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Wij hebben het voornemen om tien bomen (Alnus cordata - els) te rooien in de Pr. 
Margrietstraat in Nieuwdorp. Het gaat om grote bomen die deels in het trottoir en deels in de 
parkeerstrook staan voor de woning nummers 2-52. 

Eerder wilden wij de bomen handhaven tot het tijdstip van de herinrichting van de straat. Wij 
voorzien nu dat de herinrichting op zijn vroegst in 2012-2013 kan worden uitgevoerd. 

Omdat de bewoners veel overlast ondervinden van de bomen vinden wij het niet redelijk om 
nog langer begrip en geduld te vragen. Om deze reden hebben wij nu besloten om het 
kappen van de bomen los te koppelen van de herinrichting . 

In de Borselse Bode van 14 januari 2010 wordt een kapaanvraag gepubliceerd. 
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van twee weken na de publicatiedatum 
zienswijzen bij de gemeente indienen. Als geen reacties binnenkomen, kunnen de bomen in 
het eerste kwartaal van 2010 worden verwijderd. 

Bij de herinrichting van de straat zal worden bezien of vervangende bomen kunnen worden 
aangeplant. Omdat de Pro Margrietstraat deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van 
Nieuwdorp wordt veel waarde toegekend aan een samenhangende bomenstructuur. 

Voor vragen over deze brief verwijzen wij u naar de heer C.Q. Woudenberg van de afdeling 
Woonomgeving, e-mail : cqwoudenberg@borsele. nl , telefoon : (0113-) 238469. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Borsele, 
namens hen, hoofd afdeling Woonomgeving 
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Behandeld door: C.Q. Woudenberg, doork iesnummer (0113) 23 8469 
Wilt u bij de beantwoording van deze brief 'Ons kenmerk' vermelden . 
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