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Vervangen bomen Filipijnen
Aan de Filipijnen gaan we dit jaar negen bomen vervangen. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Wat gaan we doen
De bomen aan de Filipijnen zijn circa 35 jaar geleden
in de verharding tussen de parkeervakken geplant.
De bomen zijn te groot geworden voor de locatie
tussen de parkeervakken en sommigen zijn al
vervangen door andere bomen.
Zeven bomen hebben een onvoldoende conditie en
toekomstverwachting. Eén boom wordt op korte
termijn gekapt via de noodkap-procedure omdat hij
gevaar oplevert voor de omgeving.
Vanwege wortelopdruk is de verharding een aantal
jaren geleden vervangen door halfverharding.
Omdat er veel overlast is van de huidige verharding
gaan we ter plaatse van de te verwijderen bomen de
parkeerplaatsen herinrichten en vervangen we de
halfverharding door betonstraatstenen.
De twee kleine bomen verplanten we naar een andere
locatie in de stad zodat we ook hier de
parkeerplaatsen kunnen herinrichten.
De bomen met een goede conditie laten we staan en
handhaven hier halfverharding. Zodra ook deze bomen
in de toekomst een slechte conditie hebben worden ze
ook vervangen en wordt ook de halfverharding
vervangen door betonstraatstenen.
De nieuwe bomen komen in boomvakken te staan die
we voorzien van onderbeplanting.
Keuze boomsoort aan bewoner
Graag laten we u als bewoner mee beslissen over de
nieuwe soort. U kunt kiezen uit:
zuilplataan (Platanus orientalis ‘Minaret’)
iep (Ulmus vada ‘Wanoux’)
esdoorn (Acer cappadocium ‘Lobelii’)
Voor de te kiezen boom geldt meeste stemmen
gelden.
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Velvergunning
De zes te kappen bomen hebben een stamdiameter
groter dan 15 cm. Voor deze bomen wordt binnenkort
een velvergunning aangevraagd. De aanvraag wordt
gepubliceerd op www.overheid.nl (ga direct naar
Aankondigingen over uw buurt en zoek op uw
straatnaam). De website heeft een gratis e mailservice
waarop u zich kunt abonneren.
U kunt hiertegen een zienswijze (bezwaar) indienen
door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl.
Dit kan tot 4 weken na de publicatie van de
vergunning.
Planning
De planning is dat de bomen in de periode november
2020- februari 2021 worden gekapt en dat aansluitend
de nieuwe bomen worden aangeplant.
Voordat we starten ontvangt u nog een wijkbericht.
Op de website www.utrecht.nl/bomenprojecten
vindt u het ontwerp.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over het plan, of wilt u uw voorkeur
opgeven voor een bepaalde soort boom, U kunt dan
contact opnemen met de projectleider Anja Bechan
van Stadsbedrijven, via telefoonnummer 14 030 of via
e-mail a.bechan@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75,
zuid@utrecht.nl of via telefoonnummer 14030.
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