Kappen van een gemeentelijke boom
Wij vinden het belangrijk dat u mee kunt denken over uw eigen leefomgeving. Daarom
willen we u (in een aantal situaties) de mogelijkheid bieden om in overleg met uw buren
irritaties over een boom in de directe omgeving op te lossen. Hieronder leest u meer over
de mogelijkheden en de aantal randvoorwaarden.
1. Niet beschermde boom De belangrijkste voorwaarde is dat de boom niet beschermd
is. De boom mag daarom niet opgenomen zijn in het groenstructuurplan, aangewezen
zijn als Groene Parel of staan in het Walsbergse- of Wiegersbos. U kunt hierover meer
informatie vinden op deze website. Als de boom niet beschermd is kunt u bij de
gemeente een schriftelijk verzoek indienen voor het kappen van de boom. U krijgt
van ons dan een brief waarin de randvoorwaarden voor kap staan.
2. Omwonenden zijn het eens met uw verzoek 75% van de omwonenden van de boom
moet het eens zijn met uw verzoek. Bij de brief die u van ons krijgt zit een kaartje
waarop aangegeven staat met welke huishoudens u minimaal in overleg moet gaan
voordat wij toestemming kunnen geven voor kap.
3. Kap van de boom Als de boom niet beschermd is en 75% van deze huishoudens het
eens zijn met uw verzoek dan mag, na akkoord van de gemeente Deurne, de boom
gekapt worden. Hiervoor zijn 3 opties:
a. U laat de boom door de gemeente Deurne kappen: 1 maal per jaar organiseert
de gemeente Deurne een kapronde. Uw boom kan hierin meegenomen
worden. Hiervoor moet u € 152,- (exclusief BTW) per boom betalen;
b. U laat de boom kappen door een door een professionele hovenier-/
groenvoorzieningbedrijf;
c. U kapt de boom zelf.
De kapper van de boom (uzelf of de door u ingeschakelde hovenier) moet voldoen aan
een aantal eisen deze staan vermeld in de brief die u ontvangt naar aanleiding van uw
aanvraag.

