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dunnen van bosstrook langs de beek bij Ugchelseweg 247

Geachte mevrouw, heer,

De eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn is belast met het onderhoud van de
openbare ruimte van onze gemeente. Eén onderdeel hiervan is het onderhoud aan openbaar groen.
Herstel beken en sprengen
Het is nodig om de bosstrook langs de beek ter hoogte van de Ugchelseweg 247, achter de
woningen aan de Bogaardslaan met de huisnummers 40 t/m 84 te dunnen. Er zullen ongeveer
25 bomen worden gekapt. (Zie bijgevoegde tekening.) Hierdoor is het mogelijk om nieuwe onder
beplanting aan te brengen. Dit gaan we in het najaar van dit jaar of begin 2019 uitvoeren.
Het spreekt voor zich dat na het kappen van de bomen er voorlopig sprake is van enigszins open
beplanting. Maar na de nieuwe aanplant zal de strook fraai dichtgroeien en dat verhoogt uw privacy.
Uitvoering werkzaamheden
De eenheid Beheer en Onderhoud gaat samen met aannemers de werkzaamheden uitvoeren. We
verwachten over enkele weken te kunnen beginnen met het werk.
Het is niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige overlast zal veroorzaken. Wij hopen dat u
hiervoor begrip zult heeft.
De kapwerkzaamheden worden uitgevoerd met strikte inachtneming van de Wet natuurbescherming.
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer
Cees Jeths van de eenheid Beheer en Onderhoud, via de servicedesk van de gemeente Apeldoorn
(nummer 14055) of door een mail te sturen naar OW-ZW@apeldoorn.nl.

Hoogachtend,
namens Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Amanda Schreuder,
teammanager Zuid en Buitengebied
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