fing aanvragen. Dit kan door een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de Stadswinkel
en te downloaden van de website www.helmond.nl. Voor het behandelen van uw aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

Meer informatie
Meer gedetailleerde informatie over het bomenbeleid en de achtergronden vindt u op
www.helmond.nl

Kapverbod

Voor advies kunt u bellen met de Gemeente
Helmond via telefoonnummer 14 0492.

De boom in uw tuin is zo bijzonder dat deze
het groene karakter van de stad mee bepaalt.
Dat is ook de reden dat u de boom niet zomaar
mag kappen of verplanten. Het is ook niet toegestaan om handelingen te verrichten die de
dood, ernstige beschadiging, of ontsiering tot
gevolg hebben. Hierbij kunt u denken aan het
knotten van de boom of het terugsnoeien van
de kroon tot een hoofdstam met takstompen.
Voor al deze handelingen heeft u een ontheffing
nodig. De gemeente zal zo’n ontheffing alleen
bij zwaarwegende argumenten verlenen. Bijvoorbeeld als er direct gevaar voor de veiligheid
is. In alle gevallen zal eerst onderzocht worden
of het mogelijk is maatregelen te treffen om de
overlast te verminderen en de boom te sparen.

Uw boom is buitengewoon!
Folder voor eigenaren van beschermde
bomen

Ontheffing aanvragen
Mocht u uw boom toch willen kappen, of fors
terugsnoeien dan kunt u daarvoor een onthef-

Aan de inhoud van deze algemene informatiefolder
kunt u geen rechten ontlenen.

Gratis advies en tips

U hebt een heel bijzondere boom
op uw terrein!

Het bezit van de boom is een hele verantwoordelijkheid. U heeft als eigenaar de wettelijke
zorgplicht. Dat houdt in dat u moet zorgen voor
de veiligheid rondom de boom. Uit ervaring weten we dat veel bewoners niet goed raad weten
met deze zorgplicht. Om u te helpen met het
behoud van de boom biedt de gemeente u aan
om jaarlijks een inspectie uit te voeren. Hieraan
zijn voor u geen kosten verbonden. In de rapportage leest u dan precies wat de toestand van de
boom is en wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat de boom veilig blijft. U beslist zelf wat
u met deze adviezen doet, want u blijft als eigenaar verantwoordelijk. U mag ook een beroep
doen op deskundigen van de gemeente. Zij denken graag met u mee over hoe u de boom kunt
onderhouden en behouden. Bijvoorbeeld door
u tips te geven waar u op moet letten als u de
tuin opnieuw gaat inrichten of als u gaat verbouwen. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Waarschijnlijk ervaart u dat zelf ook zo en waardeert u deze boom. Bekend is dat bomen zuurstof
produceren en de kwaliteit van de lucht verbeteren door het zuiveren van vervuilende stoffen.
Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen in een
groene omgeving gezonder zijn. Ze voelen zich beter en herstellen sneller van ingrijpende gebeurtenissen. En wist u dat kinderen in een boomrijke
omgeving meer samenspelen, en dat een groene
omgeving goed is voor hun motorische en sociale
ontwikkeling? Daarnaast is aangetoond dat groen
de waarde van een woning positief beïnvloed.

BomenBeschermBeleid
De gemeente Helmond wil bomen die van belang zijn voor het groene karakter van de stad nog
lang behouden. Daarom is in 2004 het BomenBeschermBeleid opgesteld. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is dit beleid geëvalu-

eerd en verbeterd. Belangrijk uitgangspunt is om
de onnodige regels te schrappen. Dit is bereikt door
de gebieden waarbinnen alle bomen beschermd
waren kritisch te bekijken. Nu zijn alleen de waardevolle bomen geselecteerd en beschermd. Dit
zijn duizenden gemeentelijke bomen, met name
langs sommige wegen, in parken en op pleinen en
andere openbare ruimten. Daarnaast hebben 570
bomen op particuliere terreinen een beschermde
status gekregen. Eén of meerderen daarvan staan
op uw terrein. De reden waarom deze boom de
beschermde status heeft gekregen is beknopt
weergegeven in de Bomencatalogus. Alle beschermde bomen zijn ook opgenomen op de Bomenkaart. Deze kunt u inzien op www.helmond.nl.

