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Datum : 30 november 2018  E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl  

Onderwerp : Voortgang herinrichting Eikakkerhoeven  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Afgelopen tijd is, zoals u weet, gewerkt aan de voorbereidingen van de herinrichting van de 

Eikakkerhoeven. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de voortgang. 

 

Bijeenkomsten 

In mei, september en oktober 2017 hebben wij u uitgenodigd voor bewonersavonden in Perron 3. 

Tijdens deze avonden zijn de plannen voor de herinrichting gepresenteerd. Na de laatste 

bijeenkomst bleek een aantal bewoners behoefte te hebben aan meer overleg en informatie over de 

aanpak van de bomen. Daarom is een bomenwerkgroep opgezet.   

 

Bomenwerkgroep 

De bomenwerkgroep is in het voorjaar van 2018 vijf maal bij elkaar gekomen en alle bomen zijn 

besproken. Er zijn aanvullende onderzoeken naar de conditie van de bomen en de beworteling 

gedaan. Ook is een gezamenlijke rondgang gemaakt om de resultaten van het onderzoek te toetsen. 

 

Kapvergunningen, bezwaarschriften en procedure 

We hebben afgesproken om voor de vergunningplichtige bomen een kapvergunning aan te vragen. 

Daardoor is het mogelijk om, via bezwaar en beroep, de te verleende vergunningen nogmaals te 

laten toetsen.    

 

Voor de Eikakkerhoeven zijn drie kapvergunningen aangevraagd en verleend. Hierop zijn 89 

bezwaarschriften binnen gekomen. Deze bezwaarschriften zijn in behandeling. De bezwaarmakers 

worden uitgenodigd om hun standpunt mondeling toe te lichten. Vervolgens geeft de Commissie 

Advies en Bezwaarschriften een advies aan de gemeente. Het gemeentebestuur kan dan eventueel 

een nieuwe beslissing nemen.  

 

Mocht de kapvergunning niet worden ingetrokken, dan hebben bezwaarmakers nog de mogelijkheid 

om in beroep te gaan bij de rechtbank, en daarna eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. 

 

Voortgang herinrichting speelplekken in de wijk  

- Het plein van EC Sparrenbos is deze zomer opnieuw ingericht. 

- De speeltuin bij de Eikakkerhoeven/Tielekeshoeven is dit najaar vernieuwd. In het voorjaar 

van 2019 brengen we hier de beplanting aan. 

- Voor de herinrichting van het kleine speeltuintje tussen de Eikakkerhoeven en de 

Sparrenburgstraat is een ontwerp gemaakt. Dit wordt binnenkort aan de bewoners 

voorgelegd. Als er overeenstemming over is wordt het speeltuintje na de jaarwisseling 

vervangen.   
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Vervolg herinrichting 

Zodra we bovenstaande projecten hebben afgerond, wachten we eerst de uitslag van de 

bezwaarprocedure op de kap van de bomen af. Na een definitieve uitspraak kunnen we pas verder 

met de herinrichting.  

 

Uiteraard blijven we de openbare ruimte wel zo goed mogelijk onderhouden. Mocht blijken dat er een 

gevaarlijke situatie ontstaat doordat bomen zijn aangetast of kunnen omwaaien, dan grijpen wij in. 

 

Opstellen wijkvisie 

Wijkraad Sparrenburg start binnenkort met het opstellen van een wijkvisie. Daarbij wordt samen met 

bewoners gekeken naar de kernwaarden van de wijk én wensen en ideeën over de eigen 

leefomgeving. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van energie, 

water en afval. De wijkraad organiseert binnenkort een wijkbijeenkomst waarvoor u een uitnodiging 

ontvangt. 

 

Meer informatie 

Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met de heer L. Brouwer, projectleider van de 

afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 92 73 of stuur een 

e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘voortgang herinrichting Eikakkerhoeven’ 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 

 

Ir. T.J.J.R. Prinsen 


