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Geachte heer Coppens, beste Gerrit,

In uw brief van 13 juni heeft u namens SENIOREN VELDHOVEN vragen gesteld over de 
schade die de storm die op 5 juni onder meer heeft aangericht aan de Sondervick. 
Hierbij zijn veel bomen omgewaaid. Uw fractie stelt dat de schade die is ontstaan aan 
de Sondervick ook als kans kan worden gezien. Het deel van de Sondervick tussen de 
Antwerpsebaan en Heerbaan wordt namelijk door veel mensen als gevaarlijk gezien. U 
doet de suggestie om jonge bomen op grotere afstand van het asfalt te plaatsen, 
zodat het verkeer meer ruimte, en dus meer veiligheid, geboden wordt. De jonge 
bomen die zijn blijven staan, kunnen hierbij mogelijk verplaatst worden.
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Uw fractie vraagt of het college de storm, voor wat betreft de Sondervick, ook als kans 
ziet en of het college bereid is zich in te zetten om een veiliger Sondervick te 
realiseren. We gaan graag hier op in.

We betreuren de schade die ontstaan is door de storm in het algemeen, en ook 
specifiek voor de Sondervick. Het herstel zal enige tijd duren. Hierbij kijken we zeker 
naar welke mogelijkheden er zijn voor een effectief en efficiënt herstel. Uw suggesties 
om bij herplanting de jonge bomen op grotere afstand van de weg te plaatsen, en om 
bomen die de storm hebben overleefd te verplaatsen, zullen we daarbij in het oog 
houden. Bij het beheer in de openbare ruimte en bij het realiseren van plannen is 
veiligheid altijd een belangrijk aspect. We betrekken dit aspect bij onze planvorming 
en uitvoering.

We gaan er vanuit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het collągé van burgemeester en wethouders v. Veldhoven,

Maixel Delhez 
burgemeester
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