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Kappen en snoeien van populieren en wilgen in het Bosje van Goes
De gemeente kapt en snoeit populieren en wilgen in het Bosje van Goes
Welke bomen kappen en snoeien we?

Hoe zorgen we voor onze bomen?

tien bomen en snoeien we zes bomen in het

160.000 gemeentelijke bomen. Ook inspecteren

In de week van 8 tot en met 12 juli kappen we
Bosje van Goes. In dit wijkbericht lichten we de
noodzaak van deze werkzaamheden toe.

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen

De gemeente verzorgt en beschermt alle

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

voor woningbouw voor plan Haarzicht.

Meer weten over bomen?

woningen aan de oostzijde van het Bosje van

zorgen? Kijk dan voor meer informatie op

Onderdeel van dit project is het bouwen van

Goes. De toekomstige bouwlocatie was tot voor
kort in gebruik als weiland. In de rand van het

Bosje van Goes staan een aantal populieren en
wilgen.

Een aantal bomen groeit scheef richting

toekomstige bouwpercelen. Door de wijziging

van de situatie van weiland naar woonwijk neemt

Wilt u meer weten over hoe wij voor onze bomen
www.utrecht.nl/bomen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan
kunt u contact opnemen met het

Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14030.
Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een
overzicht van de bomen.

de kans toe dat er schade ontstaat door vallende
takken of het omwaaien van bomen. In januari
2019 is een boomveiligheidsinspectie

uitgevoerd. Uit deze beoordeling komt naar
voren dat in de bosrand tien bomen gekapt
moeten worden en zes bomen snoei nodig

hebben om de risico’s voor de omgeving te
beperken.

De gemeente heeft voor het verwijderen van de
boom een vergunning aangevraagd, deze is
gepubliceerd via de website overheid.nl bij

officiële bekendmakingen. De vergunning is

inmiddels verleend door het college van B en W,
u kunt geen bezwaar meer indienen.

Verspreidingsgebied:

Utrecht.nl

Op de linker afbeelding de oude situatie en rechts de nieuwe situatie met de toekomstige woningen. Op
het kaartje links zijn slechts de bomen aan de rand van het Bosje van Goes met een blauwe stip
weergegeven. Er staan veel meer bomen dan er met blauwe stippen zijn weergegeven.

