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 Raadsmemo 

Datum:  18 februari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Bas Schuite, Openbare werken  

Onderwerp:  Uitleg onderhoud bosplantsoen De Whee West te Goor 

 

1. Aanleiding 

Het bosplantsoen in de Whee West is een aantal jaren niet onderhouden. De meldingen en 

klachten over ingrepen in het onderhoud namen toe. 

Onlangs is hier een inhaalslag gemaakt zodat de bosplantsoenstrook zijn oorspronkelijke 

functie terug krijgt. Er zijn vooral positieve reacties over de wijze waarop een en ander is 

aangepakt en uitgevoerd. Een enkele burger die elders woont is na uitleg tevreden gesteld. 

In de raadscommissie Fysiek van 29 januari jl is gevraag hoe er is gecommuniceerd en wat de 

reden van de kap is. Deze memo met bijlagen geeft hierop antwoord. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Er is een flinke inhaalslag gemaakt in het onderhoud in de bosplantsoenstrook ter plaatse. 
Het betreft de bosplantsoenstrook rondom de wegen Bijnstraat en Bilderdijkstraat. Er was 
bijna geen sprake meer van bosplantsoen maar van doorgeschoten bomen met weinig 
onderbegroeiing. Met name dit laatste zorgde voor een afname van de natuurlijke kwaliteit 
en dus ook van de landschappelijke waarde. In het bestemmingsplan heeft deze strook als 
zodanig een "groen" bestemming. Daarbij kwam, dat door de ontstane openheid in de 
onderbegroeiing, het oneigenlijk gebruik toe nam (o.a. stort tuinafval). Dit was merkbaar in 
het aantal meldingen hierover. 
Op 8 oktober 2013 zijn de bewoners die aan de Bijnstraat en Bilderdijkstraat wonen 
schriftelijk hierover geïnformeerd (bijlage1) en is uitgelegd dat ons voornemen was om hierin 
een inhaalslag te maken. Een kaart is bij die brief gevoegd om de bewoners exact aan te 
geven welk plantsoendeel het betrof. In de brief is beschreven wat de betekenis van het 
bosplantsoen is en welke soorten hier in horen. Op een enkele sceptische opmerking na, 
waren de reacties vooral positief. 
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In november is een kapvergunning aangevraagd die via de gebruikelijke wijze is 
gepubliceerd en die op 1 januari 2014 van kracht werd (bijlage 2). Er kwamen geen 
bezwaren op en ook geen vragen tijdens de ter-inzage periode van zes weken. 
In november is een deskundige bosbouwaannemer gevonden die de klus snel maar vooral 
professioneel kon klaren. De uitvoeringskosten daarvan zijn volledig vergoed door de 
opbrengst van het vrijgekomen hout. Onze eigen dienst heeft alleen het resterend takhout 
afgevoerd. 
 
Wanneer de strook is opgeschoond wordt in een later stadium (daar waar nodig) bos-
plantsoen bij geplant. Zo krijgt de strook zijn eigenlijke functie terug; met meerwaarde voor 
natuur en een optimalere afscherming naar het buitengebied. De dichtere onderbeplanting 
van het bosplantsoen zal het zicht vanaf de Stoevelaarsweg en de Markeloseweg op de 
woningen beter afschermen en tegelijkertijd de natuurwaarde verbeteren. 
De bewoners waren vooral tevreden over het feit dat het hoog opgeschoten bomenbestand 
is teruggebracht en dat er het werkelijke bosplantsoen voor terug komt. 
De planning, wie het werk zou uitvoeren en op welke wijze dit aangepakt zou worden is de 
bewoners op 19 december 1013 schriftelijk medegedeeld (bijlage 3). Ook hier waren de 
reacties wederom positief. 
 
Op 15 januari 2014 is er een artikel in het Hofweekblad geplaatst (bijlage 4) over de voorge-
nomen werkzaamheden. Dat is ook op onze gemeentelijke website geplaatst. Hier zijn geen 
vragen of meldingen over binnengekomen. 

3. Conclusie 

Al met al is er uitgebreid gecommuniceerd is, zowel naar aanwonenden als ook naar de 
burgers in het algemeen. De kosten zijn bijzonder laag (alleen afvoerkosten takjes eigen 
dienst) gebleven en zijn te dekken binnen de reguliere budgetten. De bewoners zijn 
voldoende betrokken geweest en tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Het 
onderhoud is op een efficiënte en vakkundige manier uitgevoerd. 
 
 
 

Bijlagen: 

1. Informatiebrief 1 naar omwonenden d.d. 8 oktober 2013 

2. Omgevingsvergunning d.d. 19 november 2013 

3. Informatiebrief 2 naar omwonenden d.d. 20 december 2013 

4. Publicatie, versie Hofweekblad d.d. 15 januari 2014. De publicatie is tevens op de 

gemeentelijke website geplaatst.  

 

 


