
 

Bewonersbrief 

Houtwal Warandepoort - Kapucijnenhof 

december 2020 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van Warandepoort 1 t/m 25 (oneven) en 
Kapucijnenhof 59 t/m 63 (oneven) & 67 

 

Bemiddeling over houtwal tussen  

Warandepoort en Kapucijnenhof 

 

De gemeente Oosterhout gaat in de houtwal tussen Warandepoort en Kapucijnenhof 
geen bomen kappen of snoeien, zolang er door mr. B. Visser wordt bemiddeld tussen 
de verschillende bewonersgroepen en de gemeente.  
 
De gemeente heeft de ambitie om voor 15 maart 2021 de overlast, die een aantal bewoners van de 
houtwal ervaart, op te lossen. Voor een groot deel kan dat door het snoeien van bomen. Voor forsere 
maatregelen aan vijf bomen is een kapvergunning verleend. De gemeente zal echter geen snoei of 
kapwerkzaamheden aan de houtwal uitvoeren voordat de bemiddeling van mr. Visser met de 
bewoners van Warandepoort en Kapucijnenhof is beëindigd. 
 
Onvrede 
Op maandag 21 december heeft een digitaal overleg plaatsgevonden met een deel van de bewoners 
van de bovengenoemde adressen. In dat overleg bleek een duidelijke onvrede en gebrek aan 
vertrouwen van de bewoners in de gemeente. 
Mede op verzoek van een aantal bewoners heeft de gemeente mr. B. Visser uit Winterswijk opdracht 
verleend om een actieve rol in het proces op zich te nemen. Hij zal daarvoor primair in gesprek gaan 
met de bewoners. Een eerste gesprek wil hij op 7 januari aanstaande voeren. 
 
Beheervisie 
De gemeente laat daarbij het initiatief aan de heer Visser en zal pas na zijn verzoek weer actief 
deelnemen aan die gesprekken. Ze zal zijn advies of uitspraak volgen. Het overleg dat daarna volgt 
zal in eerste instantie gericht zijn op de eerste fase van werkzaamheden en aansluitend op het 
opstellen van een beheervisie voor de langere termijn. 
 
Het rapport van Mr. B. Visser kunt u op onze website vinden onder 
https://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten - Houtwal Warandepoort. 
 
Uw praktische voorstellen voor de wijze waarop het overleg begin januari kan plaats vinden, zijn mede 
gezien de (huidige) coronamaatregelen, welkom bij mr. Visser: bmvisser@freeler.nl/ 0653313329. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevr. I. van der Maden, 
groenadviseur, i.van.der.maden@oosterhout.nl.  
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