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Beste leden en burgerleden,
Op 19 december 2018 heeft u als gemeenteraad een aangepaste motie aangenomen met betrekking tot de totale kap
van de paardenkastanjes aan de Rijtuigweg-Zuid. Middels deze brief informeer ik u graag over de stand van zaken
waarbij ik constateer dat hiermee de motie RM018-0047 als afgedaan kan worden beschouwd.
In de motie RM018-0047 verzocht u het college:
« De overgebleven paardenkastanjes aan de Rijtuigweg-Zuid te kappen.
« Een landschapsplan op te stellen voor de Rijtuigweg waarbij voortgeborduurd wordt op het Rosseels plan van
het Bolwerk en Anton van Duinkerkenpark zodat er een parkachtige structuur op de Rijtuigweg komt met
diverse boomsoorten en er hierdoor een kaalslag zoals nu voorkomen gaat worden.
» Het landschapsplan voor te leggen aan de bewoners en de klankbordgroep bomenbeheerplan.
Op 12 april 2019 bent u middels de schriftelijke beantwoording van raadsvragen van de CDA-fractie, bij vraag 4, op de
hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de punten uit eerdergenoemde
motieafhandeling van de motie (U19-005954). Zoals onderstaand weergegeven:
Op basis van het advies van de Welstands- en monumentencommissie is een 12 tal gezonde bomen in het nieuwe plan
gehandhaafd. De overige paardenkastanjes zijn inmiddels gekapt. Er is een plan ontwikkeld waarbij aansluiting is
gezocht bij het plan van Rosseel waarbij tevens een grote variatie aan boomsoorten is toegepast. Na akkoord van de
Welstands- en Monumentcommissie zij alle betrokkenen op de hoogte gebracht van het inrichtingsplan voor de groene
hoofdstructuur voorde Rijtuigweg. Nadere invulling zal in overleg met de aanwonenden plaatsvinden.
Met bovenstaande heeft het college invulling gegeven aan de opdracht in de motie en kan deze als afgehandeld worden
beschouwd.
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