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O. Wijnhoven

Geachte heer Bisschops,
Op 15 mei 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
overlast van bomen in de Olmstraat in Echt.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Onlangs hebben diverse bewoners van de Olmstraat en omgeving contact gezocht om de
overlast van de bomen kenbaar te maken. Deze overlast is enkele keren per jaar behoorlijk.
In de toelichting zal ik enkele foto's bijsluiten om deze woorden kracht bij te zetten. De
overlast van de bomen belemmeren de bewoners in hun woongenot, ze kunnen periodes
niet buiten zitten, zwembaden opzetten of barbecueën. Tevens zorgt de vervuiling voor
verstopte dakgoten en afvoeren, met lekkages tot gevolg, de bloesem bedekt de
zonnepanelen, waardoor het rendement flink keldert en ramen en deuren moeten gesloten
blijven, om de bloesem buiten te houden. Buiten de hinder, neemt het ook nog een
gezondheidsrisico met zich mee. Denk aan de overlast voor hooikoortspatiënten. Het kan
niet zo zijn dat enkele bomen zoveel overlast bezorgen.
Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Is het college bekend dat er overlast is van de bomen op de Olmstraat?
Ja, het college is hier mee bekend.

Vraag 2:

Is het college bekend dat er enkele jaren geleden door de bewoners een
petitie is aangeboden aan het toenmalig college om een oplossing te zoeken?
Ja, het college is hier mee bekend.

Antwoord:
Vraag 3:
Antwoord:

Is het bij het college bekend, dat de wortels van de bomen schade aanrichten
aan de gasleidingen en het riool?
Nee, het college is niet bekend dat er gevallen zouden zijn waarbij de wortels van
deze bomen schade hebben veroorzaakt aan de aanwezige nutsvoorzieningen.
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Vraag 4:
Antwoord:

Vraag 5:
Antwoord:

Vraag 6:
Antwoord:

Deelt het college onze mening, dat een groenstrook geen dusdanige overlast
mag veroorzaken, dat het woongenot aangetast wordt?
Deze mening deelt het college niet. Het ervaren van overlast is een subjectief
begrip. Wat de een ervaart als overlast zal de ander ervaren als een bijkomend - te
accepteren -verschijnsel. Nota bene: net zoals in de herfst bladeren vallen van
bomen, is bij zaadval - afkomstig van deze bomen - ook sprake van tijdelijke
overlast. Daarnaast verwijzen wij naar het boombeleidsplan waarin is opgenomen
dat blad en vruchtval geen zwaarwegende (maatschappelijke) argumenten zijn om
bomen te kappen.
Is het college bereid om te onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om
de overlast tegen te gaan?
Het college is hier toe bereid, en verwijst naar de aanpak zoals deze in 2009 door
het college van B&W is vastgesteld. Deze aanpak is samen te vatten in de
succesvolle werkwijze 'Beheer op Maat Olmstraat' waarbij wordt beoogd de
tijdelijke overlast te minimaliseren. Deze wordt o.a. behaald door het opvoeren van
de veegintensiteit, het gecombineerd schonen (schoonblazen) van gemeentelijke
groenstroken (gazons) en particuliere voortuinen. De gemeente zal de bewoners
van de Olmstraat via een huis aan huis brief persoonlijk informeren over deze
aanpak.
Is het college bereid om maatregelen te treffen tegen deze overlast?
Zie beantwoording vraag 5.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester e

thouders van Echt-Susteren,

drs. G.WTTvanBalkom
secretaris

dr. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Pagina 2 van 2-571203

