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Kap van bomen aan de Rijksstraatweg
De gemeente Utrecht heeft een velvergunning aangevraagd voor de kap van 9 bomen bij u in de buurt. Het
gaat om 9 bomen aan de Rijksstraatweg ter hoogte van nummer 22. Op de achterzijde van dit wijkbericht
vindt u een kaartje met de plek van de bomen. In dit wijkbericht informeren wij u over de aanvraag van de
kapvergunning.

Waarom vragen we de vergunning aan?
We willen de bomen kappen om plaats te maken voor
de bouw van nieuwe woningen, wegen en een
waterweg. De bomen hebben een stamdiameter van
meer dan 15 cm. Vanaf die diameter moet de
gemeente een kapvergunning aanvragen.
Planten we nieuwe bomen terug?
We planten 25 nieuwe bomen terug langs de
Daslookstraat en langs het Daslookpad. De precieze
locaties staan op het kaartje op de achterkant van dit
bericht.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maaike Notenbomer (projectmanager) via het
telefoonnummer 14 030 of rijnvliet@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

Wie neemt het besluit over de aanvraag?
Het college van burgemeester en wethouders neemt
een besluit over de vergunningaanvraag. U hebt de
mogelijkheid een reactie te geven voordat het besluit
wordt genomen. Dit kan digitaal via utrecht.nl/bezwaar
of per post:
Gemeente Utrecht
T.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Hoe houden we u op de hoogte?
De gemeente mag een boom pas kappen als het
college van burgemeester en wethouders de
velvergunning heeft verleend en de bezwaartermijn is
verstreken. Uiterlijk een week voor de kap ontvangt u
opnieuw een wijkbericht van ons.

Verspreidingsgebied: Rijksstraatweg 18 tot en met 30
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