Ontheffing nodig?
Mocht u uw boom willen kappen, dan kunt u kijken of uw boom is beschermd in de Bomencatalogus in de Stadswinkel of op www.helmond.nl.

• Wanneer de boom niet op de Bomenkaart voorkomt, en het bestemmingsplan geen nadere regels stelt, dan mag u zelf de afweging maken of
u kapt of niet. U hebt dan géén ontheffing nodig.

• Buiten de bebouwde kom moet u de kap mogelijk melden bij het ministerie van LNV.
Nadere informatie hierover kunt u vinden op
www.hetinvloket.nl of via telefoonnummer
0800-2233322.

Deregulering: Kappen met regels
Een flinke verbetering is dat onnodige regels zijn
geschrapt. Dat is onder andere gebeurd door
gebieden die in hun geheel beschermd waren kritisch te bekijken. Alleen de waardevolle bomen in
die gebieden zijn nu geselecteerd en beschermd.
Dit betekent dat veel minder mensen een ontheffing nodig hebben als ze hun boom willen kappen. In totaal hebben 570 bomen op particuliere
terreinen een beschermde status gekregen. Daarnaast zijn duizenden gemeentelijke bomen beschermd, met name bomen langs sommige wegen, in parken en op pleinen en andere openbare
ruimten.
Alle beschermde bomen zijn zo waardevol dat het
beleid erop gericht is om zo lang mogelijk van ze
te kunnen genieten.

• Bij uitvoering van de werkzaamheden moet u
zich houden aan de Flora- en faunawet. Voor
ingrepen die flora of fauna verstoren kan
een ontheffing van het Rijk nodig zijn. Houd
u in elk geval rekening met het broedseizoen ( 15 maart tot 15 augustus) van vogels!

• Komt de boom wel voor op de Bomenkaart,
dan is uw boom beschermd en hebt u een ontheffing nodig om de boom te mogen kappen.
Deze ontheffing kunt u aanvragen door een
aanvraagformulier in te vullen en in te dienen.
Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de
Stadswinkel en te downloaden van de website
www.helmond.nl. Voor de behandeling van uw
aanvraag worden kosten in rekening gebracht.

Bomen zijn onmisbaar!
Folder over het gemeentelijk
BomenBeschermBeleid

BomenBeschermBeleid

Geen leven zonder bomen

De gemeente Helmond heeft in 2004 beleid opgesteld om waardevolle bomen beter te beschermen en tegelijkertijd het kappen van de overige
bomen wat gemakkelijker te maken door de onnodige regels te schrappen. Alle waardevolle bomen zijn nu opgenomen op de Bomenkaart en
beschreven in de bijbehorende Bomencatalogus.
In 2008 is dit beleid geëvalueerd en op basis daarvan zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Een
van de verbeteringen is dat er duidelijke afspraken
zijn gemaakt om te bepalen hoe om te gaan met
(gemeentelijke) bomen die overlast veroorzaken.

Helmond is een groene stad, met name dankzij het grote aantal bomen: 52.000 gemeentelijke en ontelbare particuliere bomen. Bomen
zijn onmisbaar in ons dagelijks bestaan. De
zuurstof die wij nodig hebben om te ademen
wordt voor een belangrijk deel door bomen gemaakt. Ook zuiveren bomen de lucht en geven
ze schaduw en verkoeling. Ze helpen ons te orienteren en ze zijn belangrijk voor ons welzijn.
Daarnaast bieden bomen voedsel en woonruimte aan allerlei planten en dieren.
Kortom; geen leven zonder bomen!



Soms lastig

 

Oude bomen kunnen gemakkelijk in een
nieuw tuinontwerp zodanig worden ingepast
dat ze de tuin een uniek karkater geven.
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Ondanks hun waarde kunnen bomen soms ook
overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze plak
afscheiden of wanneer wortels schade aan bouwwerken veroorzaken.
Maar die nadelen zijn niet altijd onoverkomelijk.
Te veel schaduw kan bijvoorbeeld vaak opgelost worden door een goede snoeibeurt.
Hoe waardevoller de boom, hoe meer de voordelen opwegen tegen de nadelen. En hoe meer moeite we moeten doen om die bomen te behouden.
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