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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de kapwerkzaamheden die wij voorafgaand aan het groot
onderhoud in uw wijk gaan uitvoeren.
Wat gaan wij doen?
Een groot aantal bomen moeten worden gekapt vanwege het geplande groot onderhoud. Dit kan
bijvoorbeeld zijn vanwege ophoging van het openbaar gebied (bestaande bomen kunnen hier niet
tegen en gaan alsnog dood) of een andere inrichting van de openbare ruimte.
Daarnaast is uit reguliere boomveiligheidscontroles is gebleken dat op bepaalde locaties, de bomen
ziek of verzwakt zijn. Om gevaarlijke situaties te voorkomen worden deze bomen verwijderd.
Alle te verwijderen bomen staat aangegeven op de oktober jl. door u ontvangen brief met tekening van
het definitief ontwerp van het groot onderhoud voor de woonwijk Kogge.
Bomen worden tot op een meter hoogte afgezaagd. De resterende stammen worden verwijderd op het
moment dat de bestratingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Na het groot onderhoud zal er nieuwe
beplanting, bomen en gras aangebracht worden.
U wordt naar verwachting in het voorjaar (april/mei) over de daadwerkelijke start van het groot
onderhoud nader geïnformeerd.
Planning
De kapwerkzaamheden worden in februari 2018 uitgevoerd en nemen ongeveer drie weken in beslag.
Het kan zijn dat u enige overlast van de werkzaamheden ondervindt.
We voeren deze werkzaamheden in deze periode uit om problemen in het broedseizoen van de
vogels te voorkomen.
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De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is A. De Jonge V.O.F. uit Sint Jansklooster.
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige overlast zullen geven voor u als bewoner, wij en de
aannemer hopen die tot een minimum voor u te kunnen beperken.
Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met de heer W. Baijense van de gemeente Lelystad. Dit kan telefonisch op nummer 140320 of per mail op gokogge@lelystad.nl. Alle informatie staat ook op www.lelystad.nl/gokogge.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

Wim Baijense
Projectleider Cultuurtechniek
(Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend)

