
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE |art. 40 vragen 

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad hebben                

raadsleden de mogelijkheid schriftelijk aan het College van burgemeester en wethouders vragen te             

stellen. 

 

Datum: 12-02-2019 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

Steller vragen: Bea Mieris en Marti de Brouwer 

 

Onderwerp: Bomenkap Villa Vredelust / Heidepark 

 



 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk  te beantwoorden: 

1. Waarom krijgt een gemeenteraadslid als antwoord op vragen over grootschalige bomenkap 

bij villa Vredelust / Heidepark (24-01-19) als enige antwoord dat de gemeente er niet over 

gaat, maar de provincie? Graag met uitleg.  

2. Waarom gaan er bij de gemeente geen alarmbellen rinkelen als vragen over grootschalige 

kap op een historisch landgoed worden gesteld?  

3. Is er overleg geweest met de landschapsarchitect, zoals de landschapsarchitect zelf 

aangeeft? Heeft de gemeente goedkeuring verleend aan het landschapsplan dat voorlag? 

4. Zo ja, waarom wordt een ecoloog daar niet bij betrokken, zodat het flora en fauna aspect 

ook gewogen kan worden? 

5. Zo ja, waarom wordt de Stichting Stadsbomen daar niet bij betrokken, zodat zij ook hun licht 

kunnen laten schijnen op een gebied dat zij goed kennen? 

6. Mogen er überhaupt bomen van enorme omvang gekapt worden? Zijn daar geen 

vergunningen of meldingen voor nodig? Graag met uitleg. 

7. Hoe heeft deze situatie volgens de gemeente kunnen ontstaan? 

8. Hoe gaan we dit soort situaties in de toekomst voorkomen? In 2015 is er in de Kaaistoep ook 

een soortgelijk voorval geweest, en nu lopen we daar als gemeenteraadsleden wederom 

tegenaan. Als de communicatie daar gebeurd was voor de grootschalige kap was er meer 

begrip en dus minder onrust geweest. 

9. Wat gaat de gemeente ondernemen als blijkt dat bomen zijn gekapt, die niet zonder 

vergunning of melding gekapt hadden mogen worden?  

 

 
Toelichting: 

Op Landgoed Vredelust / Heidepark zijn onlangs vele bomen gekapt. Na het stellen van informatieve 

vragen aan de gemeente over grootschalige bomenkap in dit gebied (24-01-19)  gaf de gemeente aan 

er niet over te gaan. De provincie zou er over gaan. Een wandeling vandaag door het gebied met de 

landschapsarchitect, de Stichting Stadsbomen, de ecoloog van de gemeente Tilburg en collega 

raadslid Marti de Brouwer roept allerlei vragen op. De rigoureuze kap van met name bomen met 

enorme omvang is groots en het zou vreemd zijn dat dit zonder enig overleg met de gemeente 

plaatsvindt. De vraag is ook of de aannemer die dit in opdracht van de landschapsarchitect / 

ontwikkelaar heeft uitgevoerd überhaupt zulke bomen met enorme omvang zonder melding of 

vergunning mag kappen. De vraag is ook of deze rigoureuze ingreep op landgoed Vredelust / 

Heidepark voorkomen had kunnen worden, als de gemeente eerder de alarmbellen had laten 

rinkelen en het gesprek was aangegaan. De landschapsarchitect beweert overigens dat hij het 

 



 

landschapsplan met de gemeente heeft besproken. De ecoloog van de gemeente kent de plannen 

alvast niet.  

 

Ondertekening naam en partij, Bea Mieris (PvdA) en Marti de Brouwer (CDA) 

 

 

 


