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Motie vreemd aan de orde

v

Voorgenomen bomenkap Paradijsweg Papenveer

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 16-10-2014

constaterende:
» dat gezichtsbepalende bomen aan de Paradijs moeten worden gekapt om plaats te
maken voor inheemse bomen
» dat de bomen moeten worden gekapt omdat ze volgens het "groenbeleidsplan"niet
passen in het landschappelijk karakter
» dat de bomen moeten worden gekapt omdat volgens het college de bladeren die
vallen kunnen leiden tot verkeersonveilige situaties
» dat de bomen volgens het college moeten worden gekapt omdat ze over 10 tot 30
jaar schade kunnen veroorzaken aan de Paradijsweg wat tot extra kosten kan leiden
overwegende:
» dat omwonenden en de dorpsraad "rondom de plassen" tegenstander zijn van de kap
van de betreffende bomen
» dat het normaal is dat bomen in de herfst bladeren verliezen die mogelijk tot enige
onveiligheid zouden kunnen leiden
» dat volgens de bewoners de Paradijsweg is aangelegd op 50-80 cm grof puin
waardoor wortelschade wordt tegengegaan en de wortels niet onder de weg kunnen
indringen
* dat de herplant van bomen kosten met zich mee brengt en door bewoners als
"geldverspilling "wordt bestempeld
« dat de bewoners aangeven dat de Paradijsweg is bestemd als agrarisch gebied waar
alle soorten bomen mogen worden aangeplant
concluderende:
« dat de bewoners serieuze argumenten hebben ingebracht om de kap van de bomen
aan de Paradijsweg te voorkomen die de moeite waard zijn om onderzocht te worden
draagt
«
»
»

het college op om:
de argumenten die de bewoners hebben ingebracht nader te onderzoeken
de raad op de hoogte te stellen van de uitslag van het onderzoek
de kap van de betreffende' bomen uit te stellen totdat de raad op de hoogte is
gebracht van de resultaţeŢUvan het onderzoek-en hier haar mening over heeft
uitgesproken
f ļ ñ
en gaat over tot de orde van/oeoag.
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