Van: NN>
Verzonden: zaterdag 4 juni 2022 15:22
Aan: griffier
Onderwerp: Melding bomenkap

Beste mensen,
De website van de Gemeente is niet al te duidelijk waar ik een melding
kan maken van bomenkap en daarom maar langs deze weg.
Het zal ongeveer een jaar of anderhalf geleden zijn dat ik melding heb
gemaakt van het vernielen van prachtige bomen op een perceel aan de
Oost Kinderdijk direct naast de Touwbaan. Het betrof monumentale bomen
privébezit. Werkelijk schitterende exemplaren waar niets aan mankeerde.
Vanwege corona is daar weinig tot geen aktie op ondernomen. Via andere
kanalen kreeg ik te horen dat het slechts het snoeien van de bomen
betrof. Nu kan men mij wellicht veel wijs maken, maar dat ging er bij mij
niet in. Het was gewoon het moedwillig verzieken van bomen om ze op
een later tijdstip te kunnen kappen. En zie nu... inderdaad de bomen zijn
gisteren gekapt. Rupsje nooitgenoeg Van Horssen doet gewoon waar hij
zin in heeft. De bijgevoegde foto's zeggen genoeg. Voor de duidelijkheid:
laat niemand aankomen met een slap verhaal over zieke bomen, een
perceel met bouwvergunning of wat dan ook, want deze bomen waren
denk ik ouder dan ik.
Graag wil ik u vriendelijk vragen deze mail door te zetten naar het college
van B&W.
Aan het college wil ik graag vragen waarom mijn klacht destijds niet is
opgepakt. Ik mag toch aannemen dat instanties waar ik mij destijds moest
melden volgens de telefoniste van het gemeentehuis geacht worden
meldingen door te geven aan de gemeente.
Hoe dan ook wil ik graag antwoord hebben op mijn vraag hoe dit heeft
kunnen gebeuren. Komt dhr. Van Horssen hier ongestraft mee weg? Is het
de eenvoudigste manier om een bouwvergunning los te peuteren? Of
heeft de gemeente dit al toegezegd omdat dhr. Van Horssen de gemeente
paait met borreluurtjes in zijn tuin bij de onthulling van e.e.a. plaquette en
andere praktijken die rieken naar belangenverstrengeling?
Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet,
NN [naam en adres bekend bij de Griffie]

