oosterbeek en Ignatius), Hekerbeekweg, Napoleonstraat 
en de Pastoor Sartonstraat. Er wordt geklaagd over afbrekende takken, bomen tekort op 
bebouwing, ect. ect. Dit hebben wij weer kunnen zien m.b.t. de storm die o.a. onze gemeente 
teisterde zondag 10 maart jl.  

Uit het rapportje bomencontrole 2018 is er geen specificatie per straat weergegeven wat de 
uitkomsten zijn van het onderzoek. Wij als VSP houden van bomen, maar vinden dat die wel 
goed onderhouden moeten worden en zo min mogelijk overlast veroorzaken voor burgers. 
Want een boom kan bij takbreuk schade veroorzaken aan personen en/of eigendom van 
derden. Ook zou het verwijderen en voorkomen van overhangend hout onder het regulier 
onderhoud moeten vallen. Wij stellen hier grote vraagtekens bij of dit daadwerkelijk ook van 
toepassing is als het gaat om bovengenoemde straten. Wat wij ons ook afvragen is waarom 
een groot aantal Platanen op het bedrijventerrein ‘De Valkenberg’ waar in feite niemand last 
van heeft wel drastisch teruggesnoeid zijn. Is hier sprake van meten met twee maten!!! Je zou 
bij de bomen op het Berkelplein en de Hekerbeekweg de snoeitechniek kandelaberen kunnen 
toepassen. Dat betekent dus dat alle hoofdtakken zwaar ingekort worden.  

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij 
graag schriftelijk beantwoord willen zien: 

• Is het college bereid alsnog over te gaan tot het terugsnoeien/kandelaberen van de 
bomen op het Berkelplein (voor de flatgebouwen Oosterbeek en Ignatius), 
Hekerbeekweg, Napoleonstraat en de Pastoor Sartonstraat? 

• Kan het college ons aangeven wie voor de schade moet opdraaien als bij een takbreuk 
schade veroorzaakt wordt aan personen en/of eigendom van derden? 

Website: www.vspvalkenburg.nl   Facebook: www.facebook.com/VSPValkenburg/ 

http://www.vspvalkenburg.nl
http://www.facebook.com/VSPValkenburg/
mailto:jef.kleijnen@gmail.com


  

Namens de VSP fractie, 

Jef Kleijnen.
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