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Start werkzaamheden vervangen bomen 
Mandenmakerslaan 
 
 
Aan de Mandenmakerslaan gaan we 2 bomen vervangen. In dit wijkbericht leest u hier meer over. 
 
Wat gaan we doen 
In uw straat t.h.v. huisnrs. 1-3 staat 1 boom die we 
gaan vervangen omdat de conditie en 
toekomstverwachting slecht is. 

Op het pleintje te midden van nrs. 40 t/m 74 vervangen 
we ook een slechte boom. Voor deze 2 bomen is een 
velvergunning verleend. 

Daarnaast planten we t.h.v. huisnr. 12 een nieuwe 
boom, daar waar in het verleden al een boom geveld is 
en op het pleintje planten we een extra boom. 

Welke boom gaan we vervangen 
Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u de locaties 
van de bomen die we gaan vervangen en de soorten 
die terug geplant gaan worden. 
 
Planning 
De werkzaamheden starten 30 januari en zijn naar 
verwachting 17 februari klaar. 

In deze periode worden ook plantwerkzaamheden 
uitgevoerd aan de Mandenmakerslaan t.h.v. huisnrs. 
17 t/m 37 en 114 t/m 148. 

Als we onverwachte zaken tegenkomen, zoals 
onbekende kabels en leidingen in de ondergrond, 
kunnen de werkzaamheden langer duren. Ook slechte 
weersomstandigheden zoals vorst of aanhoudende 
regen kunnen tot vertraging leiden. We vragen 
hiervoor om uw begrip. 

 
 
 

Verkeershinder en bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden kunt u enige 
verkeershinder verwachten. We werken met een 
kraan die tijdelijk oponthoud in uw straat kan 
veroorzaken. 

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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