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Bomen vervangen in de Adriaan Mulderstraat
De gemeente gaat een deel van de bomen in de Adriaan Mulderstraat vervangen. Tijdens de
informatieavond op 8 juli vertelden we u daar meer over. In dit wijkbericht leest u hoe we nu verder
gaan.

Bewonersavond
Tijdens de bewonersavond spraken we over

Start werkzaamheden

welke bomen weg moeten en welke bomen er

We hopen dit jaar nog te kunnen starten met de

terugkomen.

werkzaamheden. Dit hangt af van hoe snel de

We gaan 18 bomen kappen en 26 nieuwe bomen

velvergunning wordt verleend. De aannemer

terugplanten. Ook gaan we rondom de bomen

informeert u wanneer de werkzaamheden

grotere groenvakken aanleggen.

starten.

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u het
ontwerp. Hierop ziet u welke bomen we
vervangen, welke blijven staan en waar we
bomen extra planten. Ook ziet u hierop de

Meer informatie
Op de website www.utrecht.nl/bomenprojecten
vindt u het ontwerp.

gekozen boomsoorten.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact

Nieuwe boomsoorten

Stadsbedrijven, via telefoonnummer 14 030 of

We vroegen u met ons mee te denken over de

via e-mail stadsingenieurs@utrecht.nl

opnemen met de projectleider Anja Bechan van

nieuwe boomsoorten in uw straat. We hebben
veel reacties gekregen. Uiteraard hebben we

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

geprobeerd met ieders wensen rekening te

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordwest

houden.

via e mail noordwest@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

Plantenbakken
Op enkele locaties in de straat staan
verwaarloosde plantenbakken. Na aanleiding van
enkele reacties zal de gemeente deze bakken
éénmalig voorzien van nieuwe teelgrond. De
bewoners kunnen de bakken zelf voorzien van
beplanting en moeten deze dan ook
onderhouden. Als hier geen belangstelling voor
is, worden de bakken verwijderd.
Nieuwe velvergunning aanvragen
Voor 12 bomen vragen wij een nieuwe
velvergunning aan. Voor 6 kleine bomen is geen
vergunning nodig.
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