Buurtbericht

Betere Buurten

Aanvraag kapvergunning in Kerkveld
In uw buurt (Kerkveld) wil Betere Buurten 35 bomen kappen en 8 bomen verplaatsen. Voor
39 van deze bomen wordt een kapvergunning aangevraagd omdat ze anders niet gekapt of
verplaatst mogen worden. Betere Buurten plant daarna 52 nieuwe bomen. Soms komen deze
op net een andere plek dan de gekapte boom, maar wel in de buurt. U kunt bezwaar maken
tegen de kap via www.officielebekendmakingen.nl. Hier vindt u ook een kaart van de bomen
die we willen kappen.

Waarom?
In de meeste gevallen is er iets aan de hand
met de bomen die we willen kappen. Ze zijn
ziek, ze groeien niet goed, ze zijn te oud
(sommige boomsoorten worden niet zo oud)
of ze staan op een plek waar ze niet genoeg
ruimte hebben, waardoor hun wortels de
stoep of de straat omhoog duwen. Voor dode
bomen hoeven we geen kapvergunning aan
te vragen.
De nieuwe bomen zijn nog niet zo groot
als de oude. We hebben een (nieuwe) plek
voor ze gezocht waar ze tenminste 40 jaar
weer lekker kunnen groeien. Ook zijn het
andere soorten. Er is bijvoorbeeld gekozen
voor de Prunus, de Magnolia en de Nyssa.
Bijvoorbeeld omdat ze minder hard groeien
of ouder kunnen worden.

Magnolia

Kapvergunning
De kapvergunning (officieel: omgevingsvergunning)
wordt aangevraagd zodra u dit bericht ontvangen heeft.
Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend,
wordt dit gepubliceerd in het Digitaal Gemeenteblad:
www.officielebekendmakingen.nl.
U vindt de omgevingsvergunningen ook op onze website
onder officiële publicaties. Zodra de gemeente de
vergunning heeft verleend, kunnen omwonenden en
andere belanghebbenden bezwaar maken. Dit bezwaar
stuurt u via gemeente@nieuwegein.nl aan het
college van burgemeester en wethouders. Voor bomen
waarvoor geen kapvergunning nodig is kunt u geen
bezwaar indienen. Ook moet u bij het indienen van een
bezwaarschrift belanghebbende te zijn. Dit betekent dat
u op minder dan 100 meter van de boom woont en/of
u vanaf 200 meter de boom kunt zien vanuit uw huis
en/of u bezwaar indient namens een belangenvereniging
die bomen in Nieuwegein wil behouden.

Prunus

Kappen
We kappen niet alle bomen in één keer. We doen steeds
een stukje van de buurt. Op het moment dat een deel van
de buurt vernieuwd wordt, kappen we daar de bomen.
Tijdens de vernieuwing zetten we er dan nieuwe bomen
in. Zo is het niet zo lang kaal in de buurt. We kunnen dit
zo doen omdat de kapvergunning 3 jaar geldt. Natuurlijk
houden we u op de hoogte in welk deel van de buurt
gewerkt wordt en waar we bomen kappen en planten.
Als u vragen heeft, mag u mij altijd even bellen of
e-mailen.
Met vriendelijke groet,
Sander Derksen
Projectleider Betere Buurten
kerkveld@nieuwegein.nl

Nyssa

