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Geachte Mevrouw,
Geachte Heren,
In een uiterst bondige reactie van twee zinnen op mijn schrijven formuleert het schepencollege geen enkel
standpunt omtrent de aangehaalde problematiek. Nochtans formuleerde ik duidelijk een probleemsituatie
in de wijk Vogelzang waarvoor, omwille van de in uitvoering zijnde renovatiewerken van de voetpaden,
dringende tussenkomst vanwege de gemeente gewenst is. Ik kan uw schrijven op mijn brief slechts
interpreteren als een onbeleefd afwijzen van een positief voorstel vanwege een gemeenteraadslid.
Hierbij herhaal ik de passages uit mijn vorig schrijven hieromtrent, deze keer aangevuld met een aantal
concrete vragen. Ik reken erop deze keer wel op relevante antwoorden te mogen rekenen.
"Ik kreeg deze week een seintje van uit de wijk Vogelzang in verband met de vernieuwing van de voetpaden
in ondermeer de Lijsterlaan die volgens berichten in de pers en op de gemeentelijke website al volgende
week zou starten. Men stelt zich vragen hoe het zit met de aanwezige bomen en men hoopt dat deze mee
vervangen worden. Terecht is er de vrees dat bij vervanging van de bomen nadien terug verzakkingen zouden
optreden. Bovendien wijst men erop dat een aantal bomen ziek zouden zijn.
Ik vind deze bekommernis terecht. De eventueel nodige heraanplant van laanbeplanting bij vernieuwing van
voetpaden werd wellicht over het hoofd gezien want de buitengewone begroting voor 2005 voorziet hiervoor
geen middelen. Ook in de gewone dienst is er te weinig financiële ruimte. Er is slechts 8.680 euro voorzien
voor aanschaf van planten en sproeistoffen (mogen sproeistoffen nog?). Dat is nagenoeg hetzelfde bedrag
dan vorig jaar. Er is dus geen geld voorzien voor de vervanging van de bomen in die straten waar voetpaden
worden vernieuwd. Dat is gelukkig niet overal nodig. In de Boerenstraat en Burg. C. Leynlaan bijvoorbeeld is
er voldoende ruimte tussen voetpad en bomen. Aangezien in de wijk Vogelzang de bomen veelal midden in het
voetpad zijn geïntegreerd, moet hiermee wel rekening worden gehouden. Ik meen dat voor het financiële
aspect bij begrotingswijziging een regeling kan worden getroffen."

Vragen : Is er momenteel geld voor heraanplant van bomen voorzien op de begroting 2005? Zo
neen, zal het schepencollege de gemeenteraad voorstellen om dit bij begrotingswijziging recht te
zetten? Welk bedrag?
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"Ik heb alvast de toestand in de wijk Vogelzang eens bekeken. Daarbij merkte ik dat, ondermeer in de
Lijsterstraat, reeds veel van de oorspronkelijke bomen weg zijn. De nog aanwezige bomen staan vrij
onregelmatig verspreid en zijn ook qua vorm in geen al te beste staat meer. Zij zouden bovendien aangetast
zijn van bacterievuur, een besmettelijke ziekte. Beide zaken verantwoorden vervanging door nieuwe bomen.
Het zou bovendien geen zicht zijn om nieuwe en jonge boompjes tussen de oude gedrochten te plaatsen. Dit
geldt wellicht ook voor de andere aan te pakken straten van de wijk."

Vragen :
- Heeft het schepencollege de zieke bomen laten onderzoeken? Welke waren de vaststellingen?
- Vindt het schepencollege beide hiervoor vermelde argumenten (onregelmatige verspreiding en
ziekte) een voldoende reden om tot verwijdering over te gaan ?
- Is het schepencollege uiteindelijk bereid over te gaan tot heraanplant? Zo niet, omwille van
welke argumenten?
"Kan het gemeentebestuur zorgen dat gelijktijdig met het wegbreken van de oude voetpaden in de wijk
Vogelzang de nog aanwezige bomen worden gerooid. Dit kan wellicht gebeuren door de technische dienst of
als meerwerk bij de aannemer van de voetpaden. Om besmetting van andere bomen te vermijden zou, i.p.v.
naar het containerpark te worden gevoerd voor verwerking in compost, het door bacterievuur besmette
afval best worden afgevoerd of verbrand. Met een beetje geluk kunnen na de aanleg van de nieuwe voetpaden
de nieuwe bomen nog in het voorjaar worden geplant, zoniet volgende winter."

Vraag : Welke voorzorgen zal het schepencollege nemen om de eventueel met bacterievuur besmette
bomen af te voeren?
"De inwoners van Vogelzang blijken niet bijster tevreden te zijn met de nu aanwezige boomsoort "Malus
Aldenhamensis", een soort sierappelaar. De vruchten, kleine appeltjes van zo'n 3 cm diameter, komen in het
najaar met massa's naar beneden en worden geplet onder de banden van auto's, brommers en fietsers of
door de schoenen van de voetgangers. Gevolg: een bruine vuile massa die op straat, het voetpad of aan de
schoenzolen blijven kleven. Misschien kan beter geopteerd worden voor heraanplant met Robinia
pseudoacacia 'Umbraculifera' of Prunus fructicosa 'Globosa'. Die boomsoorten hebben voornoemde nadelen
niet en veroorzaken met hun wortelgestel geen schade aan de voetpaden."

Vraag : Zal het schepencollege bij heraanplant opteren voor de hierboven gesuggereerde boomtypes
in plaats van voor de sierappelaar?
"Allicht moet de gemeente hiervoor ook nog een rooivergunning aanvragen, alhoewel ik twijfel of de bomen
voldoende groot zijn om als hoogstam te worden beschouwd."

Vragen : Is een rooivergunning nodig voor bomen zoals in Vogelzang? Welke zijn de criteria?
Beschikt het schepencollege over dergelijke vergunning voor de wijk Vogelzang? Zo neen, wanneer
zal ze die aanvragen? Kan een rooivergunning worden bekomen zonder verplichting tot heraanplant?
"Ik hoop dat het schepencollege, dat naar mijn mening op dinsdag 18 januari vergadert, met voornoemd
voorstel wil rekening houden. Gezien de geplande aanvang van de werken op zeer korte termijn hoop ik dat
hiertoe zeer snel actie kan worden genomen."

Ik verzoek het schepencollege, los van de nodige maatregelen voor een goede vooruitgang van de werken,
dit schrijven in een volgende zitting met de nodige aandacht te behandelen en een schriftelijk en
duidelijk antwoord te formuleren op de hiervoor gestelde vragen.
Met achting,

