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Boxmeer, 4 januari 2018, 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van de vraag omtrent de opvatting van de Wijkraad Boxmeer Centrum 

(hierna de Wijkraad) over de vervanging van de “Wilhelminaboom” op de Steenstraat 

(plaatselijk bekend als het “Wilhelminaplein”) bericht de Wijkraad u het volgende. 

 

De Wijkraad stelt voorop dat zij het belangrijk vindt dat groenvoorzieningen in het centrum 

een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in het centrum en dat alleen al 

vanuit dat oogpunt handhaving van een boom als de huidige de grootst mogelijke voorkeur 

verdient. 

Uit de rapportage van het boomtechnisch onderzoek van Terra Nostra d.d. 17 juli 2017 en het 

advies van Kragten (adviseurs, ontwerpers en ingenieurs) van 16 oktober 2017, van welk 

onderzoeksrapport en advies de Wijkraad in kennis is gesteld op 20 december 2017 door uw 

medewerker dhr. J. van Dinter, komt naar voren dat de betreffende boom in een zodanige 

slechte staat (gezondheidstechnisch) verkeert dat – op enig moment – ingrijpen vereist is om 

te voorkomen dat zich een gevaarlijke situatie zal gaan voordoen.  

 

Hoewel er op dit moment – uit oogpunt van veiligheid – nog geen noodzaak bestaat voor een 

direct vervangen van de betreffende boom, verdient dit (ook) in de ogen van de Wijkraad de 

voorkeur boven minder vergaand ingrijpen, waardoor de huidige boom mogelijk nog enkele 

jaren behouden zou kunnen worden. Uit de rapportage blijkt voldoende dat op een 

overzienbare termijn (enige jaren)  vervanging noodzakelijk zal zijn. Ook wordt uit die 

rapportage voldoende aannemelijk dat het nu nog handhaven van de boom enerzijds 

mogelijke veiligheidsrisico’s met zich brengt terwijl anderzijds het langer handhaven van de 

huidige  boom ook vanuit financieel oogpunt ongewenst is.  

De wijkraad adviseert u daarom de boom thans te vervangen overeenkomstig het voorstel als 

geformuleerd in het advies van Kragten. 

De wijkraad geeft u daarbij nog in overweging een en ander tijdig met de burgers/bewoners te 

communiceren en daarbij duidelijk aan te geven dat het de wens van het gemeentebestuur is 

om op het zogenoemde Wilhelminaplein een boom te handhaven alsook dat u voornemens 

bent bij de boom een aanvullend bordje te plaatsen met de gegevens van de boom en waaruit 

ook duidelijk naar voren zou moeten komen dat de ‘huidige’ boom op [datum planten] is 

geplant/gepoot ter vervanging van de daar eerder staande – en in 1898 geplante – 

Wilhelminaboom.  



 

 

Tenslotte wijst de Wijkraad er nog op dat het in haar ogen wenselijk is dat er tussen het 

moment van verwijderen van de oude boom en het planten/poten van de nieuwe boom zo 

weinig mogelijk tijd verloren gaat. Enerzijds om het straatbeeld zo veel als mogelijk intact te 

houden en anderzijds om te voorkomen dat de plek van de Wilhelminaboom op andere wijze 

in gebruik genomen wordt. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het bestuur van de Wijkraad Boxmeer Centrum, 

 
 

 

Voor deze, de voorzitter, 

mr. H.M.J.D. (Eric) Maes 

 


