
Geachte burgemeester en wethouders,

Op woensdagmiddag 28 november kregen wij de mededeling dat de het struikgewas en de bomen 
op het talud van de A28, grenzend aan onze tuinen, maandag 3 december zal worden gekapt. Dit 
bericht hebben wij pas ontvangen, nadat wij zelf contact hebben gezocht n.a.v. de borden die aan 
het fietspad werden geplaatst over werkzaamheden. Werkzaamheden waarvan wij als directe 
belanghebbenden nooit hebben geweten dat deze uberhaupt stonden te gebeuren. 

Als belanghebbenden hadden wij hier persoonlijk en in een vroegtijdig stadium van op de hoogte 
moeten worden gebracht. Zodat wij de mogelijkheid zouden hebben om bezwaar aan te tekenen. Nu
is dit recht ons ontnomen. Bomenkap is onherroepelijk. Achteraf alsnog in het gelijk gesteld worden, 
heeft dan ook geen zin meer. 

Wij hebben op donderdag 29 november via het woonschepencomité gevraagd om uitstel van de kap.
Dit is ons geweigerd op basis van twijfelachtige argumenten:

- De A28 zou tijdens de kap moeten (deels) worden afgesloten, en alleen voor 3 en 4 
december zou hier toestemming voor zijn verleend. Dit terwijl er over deze afsluiting 
niets te vinden is (ook niet in de link die Aanpak Ring Zuid in de brief heeft gezet)

- Combinatie Herepoort geeft aan voor óf direct na de bouwvak 2019 aan dit deel van het 
tracé te werken. Echter, de voortgang en algehele planning van Aanpak Ring Zuid is 
dusdanig onzeker en ligt zelfs stil, dat het zeer de vraag is of dit wel in 2019 uitgevoerd 
gaat worden

Daarnaast hebben wij sinds woensdag drie verschillende plannen gezien over wat er nu precies 
gekapt moet worden, en wat er nu precies gaat gebeuren op het tracé. Wat is nu het plan? 

Door de wijze van communiceren (pas nádat wij zelf geïnformeerd hebben, en nota bene slechts 5 
dagen van te voren) én de onzekerheid over de voortgang Aanpak Ring Zuid hebben wij er geen 
vertrouwen in dat de planning zoals deze ons nu is voorgehouden, gehaald gaat worden. Wij voelen 
ons met de rug tegen de muur gezet door de hele gang van zaken. 

De kap heeft een dusdanige invloed op onze directe woonomgeving en leefklimaat (geluid, aanzicht, 
licht, fijnstof) dat wij verwachten dat de burgemeester en wethouders, gezien bovengenoemde 
argumenten, hun verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van hun burgers. 

Wat vragen wij nu van u?
Wij vragen uitstel van de kapwerkzaamheden totdat er helderheid is over definitieve planning, 
plannen én uitvoering van de werkzaamheden Aanpak Ring Zuid. 

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van de Julianaweg
Marjon Schultinga,
Julianaweg 1007


