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Sonsbrug minimaal nog een jaar onveilig
Al jaren vragen de omwonenden van de Sonsbrug in Acquoy dringende aandacht voor
de gevaarlijke populieren die daar staan. In de winter van 2020 zijn verschillende
bomen omgewaaid. Elke herfst en winter vallen takken van 5 a 6 meter lengte op de
weg met als gevolg: veel bijna ongelukken. Het is een kwestie van tijd voordat er echt
een ernstig ongeluk gebeurt. De fractie van LLB wil daar niet op wachten en stelde
schriftelijke vragen en vervolgvragen. De situatie is urgent, daarom dient LLB een
motie in.
Vleermuizen belangrijker dan veiligheid?
Het antwoord op onze vragen geeft een ontluisterend beeld. Er gebeurt volgens het college
het komende jaar niets aan deze bomen. De gemeente moet wachten op onderzoek naar
o.a. vleermuizen. Dit is alleen mogelijk tussen de maanden april en oktober van ieder jaar.
Dat kan toch niet waar zijn?! Zijn vleermuizen belangrijker dan de veiligheid van de
omwonenden en verkeersgebruikers van de Sonsbrug? Weten we zeker dat de Sonsbrug
een locatie is waar beschermde soorten voorkomen? Het wachten op een plan van aanpak
weegt toch niet op tegen het risico van ernstige ongelukken en schade en wie is er dan
aansprakelijk? De bomen en de weg zijn toch eigendom van de gemeente?
Antwoord van het college is tegenstrijdig
Aan de ene kant vraagt het college aan de provincie toestemming om de bomen met
voorrang te kappen, maar aan de andere kant verschuilt zij zich achter het onderzoek naar
de vleermuizen en doet zij niets. Aan de ene kant zegt zij dat de populieren aan de Sonsbrug
op de prioriteitenlijst van te kappen bomen staan, maar aan de andere kant zegt ze zonder
blikken of blozen dat de bomen gezond zouden zijn. Zie de foto’s van de onderkant van de
bomen, de beelden spreken voor zich!
Motie LLB: win-win situatie voor mens en natuur
Wij willen dat de populieren aan de Sonsbrug met voorrang worden gekapt en tot die tijd de
komende winter 1 keer per kwartaal worden gecontroleerd en zo nodig worden gesnoeid. Via
de tweede bestuursrapportage 2020 is voor het snoeien 19.838 euro betaald uit het
regionale bomenbestek. Als het toen kon, waarom nu niet, en daarnaast hebben we het
beheer- en beleidsplan groen niet voor niets! Wij willen dat het college op korte termijn in
gesprek gaat met de provincie om een uitzondering te maken en voorrang te verlenen aan
het kappen van de bomen aan de Sonsbrug. Wij willen tenslotte aandacht voor de lange
termijn oplossing van de omwonenden aan de Sonsbrug: investeer in het planten van een
andere soort na de kap van deze gevaarlijke bomen, dan is er een win-win situatie voor
zowel mens als natuur. Om deze oproep kracht bij te zetten dienen wij 30 november a.s. een
motie in die u op de site kan vinden.
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