
Lokaal Belang - Gemeente Barneveld - KvK 67457177 - www.lokaal-belang.com - info@lokaal-belang.com 

        
 
Barneveld, 16 februari 2023 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang 

schriftelijke vragen aangaande de kap van 2 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen aan de Schoonengweg 2 te 

Barneveld. 

Zoals bekend is Lokaal Belang voor het behoud van bomen en groen in onze kernen. Afgelopen vrijdag 10 februari 

2023 werden wij dan ook onaangenaam verrast door berichten vanuit de hoek Boeienkamp/Schoonengweg in 

Voorthuizen. Het betreft de 2 bomen waarvoor eerder een vergunning is aangevraagd in 2021 om de illegale 

demping van de sloot door de eigenaar van het perceel aan de Schoonengweg 2 op te lossen. De 

vergunningaanvraag is later ingetrokken omdat het Waterschap het toch niet nodig achtte. Overigens is in 2021 

geconstateerd dat het geen populieren waren maar essen (zie bijlage 1). 

  

Lokaal Belang heeft al eerder aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rond dit perceel en nu hebben wij weer een 

aantal vragen waarop wij, gezien de ontstane commotie in de buurt, graag antwoord zouden ontvangen. 

1. Uit navraag blijkt dat deze 2 grote bomen zonder vergunning zijn gekapt, het betreft (zoals bekend sinds 

2021) essen en geen populieren en voor essen langs de doorgaande weg dient wel degelijk een vergunning 

te worden aangevraagd (zie bijlage 2), welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken 

partij? 

 

2. Is er sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat gekapt is en kunt u 

ook waarborgen dat controle op uitvoering hiervan volgt? 

 

3. Zo ja, kunt u opleggen dat er 2 gelijkwaardige grote bomen op dezelfde plek worden herplant? 

 

4. Klopt het dat op 10 februari jl. (vòòr 15:50 uur) de ODDV telefonisch onbereikbaar was voor omwonenden 

die contact probeerden te zoeken in verband met dit voorval? 

 

5. Op welke wijze is het mogelijk (te maken) dat inwoners alle dagen van de week dringende meldingen 

telefonisch kunnen doen bij de gemeente en ODDV zodat direct kan worden ingegrepen bij mogelijk 

illegale activiteiten? Hiermee kunnen mogelijke illegale en onomkeerbare activiteiten gestopt worden en 

bomen behouden blijven. 

 

6. Ter plekke constateerden wij tevens een rij grote zwerfkeien in de berm, wat is daar de reden van en 

mogen deze daar uit verkeersveiligheids- oogpunt zomaar neergelegd worden? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 
 
Sjoerd van Amerongen 
Raadslid 
 

http://www.lokaal-belang.com/


Lokaal Belang - Gemeente Barneveld - KvK 67457177 - www.lokaal-belang.com - info@lokaal-belang.com 

 
 

 

http://www.lokaal-belang.com/

