Informatie Bomenrij Vituskerk Stiens
Waar gaat het om
De bomenrijen zijn aan groot onderhoud toe. Klein onderhoud is
periodiek gedaan door de Prot. Gemeente Stiens en de gemeente.
Wat is de situatie
De PG Stiens heeft in 2017 een deskundig onderzoek laten doen
naar de stand van de bomen. Daaruit blijkt dat onderhoud zeer
urgent is. Kap en snoei is onvermijdelijk en de bomen zijn te hoog.
Wat is het gemeentelijk belang
Het dorpsaanzicht en de herkenbaarheid van het dorp.
Wat vragen wij van u
De uitvoering van de motie van 7 december 2017, unaniem door de
raad aangenomen om als basis te dienen voor een grote actie,
samen met dorp.
Wat gaan wij doen
Als de motie niet wordt uitgevoerd, gaan wij (gefaseerd) over tot
kap van de bomenrijen, conform de brief aan de gemeente van 27
oktober 2017.
Wie ondersteunt ons
Plaatselijk Belang Stiens
Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

(Achtergrond)informatie
Zie www.pgstiens.nl/reddebomen
Protestantse Gemeente Stiens,
eigenaar kerk(hof) en bomenrij
College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pgstiens.nl

Ynformaasje beammerigen Vitustsjerke Stiens
Wêr giet it om
De beammerigen binne ta oan grut ûnderhâld. It deistich ûnderhâld
is oant no ta troch de Prot. Gemeente Stiens en de gemeente
útfierd.
Wat is de hjoeddeistige sitewaasje
De PG Stiens hat yn 2017 in saakkundich ûndersyk dwaan litten nei
de tastân fan de beammen. Dêrút docht bliken dat grut ûnderhâld
tige wichtich is. De beammen binne ek te heech.
Wat is it gemeentlik belang
It doarpsoansicht en de werkenberens fan it doarp Stiens.
Wat freegje wy fan jimme
De útfiering fan de moasje fan 7 desimber 2017, unanym troch de
gemeenteried oannommen om as grûnslach te tsjinjen foar in grutte
aksje, tegearre mei it doarp.
Wat sille wy dwaan
As de moasje net útfierd wurd, geane wy, yn fazen, oer ta it kapjen
van de beammen, sa as steld yn de brief oan de gemeente fan 27
oktober 2017.
Wa stypje ús
Plaatselijk Belang Stiens
Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

(Eftergrûn)Ynformaasje
Sjoch op: www.pgstiens.nl/reddebomen
Protestantske Gemeente Stiens,
eigner tsjerke, hôf en beammerigen
Kolleezje fan Tsjerkerintmasters,
kerkrentmeesters@pgstiens.nl

