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Noodkap en urgente snoei bomen in uw straat
De gemeente Utrecht k apt zo s poedig mogelijk twee bomen bij u in de wijk. Tevens wordt bij één
boom zo s poedig mogelijk s noei uitgevoerd.. In het Wijkbericht leest u om welke bomen het gaat,
waarom we de bomen k appen en wat de gevolgen voor u zijn.
We lke b omen worden gekapt?
Er worden twee populieren gekapt en één
populier gesnoeid in het Vechtzoompark
Wa arom kapt de gemeente deze bomen?
Het betreft twee populieren die als één kroon
zijn opgegroeid. Populier nr. 1919226 heeft een
scheur in de stam tot 4 meter hoogte. De
populier ernaast (nr. 1989896) zal extra door de
wind belast worden bij het wegvallen van boom
1919226. Populier nr 1949476 heeft ernstige
scheefstand en een zware kroon.

Me e r informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum via 14030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij:
Wijkbureau Overvecht, Zamelhofdreef 17,
Utrecht, Tel. 14030.

Populier 1919226 heeft een verhoogd risico op
stambreuk. Populier nr. 1989896 heeft een
verhoogd risico op windworp door het wegvallen
van boom 1919226 en moet daarom geveld
worden. Vanwege ernstige scheefstand is er
sprake van een verhoogd risico op windworp bij
populier 1949476 en moet daarom fors gesnoeid
worden.
Komen er nieuwe bomen voor terug?
Op de opengevallen plekken zullen nieuwe
populieren worden geplant. Het plantseizoen
voor bomen loopt vanaf november tot half
maart.
Me e r weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg Hier vindt u ook
meer informatie over de gemeentelijke vellijst.

Verspreidingsgebied:
Graag bij Vechtdijk 140, 141, 145 en 147 en reeks 344 t/m 358 bewonersbrieven bezorgen. Tevens
graag bewonersbrieven bezorgen op Costa Ricadreef reeks 301 t/m 309 en Perudreef 5,6 en 7 en bij
verzorgingshuis Perudreef 90 10 stuks achterlaten voor de mededelingenborden (Totaal circa 35 stuks)
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