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Wijkbericht

februari 2019

Snoeiwerkzaamheden van bomen in uw straat
De gemeente snoeit in week 8 en 9 (18 februari t/m 1 maart) bomen in uw straat. In dit wijkbericht leest u om
welke bomen het gaat, waarom we de bomen moeten snoeien en wat de gevolgen voor u zijn.
Welke bomen snoeien we?

Hoe zorgen we voor onze bomen?

Het gaat om de platanen aan Begijnekade. Op de

De gemeente verzorgt en beschermt alle

achterzijde van dit wijkbericht ziet u om welke

160.000 gemeentelijke bomen. Ook inspecteren

bomen het gaat.

we deze regelmatig. Snoeien doen we vooral om
de groei van bomen te begeleiden en voor de

Waarom snoeien we deze bomen

veiligheid. Het kan voorkomen dat we bomen

Wij hebben dit jaar meerdere meldingen van

moeten snoeien, die zodanig zijn aangetast dat

bewoners ontvangen. Er is overlast van de

takken kunnen breken.

bomen. De takken komen tegen de gevels aan.
Daarom hebben wij besloten om deze bomen te

Meer weten over bomen?

snoeien. Ook wordt al het dode hout en de

Wilt u meer weten over hoe wij voor onze bomen

laaghangende takken in de bomen verwijderd.

zorgen? Kijk dan voor meer informatie op
www.utrecht.nl/bomen.

Planning
In week 8 (18 t/m 22 februari) beginnen we met

Wilt u meer weten over het snoeien van de

het snoeien van de bomen aan de Begijnekade 1

bomen in uw straat? Dan kunt u contact

t/m 8-B. In week 9 (25 februari t/m 1 maart)

opnemen met het Klantcontactcentrum via

beginnen we met snoeien aan de Begijnakade 8-

telefoonnummer 14030 of stuur een mail aan

C t/m 20.

borg@utrecht.nl.

De snoeiwerkzaamheden duren dagelijks van

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij het

7.00 t/m 16.00 uur.

wijkbureau Binnenstad.

Tijdelijk parkeerverbod en omleiding
Tijdens de snoeiwerkzaamheden geldt er een
parkeerverbod tussen 7.00 en 16.00 uur. Dit om
een veilige werkplek te garanderen. Daar waar de
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd zijn, zal het
parkeerverbod opgeheven worden.
Ook zal de Begijnekade tijdelijk afgesloten
worden tijdens de snoeiwerkzaamheden. Er vindt
hier dan een omleiding plaats. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Verspreidingsgebied:
Begijnekade
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