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Bomen rooien Eikenlaan

Geachte heer, mevrouw,
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Eikenlaan. In deze brief
brengen wij u graag op de hoogte van het rooien van de bomen.
Kapvergunningen afgegeven

De kapvergunningen zijn afgegeven door de Omgevingsdienst de Vallei en er zijn geen bezwaren

binnengekomen tegen de werkzaamheden. Dit betekent dat de bomen vanaf de Industrielaan tot en
met Eikenlaan 15 gerooid kunnen worden.
Aanvang van de werkzaamheden

Maandag 23 maart zal worden gestart met de rooiwerkzaamheden en in totaal zal er 3 weken worden
gewerkt.

Wat gaan we doen

In de eerste week worden de bomen afgezaagd en kaal gemaakt. De stammen worden aan het einde

van de dag opgehaald, het takhout wordt versnippert. Omdat ook de wortels zoveel mogelijk worden
verwijderd zal ook een gedeelte van de weg en het trottoir open moeten. Dat wordt natuurlijk
hersteld en aan het einde van de werkdag is alles weer begaanbaar. Werkzaamheden worden
uitgevoerd overeenkomst de Wet Natuurbescherming.
Afkomend hout

De stammen van de bomen zullen gedeeltelijk worden hergebruikt in de gemeente. Voor afzettingen

in het nieuwe bike-park aan de Eikenlaan, voor natuurspeelplaats(en) in Akkerwinde en door Platteland
Anders. Het andere stamhout is voor de aannemer. Wilt u hout afnemen dan kunt u dit, voor 24 maart

a.s., per e-mail laten weten aan de uitvoerder, Tom van Rooijen van

Agterberg, emailadres: t.v.rooijen@agterberg.com en iets afspreken.
Bereikbaarheid

Op elk gewenst moment kunt u de woning bereiken of verlaten. Indien werkzaamheden voor de

woning plaatsvinden, worden deze op verzoek gestaakt om u tijdelijk doorgang te verlenen. Soms

moet u misschien een kleine omweg in de wijk maken, dat valt in het kader van de veiligheid niet te
voorkomen. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig, om indien nodig hierbij te helpen. Om de

werkzaamheden goed uit te kunnen voeren zal een gedeelte van de Eikenlaan overdag gedurende de
werkzaamheden niet bereikbaar zijn. U wordt als bewoner bericht als wij ter plaatse van uw woning

aan het werk gaan.
Corona virus

Wij attenderen u er op dat ook met de uitvoering van deze werkzaamheden rekening moet worden

gehouden met de regels en richtlijnen van het RIVM. Er is een duidelijk herkenbare medewerker die

beschikbaar is voor informatie, vragen over toegankelijkheid etc. Houdt voldoende afstand, ook voor

uw veiligheid! Kijk voor meer informatie en de maatregelen ook op www.scherpenzeel.nl/corornavirus
of op www.rivm.nl

Andere vragen of meer informatie

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op

met onze uitvoerder Tom van Rooijen op tel.: 06-20430288 of via t.v.rooijen@agterberg.com of met de
gemeente via eikenlaan@scherpenzeel.nl .

Wilt u eerdere informatie teruglezen? Kijk op www.scherpenzeel.nl/eikenlaan
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