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Ophef rondom bomenkap ’t 

Zand 

 

De afgelopen weken ontstond veel ophef en 

commotie over de rioleringswerkzaamheden. Dit 

omdat hiervoor veel bomen gekapt moeten worden. 

Verschillende bewoners en de Wijkorganisatie ’t 

Zand Binnen Buiten i.o. hebben hun zorgen geuit. 

Een bewoner heeft een petitie opgezet om de 

bomenkap te voorkomen. Ook enkele kinderen 

hebben een soortgelijke actie opgezet om de bomen 

te behouden. 

  

Naast de reacties vanuit de buurt heeft ook de  

gemeenteraad haar zorgen geuit over de 

voorgenomen werkzaamheden. 

  

 

Overleg met de buurt 

 

Na deze signalen is de gemeente in overleg gegaan 

met de buurt over de ontstane situatie. Dit hebben 

wij op 17 juni gedaan in de Zandse Kerk. Bij dit 

overleg waren enkele bewoners en de 

Wijkorganisatie ’t Zand Binnen Buiten aanwezig. 

Namens de gemeente waren onder andere 

wethouder Sluiter, de gemeentelijke projectleider en 

de aannemer aanwezig.  

 

Tijdens dit constructieve overleg zijn de zorgen 

vanuit de omgeving geuit. De gemeente heeft meer 

achtergrondinformatie gegeven over de 

werkzaamheden en de onderzoeken in de periode 

ervoor. 

 

 

Uitkomst van het overleg 

 

Met de aanvullende informatie vanuit de gemeente 

is er bij de aanwezigen ook meer inzicht gekomen 

over de werkzaamheden. Dat hiervoor bomen 

gekapt moeten worden is ook duidelijk geworden.  

 

 

 

Naar de gemeente toe is aangegeven dat de 

bewoners de bomen heel belangrijk vinden. Ze 

vinden het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk 

bomen blijven staan.  

 

Voor de gemeente is het duidelijk geworden dat er 

in het voortraject en de communicatie naar de 

bewoners meer gecommuniceerd moet worden bij 

aanpassingen aan het openbaar groen. Voor 

toekomstige projecten moet hier meer aandacht aan 

worden besteed.  

 

Het gesprek heeft ertoe geleid dat onderzocht gaat 

worden of er nog enkele bomen behouden kunnen 

blijven.  

 

 

Gemaakte afspraken over te kappen 

bomen 

- Volgende week worden alleen de bomen 

gekapt aan het Klaphek die direct de 

rioleringswerkzaamheden belemmeren. 

Enkele bomen zullen later gekapt worden 

als het oude rioolgemaal verwijderd moet 

worden; 

- De boom op de hoek Gochsestraat / 

Klaphek blijft vooralsnog staan. We 

onderzoeken of aanpassingen of 

verplaatsing van de traforuimte van Liander 

ervoor kan zorgen dat deze boom kan 

blijven staan; 

- De bomen aan de Van Wijkstraat en 

Zandsedwarsstraat worden pas gekapt als 

de rioleringswerkzaamheden hier starten. 

- De Plataan en Rode Paardenkastanje voor 

de Zandse Kerk kunnen misschien 

behouden blijven. Een betrokken 

buurtbewoner is bereid met de gemeente 

afspraken te maken om de riolering op haar 

grond aan te laten leggen. Hierdoor 

verandert het tracé van de riolering en kan 

er meer afstand tot de bomen aangehouden 

worden. Onderzoek moet uitwijzen of beide 

bomen dan wel kunnen blijven staan. 
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Plataan aan de Van Wijkstraat. Er wordt onderzocht of deze kan 

blijven staan. 

 

Aanvullende maatregelen vanuit de 

gemeente Lingewaard 

- De gemeente plant grotere bomen terug 

dan dat we eerder hadden bedacht; 

- Voor de aanplant van het groen maken we 

tekeningen om een beeld te kunnen geven 

van de nieuwe groenvoorziening. 

- We bieden bomen aan bewoners aan, zodat 

ook de tuinen van bewoners groener 

ingericht kunnen worden. Hierover krijgt u 

nog meer informatie. 

- Na de zomervakantie gaan we weer met de 

buurt in gesprek om de voortgang van de 

onderzoeken te bespreken. 

 

 

Meer informatie 

 

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar Jaap 

Bergmans via j.bergmans@lingewaard.nl. 

 

Voor dit project zet de gemeente de BouwApp in. 

Het project is in de app terug te vinden met 

projectnaam Riolering ’t Zand Huissen. 

 

Meer informatie over het project kunt u ook 

terugvinden op onze website via 

https://www.lingewaard.nl/rioleringzand 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard 

Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Heeft u suggesties, neem dan contact met ons 

op via (026) 32 60 111. 

mailto:j.bergmans@lingewaard.nl
https://www.lingewaard.nl/rioleringzand

