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Kap van een boom in uw straat
De gemeente Utrecht kapt in de week 9 (26 februari t/m 2 maart) een boom in uw straat. In het
Wijkbericht leest u om welke boom het gaat, waarom we de boom kappen en wat de gevolgen voor u
zijn.
Welke boom wordt gekapt?
Het gaat om valse christusdoorn in de
Neptunusstraat ter hoogte van huisnummer 42.
Waarom kapt de gemeente deze boom?
De boom staat vlakbij de huizen en is al
meerdere malen teruggesnoeid. Toch geeft de
boom nog flink overlast. In het verleden hebben
op dit stuk drie dezelfde bomen gestaan. Twee
van deze bomen zijn al verwijderd vanwege
dezelfde problemen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum via 14030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoon 14030. Op
www.utrecht.nl vindt u bij 'wonen en wijken' een
overzicht van alle wijkbureaus.

Komt er een nieuwe boom terug?
Op de plek waar de boom gekapt wordt, komt
een nieuwe boom terug. Dit wordt wel een ander
soort boom. De boom zal in het plantseizoen
geplaatst worden. Het plantseizoen voor bomen
loopt van november tot en met maart.
Boomspiegel in zelfbeheer?
Het kan voorkomen dat de boom die gekapt
wordt, in een boomspiegel in zelfbeheer staat.
Heeft u een boomspiegel in uw straat in
zelfbeheer en wordt de boom die hierin staat
gekapt? Haalt u dan uw plantjes uit de
boomspiegel voordat de boom gekapt wordt. U
bent er dan zeker van dat uw plantjes niet
beschadigen tijdens de kap.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg.

Verspreidingsgebied:
Neptunusstraat e.o.

Utrecht.nl

