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Aan alle bewoners uit de omgeving van het park de 
groene schil, Reigerstraat/Roerdompstraat/Korhoenstraat/ 

Vinkenslag/Plevierstraat/Kwartelstraat 
 

Aanpassing plan kappen bomen 
 

In februari 2021 informeerden wij u per brief over de stand van zaken van het 

voornemen van de gemeente om 8 bomen te gaan kappen in het park tussen de 

Reigerstraat, Roerdompstraat en de Bovensteweg. Via deze brief willen wij u wederom 

over de stand van zaken informeren. 

 

De stand van zaken 

Op 16 september 2020 verleende het college van B en W een omgevingsvergunning voor het 

kappen van de 8 bomen. Tegen deze omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt. Door het 

ingediende bezwaar is de kap van de bomen uitgesteld.   

 

De onafhankelijke Adviescommissie Awb te Oosterhout heeft de bezwaren beoordeeld. 

Hiervoor heeft in december 2020 een hoorzitting plaats gevonden bij de Adviescommissie. 

Vervolgens heeft de Adviescommissie op 4 februari 2021 een advies uitgebracht. Het advies 

hield in dat de gezondheidstoestand van de bomen nader diende te worden onderzocht.  

 

Naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie en het nader onderzoek is in de 

beslissing op bezwaar een kleine aanpassing in de kapvergunning en de kaptekening 

doorgevoerd.  

Er worden geen 8 bomen maar 6 bomen gekapt. Voor twee bomen (één Acer campestre en 

één Carpinus betulus) konden wij bij nader inzien niet aantonen dat deze voor dunning in 

aanmerking zouden komen. Deze bomen worden daarom niet gekapt.  

Zie op de achterzijde van deze brief de aangepaste kaptekening. 

 

De termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing op bezwaar  is inmiddels 

verlopen. Hierdoor is de kapvergunning nu definitief. Er wordt nu een offerte opgevraagd bij 

een bomenrooier om de 6 bomen zo spoedig mogelijk na 15 juli 2021 te laten kappen. Voor 

15 juli mag er niet gekapt worden i.v.m. het broedseizoen. 

 
Vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mw. N. Verhoeks-

Vaessen, projectleider/groenadviseur, bereikbaar op telefoonnummer 14 0162 of N.Verhoeks-

Vaessen@oosterhout.nl 
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