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Onderwerp:  Binnenweg Eesveen 
 
 
Geacht college, 
 
 
In de bijlage sturen wij u een foto van de Binnenweg te Eesveen. Wij begrepen dat de 
Binnenweg diverse keren onderwerp van gesprek is geweest tussen Dorpsbelang Eesveen en 
de gemeente. Aan deze weg staat een enigszins overhangende boom (zie foto). Deze boom 
maakt het voor vrachtwagens, vrachtwagens met chalets voor de achterliggende campings en 
het vele landbouwverkeer wat door de Binnenweg gaat niet mogelijk op de weg te blijven. Dit 
resulteert in een zwakke plek aan de kant van de weg die aanleiding is tot grote ergernis van 
bewoners van Eesveen. Het is een gevaarlijke plek vanwege slipgevaar en voor fietsers die 
deze plek in het donker moeilijk in kunnen schatten en overdag soms ook moeten uitwijken. 
De PvdA fractie is van mening dat deze grote ergernis en gevaarlijke situatie simpel is op te 
lossen. Een paar grastegels aan de kant van de weg waar de zwakke plek is ontstaan zal het 
probleem ons inziens voldoende oplossen. Een simpele, kleine oplossing die ergernis van de 
burger wegneemt. Iets waar op veel plekken in de gemeente al voor gekozen is. Wat ons 
betreft voortaan op te lossen met een telefoontje via de servicelijn. 
Bent u bereid deze oplossing te kiezen? 
 
Indien u daartoe niet bereid bent rest de slechtste oplossing: kappen van een redelijk 
karakteristieke boom. Er is echter onenigheid ontstaan over het eigendom van de boom. Wie 
is eigenaar (gemeente of bewoner) en zou de boom kunnen verwijderen? Als het de gemeente 
betreft vinden wij dat de gemeente gehouden is deze situatie op te lossen. Als de bewoner van 
de kavel die grenst aan de boom de eigenaar blijkt te zijn, zullen wij zelf in contact treden om 
te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Voor u is een simpel gebaar 
(aanleggen van een paar grastegels) een groot genot voor de burger. Eigenlijk vertrouwen wij 
daar op. 
Wij zien uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
PvdA fractie  
 
 



 

 
  



 

 

 
  
 
 


