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Wijkbericht

februari 2022

Kap- en snoeiwerkzaamheden bij u in de buurt
De gemeente snoeit in week 9 (28 februari 2022 t/m 4 maart 2022) tien bomen bij u in de buurt. Ook wordt er
een boom gekapt. In dit wijkbericht leest u om welke bomen het gaat en waarom we de bomen snoeien en
kappen.
Welke bomen snoeien we?
We snoeien tien populieren aan de Kardinaal de
Jongweg en omgeving. Op de achterzijde van dit
wijkbericht ziet u om welke bomen het gaat. Deze
bomen zijn aangeduid met groene stippen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het snoeien van de bomen in
uw straat? Dan kunt u contact opnemen met het
Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14 030 of
stuur een mail aan bor@utrecht.nl.

Welke boom wordt er gekapt?
Het gaat om een populier met boomnummer: 1916117
aan de Kardinaal de Jongweg. Deze boom is op de
achterkant van dit wijkbericht aangeduid met een rode
stip.

Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij
het Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1.

Deze boom is gecontroleerd en onveilig bevonden.
Daarom is deze boom op de vellijst voorjaar 2021
geplaatst. De vergunning is inmiddels verleend.
Waarom snoeien we deze bomen
Tijdens de snoeiwerkzaamheden worden de
laaghangende takken en het dode hout verwijderd.
Zoals gebruikelijk worden deze bomen iedere 3 á 4
jaar gesnoeid en gekandelaberd. Dit valt onder het
reguliere onderhoud van deze bomen. We snoeien de
bomen uit voorzorg. Zo voorkomen we dat takken
breken en schade of overlast veroorzaken.
Hoe zorgen we voor onze bomen?
De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000
gemeentelijke bomen. Ook inspecteren we deze
regelmatig. Snoeien doen we vooral om de groei van
bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Het kan
voorkomen dat we bomen moeten snoeien, die
zodanig zijn aangetast dat takken kunnen breken.
Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over hoe wij voor onze bomen
zorgen? Kijk dan voor meer informatie op
www.utrecht.nl/bomen.
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