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Onderhoud groen op binnenterrein achter Harz, 
Apennijnen, Karpaten, Balkan, Karawanken en 
Oeral   
Het bosplantsoen op het binnenterrein heeft onderhoud nodig. We vragen binnenkort een vergunning aan 
voor het verwijderen van 22 bomen. Hieronder leest u meer over de werkzaamheden. 

 
Bosplantsoen 
Er staan te veel bomen op het binnenterrein achter de 
huizen van Harz, Apennijnen, Karpaten, Balkan, 
Karawanken en Oeral. Hierdoor verdrukken bomen 
elkaar, is het erg donker en zijn er veel meldingen over 
sociale onveiligheid. We verwijderen jonge bomen 
(zogenaamde zaailingen) en 22 oudere bomen zodat 
de overige bomen meer ruimte krijgen om uit te 
groeien. We verwijderen circa 30% van de struiken. De 
wandelpaden maken we tot een meter aan 
weerszijden vrij van struiken zodat er meer doorzicht 
komt.  
 
Omgevingsvergunning 
Bomen met een omvang van 15 cm of meer mogen 
alleen met een vergunning gekapt worden.  
De 22 oudere bomen zijn dikker dan 15 cm. Daarom 
vragen we binnenkort een vergunning aan voor de kap 
van deze bomen. We compenseren de bomen met  
22 nieuwe bomen elders in de wijk. 

De aanvraag van de vergunning wordt gepubliceerd op 
www.overheid.nl (ga direct naar Gemeenteblad en 
zoek op uw straatnaam). De website heeft een gratis 
e-mailservice waarop u zich kunt abonneren. 

U kunt een zienswijze indienen tegen de kap van de 
bomen door een e-mail te sturen naar 
vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na de 
publicatie van de vergunning. 

Start werkzaamheden 
We verwachten dat we de werkzaamheden tussen 
december 2022 en maart 2023 kunnen uitvoeren. Vóór 
de start ontvangt u nog een wijkbericht. 
 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Theus Kamerbeek, via telefoonnummer 14 030 of 
t.kamerbeek@utrecht.nl. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via 
telefoonnummer 14 030. 
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