Aan het Gemeentebestuur van Bloemendaal 2019-04-10

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Onlangs (3,4 april) is een tiental esdoorns gekapt langs de Randweg.
Wij, inwoners van Bloemendaal, wonend bij de Houtvaartkade, willen graag het volgende van u
weten:

a.
Wat vindt u van het feit dat 10 gezonde esdoorns in de bocht van de Randweg, ter hoogte
van het geplande fietspad, zijn gekapt zonder kapvergunning?

b.
Wat vindt u van het argument dat blijkbaar door een woordvoerder van de provincie is
gebruikt zie Haarle s Dagblad, 5 april jl. dat het gi g o zieke bo e of bo e die ee ge aar
oor de erkeers eiligheid or de , ter ijl iedere leek ka zie dat het gezo de bo e zij ?
Overigens hebben verschillende bewoners geprobeerd om informatie te krijgen bij provinciale
waterstaat, waarbij men antwoordde dat men niet wist wie de opdracht heeft gegeven. Ook een
eerder informatieverzoek bij het projectteam van provinciale waterstaat naar aanleiding van het
merken van bomen, leverde als antwoord op dat men van niets wist en dat er geen kapvergunning
was afgegeven. Het bedrijf dat de illegale kap heeft verricht, is Krinkels, samen met Meijns.

c.
Wat vindt u van het feit dat waarschijnlijk in opdracht van de provincie (de beheerder van de
groenstrook), en/of gemeente Haarlem (die ook door een woordvoerder van de provincie is
genoemd) een aantal gezonde bomen wordt gekapt om bewegingsruimte te creëren voor
werkzaamheden ter hoogte van het fietspad, terwijl het definitieve projectplan nog moet worden
gepubliceerd?

d.
Hoe denkt de gemeente Bloemendaal hier adequaat op te reageren? De Gemeente
Bloemendaal heeft indertijd haar medewerking aan het fietspad afhankelijk gemaakt van de
voorwaarde dat in Heemstede met de aanleg zou worden begonnen. De verantwoordelijke voor de
kap van de bomen heeft flagrant hiermee in strijd gehandeld.

Een kopie van deze brief gaat naar de leden van de Gemeenteraad.

