
         Silvolde 12 februari 2017 

 

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek 

Geachte leden van de raad, 

Kappen Nou verzet zich al bijna 2 ½  jaar tegen de kap van 901 laanbomen in de gemeente Oude 

IJsselstreek. Wij krijgen veel support van onze achterban en natuurorganisaties. Onze petitie werd door 

1800 mensen ondertekend. 

Eind januari 2017 heeft Werkgroep Kappen Nou van Wethouder Sluiter te horen gekregen dat de kap van 

901 laanbomen in onze gemeente gewoon doorgaat. De genoemde redenen:  

-Wij hebben het altijd zo gedaan, er kwamen in het verleden nauwelijks bezwaren.  

-We zijn halverwege met deze dunningen, dus we moeten het afmaken.  

-De opdracht is gegund dus als wij niet kappen krijgen wij een claim van het betreffende bedrijf. 

De gemeente heeft besloten 2 ½ lanen te sparen. De Wissinklaan, Rabelingstraat en de helft van de 

Geurinkstraat worden niet gekapt -aan de twee laatstgenoemden wonen de werkgroepleden van Kappen 

Nou. Andere karakteristieke lanen -Flipsestraat, Seesinkvloet om er een paar te noemen- worden wél 

‘gedund’.  Vorig jaar zijn in een vergadering met ambtenaren, Bomenstichting en Kappen Nou afspraken 

gemaakt. Een jaar lang hebben alle bezwaarmakers niets gehoord en nu krijgen wij bovengenoemde 

verklaring en ‘onderbouwing’ van de heer Sluiter. Het doet ons denken aan de Raadsrotonde van vorig 

jaar, waarin wij uitgebreid én onderbouwd met hulp van vele experts ons tegengeluid hebben gepoogd uit 

te leggen. Ook toen waren wij perplex dat aan het eind van de Raadsrotonde de vóóraf aan de keukentafel 

van de heren politici geschreven “afgewogen oordeel” werd voorgelezen: de kap gaat door. 

Wij kwamen voor een lang verwacht onderhoud met de burgemeester, maar uiteindelijk zijn we ook hier 

weer voor de bühne komen opdraven. 

Wij zijn onderhand wel klaar met deze manier van “communiceren” en laten ons niet omkopen met 

zoethoudertjes. Wij worden voorgelogen, voortdurend wordt gezegd dat geld en bezuiniging hierbij geen 

rol spelen.  

Waarom geeft men ons steeds de indruk dat we wat kunnen bereiken en er aanpassingen mogelijk zijn? De 

opdracht tot kap is al gegund dus de gemeente kan al lang niet meer anders besluiten. Een jaar geleden is 

afgesproken (en op papier gezet door de heer Hoeffnagel) dat er eindelijk beleid zal worden gemaakt in 

samenspraak met de experts. Wij hebben hiervan nog geen letter gezien.  

Wij willen dat er met een andere visie gekeken wordt naar bomen en de gemeenschappelijke natuur. Deze 

brief is een oproep om daar eindelijk werk van te maken. 

Voor wat betreft de kap van de 901 bomen zullen wij ons blijven verzetten tegen dit besluit. 

Groet, 

Werkgroep Kappen Nou 

Maria Verheij, Hans van den Hurk, Francis Heebink, Wouter van der Schaar, Dorien Heebink, Anne-Marie 

Martens 


