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Inleiding 
 

Bij brief van 16 juni 2020 heeft de gemeente de inwoners van de wijk Mariahoeve geïnformeerd over de voortgang 
van het geplande groot onderhoud van de wijk. 
 
In deze brief wordt aangegeven dat de verwachting is dat in november de gegunde aannemer bekend zal zijn en 
dat nog in 2020 begonnen zou kunnen worden met de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
In deze brief wordt ook aangegeven dat er een kapvergunning is verleend en dat ter voorbereiding op de 
werkzaamheden alvast begonnen zou worden met het kappen van bomen. 
 
Naar ik heb vernomen is door bewoners tegen de kapvergunning bezwaar gemaakt.  
 
Vraag 1 
Wat is de uitkomst van het bezwaar op de afgegeven kapvergunning? 
 
Opmerking vooraf 

Er zijn meerdere bezwaren ingediend tegen de verstrekte kapvergunning. Op dit moment wordt er nog gewerkt 
aan de afhandeling van die bezwaren. Vanwege het Coronavirus neemt dit (veel) meer tijd in beslag. Zo was het 
voor de (onafhankelijke) commissie voor de bezwaarschriften niet mogelijk om fysieke hoorzittingen te beleggen 
en is het proces van vragen stellen en antwoord geven via de mail gevoerd. Dat is behoorlijk tijdrovend.  
 
Antwoord 
Gedateerd 18 januari 2021 hebben wij het eindadvies van de Commissie voor de bezwaarschriften ontvangen. Met 
inachtneming van dit advies nemen wij een besluit op bezwaar. Wij verwachten op korte termijn de 
besluitvorming over de bezwaarschriften te kunnen afronden. Alle indieners van bezwaar ontvangen daarna het 
besluit op bezwaar per brief, tezamen met het advies van de commissie. 
 
Vraag 2 
Wat is de reden dat nog steeds niet is begonnen met de werkzaamheden in de wijk? 
 
Antwoord 
Er zijn meerdere redenen: 

 De bezwaarprocedure tegen de kapvergunning leidt tot kleine aanpassingen in het Definitief 
Onderhoudsplan. Zie ons antwoord op vraag 1; pas als deze procedure is afgehandeld kunnen we de 
detailaanpassingen effectueren. Dat vraagt ook nog om communicatie met belanghebbenden. 

 In combinatie met de uitvoering van het Definitief Onderhoudsplan willen wij ook wensen van 
volkstuinvereniging Nooit Gedacht realiseren. Vanwege bepalingen op grond van het bestemmingsplan 
vindt er nog momenteel nog afstemming plaats met de volkstuinvereniging. 

 Het onderhoudsplan is bewerkelijk. Het uitwerken van bestek en tekeningen met de gewenste kwaliteit 
vraagt meer tijd dan oorspronkelijk gedacht. 

 
Vraag 3 
Wanneer kan worden verwacht dat met de werkzaamheden wordt begonnen? 
 
Antwoord 
Rekening houdend met nog benodigde processtappen, voorbereidende werkzaamheden en de 
aanbestedingsprocedure, verwachten wij dat het project begin juni dit jaar gereed is voor uitvoering. Het moment  
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van daadwerkelijke start van de werkzaamheden is nog afhankelijk van overleg met de aannemer, die op dit 
moment nog niet geselecteerd is. Daarbij is het al dan niet doorwerken in de bouwvakantie ook nog een punt van  
afweging. Op korte termijn willen we alvast starten met het vervangen van de openbare verlichting in de wijk. 


