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Beste leden en burgerleden,
Aanleiding
ln de afgelopen periode is in de media de nodige aandacht gevraagd voor de bedrading van sierverlichting in de Dikke
Boom op het Gouvernementsplein. Die gevraagde aandacht is terecht, want Bergen op Zoom is trots op haar groen. En
het is goed dat we daar gezamenlijk voor zorgen en ook samen die verantwoordelijkheid voelen en dragen.
ln het coalitieakkoord 'Brug naar de toekomst' is al aangegeven dat we werk gaan maken van klimaatadaptatie en dat we
maatregelen nemen om hittestress te voorkomen. Bomen zorgen in z'n algemeenheid voor een beter stadsklimaat. De
Dikke Boom op het Gouvernementsplein staat als monumentale boom in ons centrum symbool voor het belang van
groen in een versteende omgeving. Ook in de toekomst willen we dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven genieten
van de Dikke Boom. Daarom hebben we goed uitgezocht wat de afspraken over verlichting in het verleden zijn geweest
en welke maatregelen we willen nemen.
Afspraken uit het verleden
ln 2015 zijn met de Stichting Bi-zone afspraken gemaakt over het aanbrengen van verlichting in bomen in de binnenstad
van Bergen op Zoom. Aanleiding op dat moment was de vraag om dit te mogen aanbrengen in andere bomen in de
binnenstad.
De onderstaande afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het aanbrengen van verlichting in een 5-tal bomen in het
centrumgebied op de volgende locaties: de Bosstraat, Zuivelplein, Gouvernementsplein, St. Josephplein en het Mozes
de Hesplein:
•
•
•
•

•
•
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Verlichting mag worden aangebracht door het aanbrengen van hoofdaders langs de stam met aftakkingen per
tak.
Draden dienen 'los' te worden aangebracht zodat er ruimte is voor diktegroei van de boom.
Geen kabels onder de laagste tak van de boom.
Bij volwassen bomen maximaal voor een periode van 5 jaar, bij jongere bomen in de groei maximaal voor een
periode van 3 jaar aanbrengen van bedrading. Na deze periode moet alle bekabeling worden verwijderd om
insnoering te voorkomen, maar kan daarna eventueel opnieuw worden aangebracht.
Elektrische voeding vanuit de aansluitpunten voor de sfeerverlichting.
Geen bekabeling aanbrengen via het maaiveld.
Verlichting mag alleen in de najaars- en winterperiode branden.
Bij vervanging eerst overleg met de gemeente over uitvoering en aan te brengen type verlichting.

13

e,-~b.:,,11!.cW~\
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G
Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Eventuele schade aan de bekabeling als gevolg van onderhoudswerkzaamheden door de gemeente komt voor rekening
van de ondernemersvereniging.
Op het moment dat toestemming werd verleend, in 2015, hing er al bedrading in de Dikke Boom. De
ondernemersvereniging was voornemens die verlichting in de Dikke Boom te laten vervangen. Echter, om financiële
redenen heeft dit geen doorgang gevonden en is de oude bedrading blijven hangen.

Verwijderen bedrading
Ten aanzien van de nu nog aanwezige (defecte) bedrading in de Dikke Boom is niet bekend wie deze in het verleden
heeft aangebracht en of hier afspraken over zijn gemaakt. Daarom is besloten om deze bedrading te verwijderen.
Omdat de bedrading erg hoog in de boom zit is een speciale hoogwerker nodig. Die is beschikbaar in week 37, de week
vanaf 9 september. ln die week wordt de bedrading dus verwijderd.
De Dikke Boom, die ons hier op 20 augustus 2019 ook per brief om heeft gevraagd, zullen wij daar uiteraard over
informeren.
Nieuwe afspraken
De afspraken uit het verleden, gemaakt met de Stichting Bi-zone zijn vastgelegd in een brief. Deze afspraken zijn echter
niet bekend bij het huidige bestuur van de ondernemersvereniging Sterck. Daarom zullen de afspraken opnieuw
besproken worden. De bedrading in de andere bomen, genoemd in bovenstaande afspraak, zal binnenkort worden
geïnspecteerd. Dit om te beoordelen of er sprake is van eventuele nadelige effecten op de bomen.
Vervolgens worden over de verlichting nieuwe afspraken gemaakt.
Vragen?
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met de heer
C. Verbruggen, bereikbaar op telefoonnummer 0164-277425.
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