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Datum 29 augustus 2017 Ons kenmerk  

Burgerservicenummer  Uw kenmerk   

Bijlage(n)   Behandeld door mevr. C. Bruinink  

Onderwerp Uitnodiging informatieavond Bomenbeheerplan  
  

Geachte heer/mevrouw, 

 
Graag nodigen wij u, mede namens wethouder Varkevisser, van harte uit om aanwezig te zijn tijdens de 
informatieavond over het bomenbeheerplan op 11 september a.s. 
 
Wat is het bomenbeheerplan? 
Er staan in de gemeente Zeist zo’n 35.000 bomen. Een groot deel van die bomen, zo’n 17.500 om precies 
te zijn, zijn binnen nu en enkele tientallen jaren aan het einde van hun levenscyclus gekomen. Dat 
betekent dat we ze moeten vervangen. Doen we dat niet, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.  
 
Denk daarbij aan vallende takken en zelfs een omvallende boom. Voor een deel van de te vervangen 
bomen, komen bomen terug. Maar voor een deel ook niet. Dat betekent dat Zeist (tijdelijk) een andere 
aanblik krijgt en dat is even wennen. 
 
In een notendop 
Ook in het centrum van Zeist stukken laan, straat en park bekeken. Hiervoor is een toekomstig beeld 
bedacht door een werkgroep. Hierin hebben groene groepen en inwoners aan deelgenomen en 
meegedacht. Voor ieder stuk is een strategie bedacht om te komen tot een groene straat, laan of park.  
 
Als de gemeente vanaf nu alleen het reguliere onderhoud zou verrichten aan het bomenbestand, ontstaat 
er over enkele tientallen jaren een situatie waarbij ineens heel veel bomen gekapt moeten worden. Dan 
verandert ook het centrum van Zeist binnen een mum van tijd van een groene in een kale gemeente. Dat 
willen we niet. Daarom gaan we gefaseerd te werk, evalueren we tussentijds en stellen we onze 
werkwijze bij waar dat nodig is. 
 
Waarom praten we u graag bij? 
Omdat we ons kunnen voorstellen dat het plan voor omwonenden en inwoners van het centrum ingrijpend 
is, hebben we ook voor dit gebied van Zeist een informatieavond gepland. We leggen uit hoe we omgaan 
met het bomenbeheerplan en waar deze keuzes op gebaseerd zijn.  
Op deze avonden zijn mensen van het projectteam aanwezig die uw vragen, zorgen en ideeën graag met 
u bespreken. 
 
Graag zien we u op maandagavond 11 september in de kerkzaal van de Walkartgemeente, Kerkweg 
19-23, 3701 HD Zeist . De avond start om 19.30 uur maar vanaf 19.00 uur bent u al welkom voor een 
kopje koffie of thee. Rond 21.30 uur sluiten we de avond af en is er gelegenheid om nog even na te 
praten. 
 
 
 
 
 
 

Aan de bewoners van Zeist Centrum 
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Vragen 
Heeft u voor die tijd vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit per mail doen naar zeist@zeist.nl, 
t.a.v. Carolien Bruinink, project assistent. Wilt u meer achtergrondinformatie over het bomenbeheerplan? 
Kijkt u dan op www.zeist.nl/bomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam Bomenbeheerplan 
Inge Broekstra, Ottolien Noortman, 
Carolien Bruinink, Annemieke van Geelen
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