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SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN 

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

 

Betreft:  Roosters op de grond rond bomen Schapenkoppenplein  

 

Het is me al meerdere malen opgevallen dat op het Schapenkoppenplein , de roosters op de 

grond rond de boompjes (parking) er slecht bijliggen.   

De roosters liggen los en komen omhoog . 

Dit is gevaarlijk, gezien de mensen er over kunnen struikelen . 

In deze periode van het jaar, met het vallen van de bladeren of wanneer het veel zou gaan 

sneeuwen, merk je het nog minder op en is de kans om hierover te vallen nog veel groter, met 

alle gevolgen nadien. 

Dit is een scenario dat we volgens mij beter kunnen vermijden . 

 

Ik had dan ook volgende vragen: 

 

 Is het cbs hiervan op de hoogte ? 

 

 Gaat het cbs stappen zetten om dit probleem aan te pakken?  

 

- Zo ja, dewelke en wanneer zal dit zichtbaar zijn in het straatbeeld? 

- Zo neen, waarom niet? 
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Schriftelijke vraag: Roosters grond rond bomen Schapenkoppenplein 

 

Geachte mevrouw Dresen, 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:  

Het CBS is hiervan op de hoogte.  

Een drietal weken geleden zijn medewerkers van de stad ter plaatse gegaan en hebben ze besloten om 4 
boomroosters en boomkorven te verwijderen om het valgevaar weg te nemen. Door omstandigheden in de 
ploeg en andere prioriteiten bij wegenis werd dit werk echter uitgesteld.  

Op dit ogenblik staat het gepland om dinsdag 20 december in de namiddag uit te worden gevoerd. De 
roosters die zullen weggenomen worden zijn aangeduid op afbeelding in bijlage.  

Er zal nu bekeken worden om een voorstel te doen waarbij de boomspiegels worden aangelegd en ook 
tegelijk de bomen worden beschermd. 

 

Hopende u correct geïnformeerd te hebben, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Katleen Janssens      Rik Verwaest 
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