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Beste bewoner,

Op 14 juli 2020 stuurden wij u een brief over de stand van zaken rond de werkzaamheden in uw buut1.
We gaven toen aan datwe afgelopen najaar veruachtten te staften. Helaas is dat niet gelukt. We kunnen
daar niet specifiek één reden voor geven. de uitwerking en het uitzoeken van meerdere dingen kostte
helaas wat meer tijd dan vooraf door ons ingeschat. We hopen op uw begrip daarvoor.

Zodrawe in meer detail kunnen aangeven wanneer het straatwerk exact start inÍormeren wij u daar over.
Bomenkap al wel gepland

Zoals we eerder hebben gemeld is het voor dit project noodzakelijk om bomen te kappen, maar planten
we waar mogelijk ook nieuwe bomen aan. Voordat de werkzaamheden in uw straat beginnen, worden de
te kappen bomen binnenkort vast gekapt. Door de bomen nu te kappen laten we de natuur in het
broedseizoen (vanaf 1 maart) met rust.
De firma Bouwmeester uit Apeldoorn gaat vanaf 16 februari 2021 bomen kappen in uw straat. Tijdens de
kapwerkzaamheden kan het zijn dat zij u vragen om uw auto tijdelijk ergens anders in de straat te
parkeren.

Voordat de bomen gekapt worden, krijgen zij eerst een markering op de stam. Aan de hand van deze
markering weet de firma Bouwmeester precies welke bomen er gekapt moeten worden. Pas als alle
werkzaamheden in uw straat klaar zijn, planten we in het eerstvolgende plantseizoen (voor- of najaar) de
nieuwe jonge bomen in uw straat. Hetzelfde geldt voor de nieuwe beplanting in de wadi (voorziening voor
opvang regenwater). Zodra we meer weten over de start van de werkzaamheden kunnen we ook dit
definitief inplannen en hoort u hier meer over van ons.

Kapvergunning

Voor een deel van de te kappen bomen was een kapvergunning nodig. Deze hebben wij aangevraagd en
de kapvergunning is verleend. Onderdeel van de vergunningsaanvraag was een 'boom effect analyse'
(BEA). Deze analyse lieten wij uitvoeren om te weten hoe het gesteld was met de gezondheid van de
bomen.
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Uit dit ondezoek blijkt dat een aantal van de bomen in de straat over een aanlal jaar haar maximale
levensduur bereikt. Ook bleken er een aantal bomen ziek te zijn. Daarom is besloten om ook deze bomen
in dit project te kappen en waar mogelijk te vervangen door een nieuwe jonge boom.
Niet voor alle bomen was een vergunning nodig om deze te mogen kappen, dat heeft met de dikte van de
stam te maken. Op bijgevoegde tekening ziet u alle bomen die worden gekapt en waar de nieuwe bomen
komen
È

Vragen
Heeft u vragen tijdens het kappen van de bomen? Neem dan contact op met de directievoerder; de heer

A. Berends. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 - 51 15 53 02 of per e-mail via
a.berends@apeldoorn.nl.

Voor overige vragen kunt u contact met mij opnemen. U vindt mijn contactgegevens rechts bovenaan
deze brief.
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