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Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Betreft : advies inzake vervanging Wilhelminahoom

Naar aanleiding van de vraag omtrent de opvatting van het Centrum Management Boxmeer over
de vervanging van de "Wilhelminaboom" op de Steenstraat (plaatselijk bekend als het
"Wilhelminaplein") bericht het Centrum Management u het volgende.

Het Centrum Management Boxmeer vindt groenvoorzieningen in het centrum van evident
belang voor zowel leefbaarheid als beeldbepalend voor het dorps karakter. Het geniet dan ook
onze absolute voorkeur tot handhaving van een boom ter vervanging van de huidige "zieke"
Wilhelminaboom.

Daarbii komt dat de Wilhelminaboom, daterend uit 189& uit cultuur historisch oogpunt een
belangrijke functie vervult in het centrum van Boxmeer en een alternatieve inrichting op die plek
om die reden dan ook niet wenselijk is. Afgezien van de cultuur historische waarde heeft de
Wilhelminaboom ook een sfeer bepalend karakter op het Wilhelminaplein, omringd door
horeca- en winkelpanden veelal met een architectonisch nostalgische waarde.

Uit het boomtechnisch ondezoek en de onderliggende rapportage van Terra Nostra d.d. 17 juli
ZAL7 en het advies van Kragten (adviseurs) van 16 oktober 2017, welke beide door uw
medewerker de heerJ. van Dinter aan het Centrum Management ter kennis is gesteld, blijkt dat
de Wilhelminaboom in een zeer slechte staat verkeert. Het is daarbij zeker niet ondenkbaar dat
dit gegeven in de toekomst tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden.



Tevens blijkt uit de onderhavige rapportages dat vervanging op overzienbare termijn
onvoonÀraardelijk noodzakelijk is en dat handhaving van de huidige situatie mogelíjk
veiligheidsrisico's met zich meebrengt, los van de vraag vanuit financieel perspóctief.
Het is beter nu te inve§teren in een nieuwe boom dan voorde toekomst onnodige
"voorziënbare" extra kosten te maken-

Het Centrum Management Boxmeer adviseert dan ook de huidige Wilhelrninaboom op korte
termijn te vervangen conform het voorstel van Kragten {adviseurs}. Voor de plaatselijke
ondernemers en winkelend publiek is het van primair belang de overlast tot een minimum te
beperken,

Voor het welslagen van dit proiect dringt het Centrum Management Boxmeer erop aan dat een
duidefijke en tijdige communicatie met de burgers/hewoners en ondememers onontbeerlijk is
teneinde mogelijke blokkades van buitenaf te weerhouden_
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