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Bergen op Zoom, 31 december 2019
Kenmerk: B&W/RK19.20
Betreft: poging 2: aanplant bomen
Geacht college,
Op 11 september jl. hebben wij onderstaande email gestuurd aan de griffie. Gezien het feit
dat we hier geen schriftelijke reactie op hebben ontvangen, sturen wij deze brief onder artikel
Art.36 van het RvO om binnen 6 weken antwoord te krijgen.
Beste Griffie,
Samen 0164 wil graag worden geïnformeerd over de plannen voor aanplant van bomen in het komend
najaar en het voorjaar van volgend jaar?
Wilt deze vraag doorzetten naar de betreffende dienst? Het antwoord willen wij graag gespecificeerd
zien naar aanplantgebied.
Het gaat dan om het aantal bomen en de schaduwbedekking in m2 die zij bij een leeftijd van 5 jaar
bewerkstelligen.
Ook willen wij graag de reden van aanplant per gebied weten?

Los van bovenstaand verzoek tot informatie hebben we nog een zeer concreet verzoek
aangaande aanplant bomen.
De Bergse Binnenschelde zou een toeristische trekpleister moeten worden met o.a.
kwalitatief schoon zwemwater, maar ook met zichtlijnen waar je geen directe kijk hebt op
industrie. Het is opvallende dat rond de Binnenschelde overal bomen staan behalve daar
waar het echt noodzakelijk is. Kijkend naar de kop van het hoofd, is nu de industrie
prominent in beeld. We hebben dan ook de volgende vragen:
1. Waarom zijn er geen bomen geplant om zicht op de industrie te maskeren bij een
beoogd toeristisch gebied;
2. Wat moet er gebeuren om dit in het eerste kwartaal van 2020 alsnog te laten gebeuren
(aanplant bomen);
3. Mocht u van mening zijn hier geen bomen te willen of te kunnen planten, dan graag een
uitgebreide toelichting hierop.
Vol verwachting kijken wij uit naar uw reactie. O.i. kunt u namelijk met relatief zeer weinig
financiële middelen voor alle inwoners van Bergen op Zoom en haar bezoekers hiermee veel
goodwill kweken.
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