
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Gemeenteraadsfractie D66 

      Breda 
 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 

         Van Breda 

per mail verzonden 
Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda 

Datum: 30-01-2014 

Betreft: vragen ex. Art. 41 prioriteiten onderhoud buitenruimte 

Geacht college, 

D66 Breda vindt het belangrijk dat de buitenruimte goed wordt onderhouden. Zeker na het verschijnen van het 

rapport van de rekenkamer kan de politiek er niet omheen dat de budgetten ontoereikend zijn. D66 Breda zet dan 

ook in op verhoging van de budgetten. 

Ook bij verhoging van de budgetten vinden wij dat de buitenruimte een verantwoordelijkheid is van inwoners en 

gemeente gezamenlijk. In het verslag van de evaluatie van ‘Opgeruimd Breda’  eind 2013 blijkt ook  dat inwoners zich 

steeds vaker medeverantwoordelijk voelen voor  een veilige en schone (directe) leefomgeving. Men wil meedenken 

en de handen uit de mouwen steken. Ook bij verhoging van de budgetten zal een prioritering aan de orde blijven. 

Urgente gevallen eerst. 

Met deze gedachte en ervaring, heeft D66 de aankondiging van de aanvraag van de gemeente voor een 

kapvergunning van 6 gezonde bomen aan de Evertsenweg in de Bredase Bode dan ook met verbazing gelezen.  D66 

Breda neemt ervaren overlast serieus en het is belangrijk dat de gemeente het gesprek is aangegaan. Maar als we de 

tekorten op de budgetten onderhoud buitenruimte in ogenschouw nemen, kunnen wij niet begrijpen waarom dit de 

prioriteit krijgt. 

Vandaar de volgende vragen aan het college: 

1. Is het college werkelijk van mening dat, zoals in de motivatie staat, het door de bewoners zelf binnenlopen 
van vuil van de op het looppad liggende appeltjes, het overwegen tot kappen van de bomen rechtvaardigt? 

2. Is het college van mening dat de oplossing gevonden zou kunnen worden in het kader van ‘Opgeruimd 
Breda’? De bewoners vegen de appeltjes bij elkaar en de gemeente haalt ze dan op. 

De huidige aanplant Sierappelboom is een sterke boom, bestand tegen vele ziektes en geeft de omgeving juist door 

zijn bloesem EN vruchtdracht een onderscheidende uitstraling. De Prunus Umineko draagt enkel VEEL bloesem. Ook 

bloesem valt op de grond. Denkt u dat dit geen overlast veroorzaakt zoals binnenlopen van vuil zoals de aanvragers 

nu aangeven? 

3. Kan het college aangeven vanwaar de haast tot kappen, in het eerste kwartaal van 2014?  
4. En gaat uw college op meer plaatsen gezonde (fruit-)bomen kappen en vervolgens andere bomen 

neerzetten? Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn? 
5. Kan het college ons uitleggen waarom deze aanvraag prioriteit krijgt terwijl er nog steeds tekorten zijn op het 

onderhoud buitenruimte? 
In vertrouwen, wachtende op uw antwoord,  
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