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Geachte heer, mevrouw,
Uw brief van 27 oktober 2017 is aanleiding geweest om met u in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft
plaatsgevonden op donderdag 9 november jl. Van de zijde van de gemeente waren bij dit gesprek
aanwezig: wethouder Visser (portefeuille openbare ruimte), de heer Van der Meer (cluster Beheer), de
heer Bron (cluster Financiën) en mevrouw Den Herder (cluster VROM).
Tijdens dit gesprek heeft u toegelicht dat de bomenkrans rond de St. Vituskerk te Stiens onderhoud
nodig heeft. Er vindt jaariijks wel onderhoud plaats, echter nu is er meer nodig dan het jaarlijkse
onderhoud. De bomen worden groot en vangen veel wind. Bovendien wordt de kerktoren steeds
minder zichtbaar.
U heeft toegelicht dat u een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de vitaliteit van de bomen. In het
onderzoeksrapport zijn bovendien de mogelijkheden aangegeven hoe er omgegaan kan worden met de
bomenkrans rond de kerk. Welke optie gekozen wordt, is nog niet duidelijk. Dit hangt ook samen met de
financiële mogelijkheden van de kerk.
Ook heeft u de vraag gesteld in hoeverre de gemeente kan helpen met het onderhoud van de bomen,
nog los van welke optie gekozen wordt. Hierop is vanuit Cluster Beheer aangegeven dat een gemeente
geen mensen en materiaal in kan en mag zetten voor onderhoud van bomen van derden. Ook financiële
steun is op grond van de geldende wet- en regelgeving niet mogelijk. Daarnaast kan het leiden tot
precedentwerking: iedere burger of organisatie met beeldbepalend bezit (panden of bomen) zou dan
voor onderhoud een beroep kunnen doen op financiële steun van de gemeente.
Tijdens het overleg heeft wethouder Visser wel beaamd dat de bomenkrans rond de kerk een
kenmerkend beeld is voor Stiens. Middels deze brief willen wij dit bevestigen. Daarnaast brengen wij dit
onder de aandacht van gemeente Leeuwarden.
Ook is tijdens het overleg de toezegging gedaan uit te zoeken of de bomen op een lijst staan met te
behouden / monumentale bomen, wat de status is van deze lijst. Ook wordt uitgezocht hoe gemeente
Leeuwarden hier mee om gaat. Dit onderzoek loopt nog. Over de uitkomsten zal u per mail
geïnformeerd worden.
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Tevens is geadviseerd contact op te nemen met het bestuur van Martenastate. Dit bestuur heeft ruime
ervaring met het beheer van een park (bomen), fondsenwerving, reserveringen en onderhoud. Wellicht
kan dit bestuur u adviseren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel,

Wim Eppinga,
Gemeentesecretaris

drs. Joop R.A. Boertjens,
Burgemeester

Bank: 28.50.04.875 / IBAN: NL65 BNGH 0285004875 / BIC: BNGHNL2G
BTW nummer NL0016.12.359 B.01 / KvK nummer: 01173925

