Eijsden, 16 Juni 2021
Geacht college,
U zult begrijpen dat ondergetekenden de kap van 41 bomen in Noorbeek willen voorkomen, temeer daar
alom bekend is dat bomen zorgen voor CO2-opname en dat groen bijdraagt aan de gezondheid van mens en
dier. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben bomen een onmisbare functie. Bovendien heeft
de raad onlangs budget vrijgemaakt voor een gemeentelijke actie om groen in onze omgeving te stimuleren.
Wij stellen hierbij dan ook Art.36 vragen n.a.v. de Officiële bekendmaking van de Aanvraag van Landal
Waufsberg in Noorbeek voor het kappen van 41 (!) bomen. Wij gaan ervan uit de beantwoording binnen de
daarvoor gestelde termijn te ontvangen. Tijdig genoeg om de kap te kunnen voorkomen.
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4.
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6.

Wat is er - slechts ongeveer 5 jaar geleden - in het oorspronkelijk bestemmingsplan opgenomen ten aanzien van de bestaande bomen? Wij herinneren ons dat er “tussen de bomen” gebouwd moest worden om
zoveel mogelijk groen te sparen. Ook omdat toeristen het liefst tussen de bomen verblijven.
Is er toen een bomen- of groenplan vastgesteld? Indien ja, welk? Indien nee, waarom niet?
Waarvoor is deze bomenkap nodig?
Moeten de voor de kap geplande bomen gecompenseerd worden? Waar? In welke maat? Van echte
compensatie zal onmogelijk sprake kunnen zijn, want de huidige bomen nemen meer CO2 op dan de
eventuele nieuwe aanplant zal doen.
Moet de eigenaar opnieuw een bijdrage leveren aan het anti-versteningsfonds? Indien ja? Hoeveel? Indien nee, waarom niet?
Wat is de mening van het college?

Officiële bekendmaking van de Aanvraag voor de kap van 18 bomen Bovenstraat 21 Noorbeek.
Wij maken ons ook grote zorgen over de aanslag die momenteel wordt gedaan op het weinige nog aanwezige
groen in (de omgeving van) Noorbeek. Daarom stellen ondergetekenden ook hierover Art.36 vragen.
1.
2.
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Wat is de reden van deze aanvraag?
Zou dit voorkomen kunnen worden en hoe?
Wat gaat het college doen om de kap, of een gedeelte ervan, te voorkomen?
Indien de kap onoverkomelijk zou zijn, welke eisen gaat het college stellen ter compensatie van de te
kappen bomen?

Officiële Bekendmaking voor de Aanvraag van het rooien van een heg in Vroelen. (Achter nr.25)
Waarom moet deze heg worden gerooid?
Is de initiatiefnemer economisch afhankelijk van het feit dat deze heg op de nominatie staat te worden
gerooid? Graag toelichting op het antwoord.
3. Welke instrumenten heeft de gemeente om dit rooien tegen te gaan?
4. De kaalslag die de laatste tijd plaats vindt in Vroelen, Noorbeek, is zeer verontrustend. Op welke wijze
gaat het college het nog aanwezige groen in ons buitengebied beschermen en behouden?
1.
2.

Met vriendelijke groeten,
Franklin Boon, D66
Hanneke Koene, Groen Links
Maria Janssen, FJR

