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Aan de bewoners van

Oude Rijnsburgerweg 1,3,5,7 en9
Zílverstein 1

Verzenddatum

Ons kenmerk

Contactpersoon

Telefoonnummer

29 oktober 2018

z/78/7I7129/2346s9
De heer G. van Meurs

14071

Onderwerp Communicatie bomenkap Oude Rijnsburgerweg

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen week kregen wij een aantal telefoontjes en mailtjes van bewoners uit uw straat over het
kappen van de bomen. ln de Nieuwsbrief van september jl. is weliswaar gesproken over de definitieve
inrichting van de Oude Rijnsburgerweg met daarbij een planning, maar er is niet gesproken over de
precieze werkzaamheden waaronder het kappen van LL bomen aan het begin van de wijk.
Dat betreuren wij, want hierdoor heeft u nu vragen over de kap en de verplant. Dat hadden we graag
willen voorkomen. Daarom lichten we hieronder alsnog de kap van de bomen in uw directe
woonomgeving toe.

ln het verleden is er langs de Oude Rijnsburgerweg een tijdelijk riool aangelegd en zijn er bomen geplant.
Nu de tijd is aangebroken om over te gaan tot een definitieve inrichting van de Oude Rijnsburgerweg,
moet het tijdelijke rioolvervangen worden en moeten er nieuwe aansluitingen worden gemaakt.
Hiervoor is het nodig om enkele bomen te kappen.

Bovendien heeft gemeente Oegstgeest inmiddels gekozen voor één type bomen langs de Oude
Rijnsburgerweg om op deze manier een uniform straatbeeld te realiseren. Oegstgeest heeft gekozen
voor platanen aan de hele Oude Rijnsburgerweg. De bomen die nu worden gekapt (geen platanen)
worden bij de definitieve inrichting dan ook vervangen door platanen.

Verder zullen wij de precieze werkomschrijvingen voortaan compleet via de Nieuwsflits of via een
bewonersbrief communiceren. Hebt u nog vragen over de werkzaamheden, dan bent u

op woensdagen van L4.00 tot 15.00 uur van harte welkom in de keet van Dura Vermeer.

riendelijke groet,

de Vries

anâger Nieuw Rhijngeest en Oegstgeest aan de Rijn
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