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Herstart snoeiwerkzaamheden Blauwkapelseweg
De gemeente Utrecht voert in week 48 en 49 (26 november t/m 7 december) snoeiwerkzaamheden
uit bij bomen in uw straat. In het wijkbericht leest u om welke bomen het gaat, waarom we de bomen
snoeien en wat de gevolgen voor u zijn.
Welke bomen worden gesnoeid?
Het gaat om de gewone platanen aan de
Blauwkapelseweg.
Hervatten werkzaamheden februari
In februari heeft u hier ook al een wijkbericht
over ontvangen. Een deel van de bomen zijn toen
gesnoeid, maar niet alle bomen. Tijdens de
snoeiwerkzaamheden moest een deel van het
fietspad afgesloten worden. Op dat moment
konden wij de fietsen niet omleiden i.v.m.
herinrichtingswerkzaamheden aan de rotonde
van de Kardinaal de Jongweg. Daarom worden de
snoeiwerkzaamheden nu herstart.
Waarom snoeit de gemeente deze bomen?
Tijdens de snoeiwerkzaamheden worden alle
takken verwijderd. Zoals gebruikelijk worden
deze bomen iedere 3 á 4 jaar gesnoeid. Dit valt
onder het reguliere onderhoud van deze bomen.
De laatste keer heeft dit in 2014/2015
plaatsgevonden.

Medewerking
Op verzoek van de boomverzorgers vragen wij
uw medewerking om geparkeerde auto’s tijdelijk
te verplaatsen. Dit om een veilige werkplek te
garanderen.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum via telefoon 14
030 of e-mail BORG@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Donderstraat 1, of via telefoon 14 030.

Planning
In week 48 herstarten wij met het snoeien van de
bomen aan de Blauwkapelseweg. Deze bomen
staan met een rode stip aangegeven op de
achterzijde van dit wijkbericht. De bomen die
zwaar gesnoeid moeten worden, staan
aangegeven met een groene stip. Bij deze
werkzaamheden wordt het fietspad tijdelijk
afgesloten. De fietsers worden omgeleid.
Werkzaamheden
De snoeiwerkzaamheden worden in week 48 en
49 van 8.00 t/m 16.00 uur uitgevoerd.
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