Woensdag 6 maart 2019

Wijkbericht
Rijtuigenbuurt

Bomenbestand in Rijtuigenbuurt vernieuwd
De Rijtuigenbuurt wordt vernieuwd. De
bomen in de Rijtuigenbuurt maken deel uit
van dit vernieuwingsplan. Inzet is een
duurzaam bomenbestand waarmee we de

De vernieuwing leidt tot:


kwaliteit en veiligheid van de woonstraten, het

kwaliteit van het groen verbeteren. Al

centrale voetgangersgebied en de

eerder hebben wij u hierover vorig jaar in
een wijkbericht geïnformeerd.

hoofdontsluitingsweg;




speelaanleidingen;

volgende week 99 bomen weg die niet gezond


hinderlijke wortelopdruk veroorzaken.

Kleurrijker, meer divers en kwalitatief beter
groen;

hebben. De bomen staan bijvoorbeeld te dicht
op de weg of in het trottoir waardoor ze

Een vernieuwing van de speelplekken met
nieuwe speeltoestellen en meer

flora zo min mogelijk te verstoren, halen we
zijn of nog maar een korte levensverwachting

Een vernieuwing van de parkeerpleinen met
grotere en overzichtelijke parkeerplaatsen;

Door het mooie weer van de afgelopen weken is
de natuur versneld tot leven gekomen. Om de

Een verbetering van de toegankelijkheid,



Een buurt die beter bestand is tegen het
veranderende klimaat met bijvoorbeeld
plekken voor de opvang van regenwater.

Nieuwe bomen
Er komen in het nieuwe plantseizoen najaar
2019 – voorjaar 2020 ook weer nieuwe bomen
voor terug. Deze bomen planten we dan op een
betere locatie zodat ze wel een goede toekomst
tegemoet gaan. De nieuwe bomen worden in
ruime boomvakken geplaatst en ze worden
hierdoor gezonder, kleurrijker en
toekomstbestendiger. Ook wordt in de nieuwe
inrichting gebruik gemaakt van meer kleurrijke
beplanting. Er komt meer diversiteit in
boomsoort en dat is weer goed voor flora en
fauna. Op de website
https://ikbennieuwegein.nl/Rijtuigenbuurt vindt
u de kaart van welke bomen weggaan en waar

Omgevingsvergunning

nieuwe bomen worden aangeplant.

Voor het weghalen van de bomen heeft de gemeente
medio 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd.

Dit wijkbericht is een uitgave van de gemeente Nieuwegein telefoonnummer: 14 030 www.nieuwegein.nl

Voor de 41 bomen waar een

Alexander Peek telefoon 030-6371472 of

omgevingsvergunning voor is verleend, laten

06-83659249. Per mail kunt u hem bereiken via

we in het najaar van 2019 en voorjaar volgend

a.peek@peekbv-Houten.nl

jaar 67 bomen terug komen. Dat zijn er meer
dan de 41 bomen waartoe we verplicht zijn en
doen we omdat we bomen een warm hart
toedragen en ze een belangrijke functie hebben
in de woon- en leefomgeving.
Wat ervaar ik al bewoner voor overlast?
Bij het weghalen van de bomen gebruikt de
aannemer zware machines. Dat zal overdag
enige geluidsoverlast veroorzaken. Ook zal op
sommige momenten de weg gedeeltelijk
afgezet worden om de boom veilig te kunnen
kappen. Dit worden met borden aangeduid. Op
sommige momenten zal de aannemer u vragen
uw auto tijdelijk op een andere plek te
parkeren om schade aan uw auto te voorkomen
tijdens de werkzaamheden. We zorgen er voor
dat de overlast voor u zo minimaal mogelijk is.

Meer informatie
Voor meer informatie over het vernieuwen van
het bomenbestand kunt u mailen naar
projectleider heer Jim le Duc via
rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl of
bellen naar 030-6071233. U kunt voor de
uitvoering ook terecht bij de aannemer

