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Vervangen bomen in de Scharlakendreef
Elf bomen op de Scharlakendreef groeien niet goed meer. Daarom vervangt de gemeente deze
bomen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Scharlakendreef
Op de Scharlakendreef staan elf lijsterbessen met een
onvoldoende toekomstverwachting. De bomen staan
in slechte grond en kleine plantvakken. Daarom
vervangen we de bomen. Er komen 9 elzen (alnus
spaethii ‘Späth’) en 2 haagbeuken voor terug. We
planten de bomen in grote plantvakken. Ook de
bestaande bomen ter hoogte van de school planten
we in grote plantvakken.

We planten nieuwe bomen in grotere boomvakken met
beplanting. Hierdoor krijgen de wortels veel meer
groeiruimte. Dit komt de gezondheid en
toekomstkansen van de boom ten goede.
Meer informatie of inloopavond
Op de website www.utrecht.nl/bomenprojecten vindt
u het ontwerp voor uw straat.

Velvergunning
De elf bomen hebben een stamdiameter groter dan 15
cm. Voor deze bomen is een velvergunning
aangevraagd. De aanvraag wordt gepubliceerd op
www.overheid.nl (ga direct naar Gemeenteblad en
zoek op uw straatnaam).
U kunt hiertegen een zienswijze indienen door een email te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot
4 weken na de publicatie van de vergunning.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen

E-mailservice vergunningaanvragen
De website www.overheid.nl heeft een gratis
e-mailservice, waarop u zich kunt abonneren. U wordt
dan automatisch op de hoogte gebracht van
vergunningaanvragen in uw buurt. Handmatig zoeken
op de website kan ook (ga direct naar Gemeenteblad

of ook via telefoon 14 030 en email

met projectleider Bettina Leiss van Stadsbedrijven, via
telefoon 14 030 of via e-mail bettina.leiss@utrecht.nl.
Ook als er behoefte is aan een inloopavond, kunt u
contact opnemen met de projectleider.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17
overvecht@utrecht.nl.

en zoek op uw straatnaam).
Algemeen
Het Utrechtse bomenbeleid is erop gericht bomen
gezond oud te laten worden. Wanneer een boom geen
goede gezondheid meer heeft, kan het helpen om de
boom te beluchten en te bemesten. Als dit geen zin
meer heeft, vervangen we de boom.
Ook veel takbreuk of schade aan de omgeving door
wortelopdruk kan een reden zijn om deze bomen te
vervangen.

Verspreidingsgebied:
Scharlakendreef, tussen Drielenborchdreef en Rapenburchdreef
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