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Bewonersvereniging Schiedam-West

-----Oorspronkelijk bericht----Van: H. de Kruijf [mailto:h.d.kruijf@schiedam.nl]
Verzonden: dinsdag 3 februari 2009 13:19
Aan: ziekenhuisbuurt@gmail.com; BVSW - secretariaat; 'Daan Huisman';
bvanooijen@invision-int.nl
CC: E. Brito
Onderwerp: RE: Betr.: schouwing, ziekenhuisterrein a/d BK-laan
Beste Gerard,
Ik heb even overleg gehad met dhr. van Veen van de bezwaarschriftencommissie.
Met betrekking tot het door laten lopen van het bezwaar op de kapvergunning
zonder dat er een schorsende werking op de uitvoering van de kapvergunning
plaatsvindt lijkt de zaak erg op die van de Vleugelnoot. Voorgesteld wordt om
met de verder vormgeving van het bezwaar omgeving ziekenhuis even de zitting
van donderdag aangaande de Vleugelnoot af te wachten.
Zodra we de Vleugelnoot behandeld hebben weten we ook beter hoe we de
procedure ziekenhuisterrein vorm moeten geven.
even resumerend:
Mijn verslag volgt nog maar lijkt sterk op jouw verslag; Inhoudelijk
(materieel) hebben we een akkoord aangaande de kapvergunning; Juridisch
technisch willen jullie (BVSW) het bezwaar voortgang laten vinden; Er wordt
hoe dan ook geen gebruik gemaakt van de schorsende werking van het bezwaar,
het rooien van de bomen mag onder de besproken voorwaarden doorgang vinden.
Na donderdag bekijken we hoe we om gaan met de verdere bezwaarprocedure.
met vriendelijke groet,
ing. J.C. de Kruijf
Gemeente Schiedam
Beleidsadviseur groen, ecologie en water
e: h.d.kruijf@schiedam.nl
t: 010-2191638
gemeente Schiedam afd. BOR/ Stadserf 1/ Postbus 1501/ 3100 EA Schiedam /
www.schiedam.nl/010-2465555

>>> "BVSW - secretariaat" <bvsw@hetnet.nl> 30-1-2009 13:21 >>>
Hallo Hans,
Als afgesproken (woensdag 28 jan.jl.) zou ik je informeren hoe de achterban,
BVSW werkgroep ziekenhuisbuurt op mijn voorstel zou reageren.
De werkgroep gaat akkoord met de gemaakte afspraken.
Zien in 'de noodzaak' dat het rooien van bomen ontkombaar is, om werkzaamheden
op de vm. Ziekenhuislocatie te kunnen uitvoeren.
Zijn dan ook bereid het bezwaarschrift tegen de kapvergunning 08INK13384 en
08INK13385 in te trekken.
Onder beding, die ik verwoord heb in mijn verslag van 28 jan.
daarbij meegenomen de opmerking van onze boomdeskundige dhr. Ronald Loch.
Met de restrictie dat we het bezwaar(schrift)te aanzien van de herplantplicht
vernoemd in de vergunningen aanhouden.
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Als in de evaluatie van de schouw al gezegd, wil ik het verhaal toch voor de
bezwarencommissie brengen om duidelijk te maken dat we niet content zijn met
de huidige herplantplicht.
Ps.
Je zou me informeren of deze manier van bezwaar maken juridisch mogelijk is.
En op welke wijzen we de kap- vergunning kunnen in trekken.
Ik heb Ben van Ooijen telefonisch medegedeeld dat we wat betreft het rooien
van de bomen de vergunning intrekken.
Met vriendelijke groet,
Gerard Tijsmans, secretaris

