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HAGEN LANGS ONVERHARDE WANDELPADEN SNOEIEN VOOR 1 APRIL
Eigenaars van hagen waarvan 1 zijde grenst aan een onverhard wandelpad, dienen
voor maandag 1 april hun haag te snoeien. Dat staat te lezen in een brief van het
gemeentebestuur aan een 120-tal Riemstenaren die langs een trage weg of een
wandelpad wonen. Overhangende hagen belemmeren immers de doorgang voor
voetgangers en dat is in strijd met het politiereglement. Wie zelf het initiatief neemt om
z’n haag te snoeien, kan hiervoor een gemeentelijke subsidie krijgen.
De gemeentelijke Groendienst controleerde half februari de staat van de onverharde
wandelpaden. Daarbij viel op dat een minderheid van de hagen die grenzen aan zo’n
wandelpad goed waren onderhouden. In de andere gevallen belemmerde overhangende
takken en twijgen een vlotte doorgang voor voetgangers. Dat is zowel in strijd met het
politiereglement als met het Koninklijk Besluit waaruit duidelijk blijkt dat snoeiwerken van
meidoornhagen tussen 1 november en 1 maart uitgevoerd moeten zijn.
Mark Vos, burgemeester: “Deze hagen zijn typisch voor onze plattelandsgemeente. We
willen daarom onze inwoners stimuleren om deze hagen aan te planten én om ze te
onderhouden. We hebben daarom zo’n 120 eigenaars een brief gestuurd. Sommigen kregen
er één met een bedankje, omdat ze hun hagen tijdig hebben gesnoeid. Anderen hebben we
dan weer moeten aansporen om de snoeiwerken dringend aan te vatten. Ze krijgen hiervoor
nog tot 1 april de tijd.”
De kosten voor de snoeiwerken kunnen (voor een gedeelte) worden teruggevorderd via aan
gemeentelijke subsidie. De hoeveelheid van het bedrag is afhankelijk van de omvang van de
werken. Voor het snoeien van 1 zijde, gaat het om 0,28 euro/m. Als het om beide zijden
gaat, bedraagt de subsidie 0,55 euro/m. De subsidie kan aangevraagd worden via de
gemeentelijke dienst Milieu.
Mark Vos, burgemeester: “Als eigenaars de nodige snoeiwerken –ondanks onze aansporingtoch niet uitvoeren voor 1 april, zijn we genoodzaakt om de snoeiwerken te laten uitvoeren
door een derde partij. De kosten zullen verhaald worden op de eigenaar.
Wie geen groene vingers heeft, kan ook gebruik maken van het aanbod om zijn haag met de
hagendorser te laten snoeien. De haag dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen
(makkelijk bereikbaar zijn, minstens 25 meter lang, 0,25 meter breed en maximum 1,8 m
hoog zijn incl. de uitgegroeide scheuten) Het volstaat om hiervoor een aanvraagformulier in
te vullen en te bezorgen aan de dienst Milieu. De hagendorser wordt in dit geval met de
subsidiegelden van 0,55 euro/m. bekostigd.

Hagen moeten behouden blijven in ons landschap, ze fungeren als corridor voor fauna en
flora in ons kale akkerlandschap. Daarom ook wordt de aanplant en onderhoud van dezeen andere kleine landschapselelementen (KLE’s) al meer dan 20 jaar gesubsidieerd. Het
rooien van hagen of andere KLE's is natuurvergunningsplichtig.
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