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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over het kappen van de bomen in uw wijk.
Onlangs is het Definitieve Ontwerp van de nieuwe inrichting Willem Kloosstraat en
omgeving vastgesteld. Vooruitlopend op de herinrichting zullen er bomen gekapt
worden.
Kappen bomen
De bomen in het projectgebied zijn onderzocht door Bomenwacht Nederland. Een
groot aantal bomen hebben een slechte conditie en een beperkte levensverwachting.
Deze bomen worden verwijderd. Ook worden bomen gekapt om andere bomen meer
ruimte te geven, zodat ze kunnen groeien en daardoor wordt de levensduur
verlengd. Daarnaast worden er bomen gekapt ten gevolge van het nieuwe ontwerp.
In totaal worden er 58 bomen gekapt. Tijdens de herinrichting (vanaf juni 2019)
worden er 46 bomen nieuw aangeplant. Voor de overige 12 bomen is compensatie
binnen de gemeente gevonden aan de Zernikelaan.
De bomen worden nu al gekapt om het broedseizoen voor vogels voor te zijn.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Den Boer Groenprojecten in
de periode van 18 t/m 29 maart.
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er parkeerplaatsen, trottoirs of de
rijweg tijdelijke wordt afgezet. Dit vanwege het gevaar van vallende takken of het
afvoeren van de stammen en snoeihout.
Vragen
Indien u vragen heeft over deze brief dan kunt u deze toesturen per e-mail aan
s.langstraat@papendrecht.nl. Ook kunt u tijdens de werkzaamheden contact
opnemen met dhr. H. Vlaster. Beiden te bereiken via telefoonnummer 14 078.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het project "Groot onderhoud Willem Kloosstraat eo" vindt
u op de website van de gemeente www.papendrecht.nl. Door in het zoekveld de term
"Kloosstraat" in te vullen of via onderstaande link komt u bij het project uit.
www.papendrecht.nl/willemkloosstraat
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