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Kap van drie bomen Hogelanden WZ, naast nummer 20
De gemeente Utrecht kapt in de periode van 2 t/m 6 april 2018 drie bomen in uw straat. In dit
wijkbericht leest u om welke bomen het gaat, waarom we de bomen kappen en wat de gevolgen voor
u zijn.
Welke bomen kappen we?
We kappen drie veldesdoorns naast
huisnummer 20.
Waarom kapt de gemeente deze bomen?
De gemeente kapt deze bomen vanwege de
scheefgroei van de bomen tegen de schutting.
De gemeente vroeg een vergunning aan voor de
kap van de bomen op verzoek van de bewoners
van huisnummer 20. Deze vergunning is
gepubliceerd op de site overheid.nl, bij officiële
bekendmakingen. De bezwaartermijn tegen de
kap van de bomen is verlopen. Het college van
burgemeester en wethouders heeft inmiddels de
vergunning voor de kap van de bomen verleend.
Komen er bomen terug?
Er komen geen nieuwe bomen terug. We kappen
de bomen namelijk op verzoek van de bewoners
van huisnummer 20. De bomen staan te dicht
tegen de schutting aan.

Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
utrecht.nl/bomenzorg Hier vindt u ook meer
informatie over de gemeentelijke vellijst (lijst van
bomen die we kappen).
Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u

contact opnemen met de wijkopzichter,
Erik Verheul, te bereiken via e-mail:

erik.verheul@utrecht.nl of telefonisch via
telefoonnummer 14 030.

Voor overige vragen over uw wijk kunt u terecht
bij: Wijkservicecentrum Noordwest,

Amsterdamsestraatweg 283 te Utrecht, e-mail:

noordwest@utrecht.nl of telefonisch via
telefoonnummer 14 030.

Wanneer kappen we de bomen?
We kappen de bomen in de periode van 2 t/m 6
april. U kunt hiervan enige overlast ondervinden.
Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verspreidingsgebied:
Hogelanden WZ, ter hoogte van huisnummer 20
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