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Aanvraag kapvergunning 2 bomen in uw straat
De gemeente Utrecht heeft een velvergunning aangevraagd voor twee bomen in uw straat. In het Wijkbericht
leest u om welke bomen het gaat en waarom we de bomen willen kappen.
Welke bomen willen we kappen?
Het gaat om twee kronkelwilgen aan de Ivoorsingel op
kavel 274 staan, tussen huisnummer 33 en 35.
Waarom vragen we de vergunning aan?
De gemeente heeft kavel 274 aan de Ivoorsingel
verkocht voor de bouw van een vrijstaande woning en
deze twee wilgen zijn te groot om in te passen. Ze
geven teveel schaduw en belemmeren het bouwvlak.
De bomen hebben een stamdiameter van meer dan
15 cm. Vanaf die diameter moet de gemeente een
kapvergunning aanvragen. We hebben onderzocht of
we de bomen kunnen verplanten. Dit is helaas niet het
geval. Daarom moeten de bomen nu worden gekapt.
Op het kaartje aan de achterkant van dit wijkbericht
kunt u zien welke bomen gekapt worden.

Meer weten over bomen?
Wilt u meer weten over het beleid en beheer van
bomen in Utrecht? Kijk dan op:
www.utrecht.nl/bomenzorg Hier vindt u ook meer
informatie over de gemeentelijke vellijst.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de kap van de bomen in uw
straat? Dan kunt u contact opnemen met het
klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14 030 of
stuur een mail naar lru.realisatie@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030.

Komt er een nieuwe boom terug?
Op het kavel zelf planten de nieuwe bewoners twee
bomen. We planten vier nieuwe bomen terug in de
buurt van kavel 274. Dit vindt u ook in het overzicht
aan de achterzijde.
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
U kunt tot en met 1 juli 2022 bezwaar indienen.
Verspreidingsgebied:
Ivoorzwamsingel 33 - 37A
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