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Verwijderen bomen parkeerterreinen Schouw 12 en 15

No. 19-017

Geachte mevrouw, mijnheer,
Met deze brief informeren wij u over het onderhoud aan de bomen in uw woonomgeving. Komende
zomer start het groot onderhoud aan Schouw 12 en 15. In voorbereiding daarop, worden in februari 2019
bomen verwijderd.
Wat gaan wij doen?
We verwijderen een aantal bomen in uw woonomgeving. Dit is noodzakelijk in verband met het geplande
groot onderhoud in de wijk. We verwijderen bomen die slecht groeien (omdat er bijvoorbeeld veel
bestrating rondom de boom is), of omdat ze niet passen in het nieuwe ontwerp.
Daarnaast blijkt uit reguliere boomveiligheidscontroles dat bepaalde bomen ziek of verzwakt zijn. Om
gevaarlijke situaties als takbreuk en omwaaien te voorkomen, worden deze bomen gekapt.
Op het voorlopige ontwerp van de parkeerterreinen Schouw 12 en 15 kunt u zien waar bomen verwijderd
worden en waar we nieuwe bomen planten. Dit ontwerp hebben wij op de bewonersavond van 20
september 2018 getoond en daarna gepubliceerd op onze website: www.lelystad.nl/goschouw1215.
Planning
De kapwerkzaamheden starten vanaf 18 februari 2019. Er is gekozen voor deze periode in verband met
de planning van het groot onderhoud en het broedseizoen van vogels. Het onderhoud wordt uitgevoerd
door A. de Jonge V.O.F. uit Sint Jansklooster.

Methode
De bomen worden tot op een meter hoogte afgezaagd. De stammen die blijven staan, worden
verwijderd op het moment dat we op die locatie starten met de bestratingswerkzaamheden. Na
afronding van het groot onderhoud worden er nieuwe bomen, gras en beplanting aangebracht.
Uiteraard informeren wij u hierover op een later moment. Wij beseffen dat het verwijderen van de
bomen enige overlast geeft. Wij doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.
Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de heer A. van Zwam van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer
14-0320 of per mail op goschouw12-15@lelystad.nl.
Volg ook Facebook GrootOnderhoudLelystad voor meer informatie over uw wijk.
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