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Stand van zaken omvorming wilgenbos en vergroening
Hamersplantsoen
We hebben samen met buurtbewoners een plan gemaakt om het wilgenbosje om te vormen en de
beplanting op het Hamersplantsoen aantrekkelijker te maken. De volgende fase is de aanvraag van de
velvergunning. Hier leest u meer over in dit wijkbericht.
Ontwerp

Op 2 oktober hebben we het ontwerp voor het
Hamersplantsoen toegelicht. Op basis van

inbreng van bewoners hebben we het plan iets

aangepast. Het hondentoilet blijft bestaan zoals
het nu is. Wel planten we er een aantal struiken

en maken we het beter toegankelijk door er nog
een extra pad door heen te leggen.

Het wilgenbos vormen we in fases om tot een
bosje met verschillende inheemse soorten
bomen en struiken. De eerste fase bestaat uit de
kap van 18 bomen, het inkorten van 10 bomen
tot maximaal 50% en het inkorten van 19 bomen
tot maximaal 30%. We planten 18 bomen aan en
50 struiken. De boomsoorten zijn: fladderiep,
Noorse esdoorn, ratelpopulier, zoete kers,
zwarte els, veldesdoorn, beuk en winterlinde.
We planten ook nog extra struiken op het
plantsoen en vormen een strook gras om tot
kruidenrijk grasland. Op de website
www.utrecht.nl/bomenprojecten vindt u het
ontwerp.

vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na
de publicatie van de vergunning.
E-mailservice vergunningaanvragen
De website www.overheid.nl heeft een gratis
e-mailservice, waarop u zich kunt abonneren. U
ontvangt dan automatisch informatie over
vergunningaanvragen in uw buurt. Handmatig
zoeken op de website kan ook (ga direct naar

Gemeenteblad en zoek op uw straatnaam).

Uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden is

afhankelijk van de vergunning. In elk geval
ontvangt u nog een wijkbericht zodra de

werkzaamheden starten.
Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de

projectleider Bettina Leiss van Stadsbedrijven, via
telefoonnummer 14 030 of via e-mail

Velvergunning

bettina.leiss@utrecht.nl.

bomen tot maximaal 50% is een vergunning

Voor vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks

Voor de kap van de bomen en het inkorten van
nodig. Deze hebben we onlangs aangevraagd.

terecht bij wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via

telefoonnummer 14 030.

De gemeente publiceert de vergunningaanvraag
op www.overheid.nl (ga direct naar
Gemeenteblad en zoek op uw straatnaam).
U kunt hiertegen een zienswijze indienen door
een e-mail te sturen naar
Verspreidingsgebied:
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