VVD-fractie gemeenteraad Horst aan de Maas
Aan: College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Horst aan de Maas
Betreft: Gevaar omvallende boom Froxx (BreakOut).
Datum: 24-6-2021
Geacht College,
Onlangs hebben wij contact gehad met de onroerend goed eigenaar van Froxx.
Uit dit contact blijkt dat bij aanvang van de bouw van het pand in 2000, naast het pand op
gemeente grond zes bomen stonden. In 2004 zijn twee bomen omgewaaid. In 2009 is een
derde boom doodgegaan. In 2018 zijn twee bomen omgewaaid, een boom daarvan raakte het
gebouw van Froxx. Het bedrijf heeft een forse schade hiervan opgelopen namelijk € 104.000
Burgemeester Leppink-Schuitema was direct ter plaatsen en heeft aangegeven dat alles goed
zou komen en dat de gemeente hierin volledige ondersteuning zou geven. Op dit moment staat
er nog één boom, die staat inmiddels ook al scheef. Het advies van de gemeente is echter dat
deze boom gezond is, echter het advies bij alle eerdere bomen was ook dat ze gezond waren.
1. Als VVD zijn wij van mening als je iets toezegt dat je dit ook moet doen. Wat blijkt na de
toezegging van de toenmalige burgemeester namelijk: volledige ondersteuning te
ontvangen en alles goed wordt opgelost. Wat blijkt nu van het schade bedrag van €
104.000 is geen enkele euro vergoed vanuit de gemeente. Deelt u de mening van de
VVD in deze?
2. Ondernemer geeft aan geen ondersteuning ontvangen te hebben alleen tegen werking.
Hij heeft reeds vaker gevraagd wat gaat er gebeuren met de laatste zesde boom, hierop
komt telkens het antwoord deze is gezond en blijft daarom staan. Wat gebeurd er als
deze boom toch omvalt en het pand van Froxx raakt?
Wie zijn er verantwoordelijk voor de kosten van eventuele schade als deze boom
schade veroorzaakt aan het pand van Froxx?
3. Bent u voornemens om deze boom te kappen om verdere schade in de toekomst te
voorkomen?
4. Beter preventie dan leed voorkomen zou ons advies zijn, hoe kijkt de wethouder hier
tegenaan?
Wij ontvangen uw schriftelijke reactie graag binnen de gestelde termijn van vier weken na de
datum van deze brief.
Met vriendelijke groet,

Yvonne Douven
VVD Horst aan de Maas

