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Veilig stellen van een boom bij u in de buurt 
 
De gemeente stelt binnenkort met spoed (voor 14 april) een boom veilig bij u in de buurt. In dit wijkbericht 
leest u om welke boom het gaat en waarom de boom veilig gesteld wordt. 
 
Welke boom wordt veilig gesteld? 
Het gaat om een treurwilg met boomnummer: 
1900285. Deze boom staat op de dierenweide in 
Vleuten aan de Broederschapslaan. Op de achterzijde 
van dit wijkbericht vindt u een overzicht.  
 
Wat is veilig stellen van een boom? 
Het veilig stellen van een boom betekent dat er meer 
dan 40% van de kroon gesnoeid wordt. Hiervoor is een 
kapvergunning nodig. Omdat de werkzaamheden zo 
snel mogelijk uitgevoerd moeten worden, kan er geen 
reguliere kapvergunning aangevraagd worden. We 
hebben daarom een noodkapvergunning 
aangevraagd. Deze is inmiddels verleend. 
 
Waarom wordt deze boom veilig gesteld? 
Op 23 maart is de boom onderzocht. Tijdens het 
onderzoek werd duidelijk dat er veel afgestorven 
takken in de boom zitten. Dit is gevaarlijk, want deze 
takken kunnen afbreken.  
 
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. 
 
 
 
 
 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het snoeien van de boom  in 
uw straat? Dan kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 14 030.  
 
Met vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij 
het Wijkbureau Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1. 
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