Ekeren, 4 februari 2015.

Ter att van Mevr K. Nauwelaerts
Mr. Kurt Van Noten
Ludo Van Reussel

Betreft 22014_SV_00356 bomen Vic Heymanstraat

Mevrouw, mijne heren,
Naar aanleiding van het schrijven van uwentwege, dat wij in onze brievenbussen vonden,
wil ik hierop toch reageren.

Wij zijn allen ten zeerste verwonderd over de bemerking dat er hier nooit geen
problemen zouden geweest zijn.
In 2006 hebben wij een eerste gaslek gehad.
In juni 2007 en januari 2008 heb ik reeds een schrijven in naam van alle bewoners van de Vic
Heymanstraat 10-12-14 gezonden naar Mr Freddy Wens ( destijds groendienst stad
Antwerpen- zie bijgaande brief) of het niet mogelijk was dat de huidige bomen zouden
vervangen worden door een boomsoort met een minder agressief wortelstelsel.
Dit, naar aanleiding van de gaslek op 12juni 2007 waarbij er ontploffingsgevaar was in het
appartementsgebouw ( 12-14).
Op 17 september 2009 was er dan weer een levensgevaarlijke lek bij onze buren in Vic
Heymanstraat 10 waarvoor we o.a. een mail gezonden hebben op 19 november 2009.
In 2010 als ik mij niet vergis, zijn de voetpaden gedeeltelijk geëffend, hopeloos, zij liggen er
na 2 jaar terug zeer slecht bij door de boomwortels.
Na een mail van 25 januari 2012 werd eindelijk de straat aangepakt - > gedeeltelijk nieuwe
asphalt.
Op zaterdag 20 augustus 2011 was er dan weer een gigantische waterlek voor het
huisnummer Vic Heymanstraat 10. Het water spoelde met honderden liters, 3 dagen weg in
de riool, vooraleer de boom met een noodkapvergunning kon weggehaald worden.
Vorig jaar hadden wij dan weer prijs (Vic Heymanstraat 12-14). Toen we op dinsdag 22 juli
terugkwamen uit verlof, dacht ik eerst dat er iemand zijn auto voor de deur gepoetst had.
Toen we +/- 1u30 na onze thuiskomst boodschappen gingen doen stroomde het water al uit
de grond onder de boom. -> dadelijk contact opgenomen met de waterwerken . Deze zijn
komen kijken en hebben er een bord bij geplaatst.

Donderdag,na 2 dagen stroomde het water reeds vanonder de gootstenen en tussen de
boordstenen en vrijdag vanonder de aaneenzeting van de asphalt in de straat . In die dagen
verscheidene malen contact gehad met de waterwerken omdat wij schrik hadden dat de straat
zou verzakken. Niemand kon iets doen omdat de Groendienst blijkbaar eerst zou moeten
komen kijken of het wel nodig was om de boom te rooien, niemand in onze straat begreep er
iets van!
Zaterdagmorgen is Waterlink dan het water komen afsluiten van alle even nummers in de
straat, dit bij temperaturen van +25°C. Er werd een noodkraan geplaatst aan de overkant van
de straat waar iedereen met emmertjes water kon gaan halen om te kunnen koken, toilet
doorspoelen enz…
Een douche moest men dan maar op straat gaan nemen aan de overkant ( in zwembroek) Er
wonen zeer veel bejaarde mensen in onze straat…. Zeer leuk om als 80+ water naar boven te
moeten brengen, de buren helpen elkaar hier voortdurend, maar niemand is 24/24
beschikbaar!
Zondag zijn we de ganse dag met vrienden gaan fietsen. Blijkbaar hebben dan andere
bewoners van de straat naar de brandweer getelefoneerd om te melden dat de boom reeds
overhelde naar het appartementsgebouw. Zij hebben de boom dan tot op 1 m hoogte
afgezaagd na overleg met een deskundige.
Waterlink is dan het lek komen dichten maar durfde het niet aan om de boom met wortel uit
de grond te halen omdat de boom verweven zit met verscheidene nutsleidingen waaronder de
gasleiding. Als u het fragment bekijkt van ATV zal u zien dat er wel degelijk een probleem is
met de nutsleidingen . Ik denk dat ik bovendien nog wel ergens foto’s zal hebben die er
genomen zijn in de put. Gelieve het fragment even te bekijken:
http://atv.be/nieuws/2014-07-27/bewoners-zitten-zonder-water/#.VNErMek5A6Y of de krant
het laatste nieuws te raadplegen.
We hebben het voorbije jaar met iedere storm de brandweer zien verschijnen, om takken die
afgebroken waren maar nog gevaarlijk aan de boom hingen, te verwijderen. Om nog niet te
spreken van de menselijke problemen indien die takken op iemand zijn hoofd zou vallen, of
op iemand zijn wagen, het zal uw wagen maar zijn, gaat Stad Antwerpen dan alles
vergoeden????
Iedereen is hier in de straat al jaren in alle staten over de ondeskundig geplaatste bomen ,
waarvoor ik in het verleden reeds meerdere mails heb gezonden om de problemen aan te
klagen.
De bomen waren zo groot dat de buren op de hoogste verdiepingen zelfs bijna niet meer
konden verhuizen ( huurappartement) omdat er geen plaats was om een ladderlift deftig te
plaatsen.
Bovendien had iedereen last van te weinig zonlicht in de woningen- > meer elektriciteit- en
gasverbruik in tijden dat we zuinig moeten omspringen met energie.
Bladkorven worden er niet geplaatst dus moeten wij in de herfst regelmatig naar het
containerpark rijden om de bladeren te gaan dumpen in de container.

Na de heisa kon men dan ineens de bomen eens deftig snoeien, wat voordien van de
groendienst niet mocht ( als de bomen dan als eens onder handen genomen werden ik schat
zo’n 2x in 10 à 15 jaar).
Op het middenplein waar er plaats is om voldoende bomen te plaatsen ( in het begin stonden
er 4) nu nog 2 hebben we reeds alle soorten zien plaatsen, acers,wilde kastanjes, eiken, linden
enz …. Deze verpieteren iedere keer door gebrek aan onderhoud( lees water). De bomen voor
de deur groeien wel omdat zij met het water gaan lopen van de tuinen.
Wij hopen in ieder geval dat er geen 2 nieuwe bomen voor onze deur geplaatst worden, zodat
de miserie opnieuw kan beginnen. Wij hebben er genoeg van met alle miserie van de voorbije
jaren.
Als U dan toch iets wil planten , plaats dan aub maximaal 1 boom tussen Vic Heymanstraat
10-12, zodat we toch nog wat zonlicht in onze appartementen bekomen, maar liefst zien wij
allen ( en dan spreek ik voor de ganse straat ) meer bomen op het middenplein.

In bijlage kan u verscheidene documenten vinden betreffende de klachten in de
voorbije jaren.
Wij verstaan niet dat jullie durven beweren dat er nooit problemen zijn geweest,
of dat deze niet aangekaart werden. Veel leesplezier!
Vriendelijke groeten.
Voor alle bewoners van Vic Heymanstraat 10-12-14
2180 Ekeren

