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Wijkbericht       november 2022 

 

Wijziging vervangen bomen Mandenmakerslaan 
Gewijzigd ontwerp vervangen bomen aan de Mandenmakerslaan. In dit wijkbericht leest u hier meer over. 

 

Wijziging ontwerp 
In juli 2022 heeft u een wijkbericht ontvangen dat de 
gemeente voornemens is om 13 bomen te vervangen. 
We hebben u tevens gevraagd welke boomsoort uw 
voorkeur heeft om terug te planten. We hadden de 
velvergunning voor 13 bomen aangevraagd. De 
onderbouwing voor de 13 te vellen bomen wijkt echter 
af van wat de vergunningverlener voor ogen heeft. Zij 
hebben aan de hand van onze bevindingen een extra 
inspectie uitgevoerd. Hierbij is men tot de conclusie 
gekomen dat van de 13 bomen er 8 behouden kunnen 
blijven. We hebben hierop de velvergunning moeten 
aanpassen. De velvergunning is nu aangevraagd voor 
5 bomen. 

Welke boom gaan we vervangen 
Op het plattegrondje op de achterkant van dit 
wijkbericht vindt u de locaties van de bomen die we 
gaan vervangen en de soorten die terug geplant 
worden. 

Planning 
De vergunningverlening heeft door bovenstaande 
vertraging opgelopen. De planning is dat de bomen in 
de januari - februari 2023 worden gekapt en 
aansluitend de nieuwe bomen worden aangeplant. 
Voordat we starten, ontvangt u nog een wijkbericht. 

Velvergunning 
Voor het kappen van de bomen heeft de gemeente 
een vergunning aangevraagd. De vergunningaanvraag 
wordt dan gepubliceerd op www.overheid.nl (ga naar 
Aankondigingen over uw buurt en zoek op uw 
straatnaam). De website heeft een gratis e‑mailservice 
waarop u zich kunt abonneren.  
 
 

 
 
Als u het niet eens bent met het kappen van de bomen 
kunt u een zienswijze (bezwaar) indienen tegen de 
aanvraag door een e-mail te sturen naar 
vooroverleg@utrecht.nl. Dit kan tot 4 weken na de 
publicatie van de vergunning. 

Meer informatie 
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen of 
opmerkingen heeft. 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 Vleuten-De Meern. Dorpsplein 
1, Vleuten of via telefoonnummer 14 030 en  
e-mail vleutendemeern@utrecht.nl.
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