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Geachte heer, mevrouw,
In maart dit jaar stuurde ik u een brief met informatie over het Definitief Onderhoudsplan dat wij voor
de wijk Mariahoeve in samenspraak met belanghebbenden hebben uitgewerkt en dat u via onze
website kunt inzien. Op 28 april jl. is het Definitief Onderhoudsplan vastgesteld door het college van
Burgemeester en wethouders en op 10 juni jl. heeft de gemeenteraad het benodigd krediet voor
uitvoering van dit plan beschikbaar gesteld. Met deze brief informeer ik u over de vervolgstappen.
Voorbereiding uitvoering
Momenteel werken wij het onderhoudsplan uit in een bestek en tekeningen. Daarna wordt het project
aanbesteed en omstreeks november dit jaar gegund aan een aannemer. Wij verwachten dat de
aannemer nog dit jaar kan starten met de uitvoering van de werkzaamheden. In een later stadium
informeren wij u over de planning en fasering hiervan.
Kapvergunning is verstrekt
Het onderhoudsplan voorziet in het kappen van diverse bomen in de wijk, die voor de toekomst niet
behouden kunnen blijven. Sommige bomen worden gekapt omdat ze door wortelopdruk schade aan
het wegdek en struikelgevaar veroorzaken. Andere bomen hebben door essentaksterfte een slechte
conditie, of zijn te groot geworden voor de plek die ze in de wijk innemen. Voor het kappen van
sommige bomen is een vergunning nodig. Deze is aangevraagd en op 13 mei jl. verstrekt. Momenteel is
er een periode van zes weken van kracht, waarin er bezwaar gemaakt kan worden tegen de
kapvergunning. Deze termijn eindigt op 24 juni a.s.
Medewerking aan verzoek om alvast te kappen
Diverse bewoners hebben ons verzocht om overlast gevende bomen alvast op korte termijn te kappen.
Een aantal bomen neemt veel zon weg uit particuliere tuinen en juist nu is het de tijd dat men buiten op
het terras in de zon wil zitten. Omdat de uitvoering van het project pas kan starten als het terrasseizoen
voorbij is, hebben zij ons verzocht de bomen eerder te kappen, zodat zij al deze zomer weer kunnen
profiteren van zon in de tuin. Wij hebben besloten mee te werken aan deze wensen en vanaf maandag
29 juni a.s. starten met het kappen van de bomen. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan proberen
we zoveel mogelijk bomen die in het onderhoudsplan zijn aangewezen als ‘te kappen’ in deze werkgang
te verwijderen. Daarbij geldt een voorbehoud: wanneer er bezwaren zijn ingekomen tegen de geplande
kap, of wanneer er vogelnesten in de bomen aanwezig zijn, worden de betreffende bomen nu nog niet
gekapt. Bomen die nu niet gekapt kunnen worden, nemen we dan in een later stadium alsnog mee met
de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden. Voor nu gaat het alleen om het kappen van de bomen, het
rooien van de stobben wordt gecombineerd met het onderhoud, dat dus later van start gaat.
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Hebt u nog vragen?
Als u nog vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met de heer R. de Vor, bereikbaar op
telefoonnummer 06 – 40305487.
Als u vragen hebt over de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de heer R.
Noorman, bereikbaar op 06 – 23652601.
U kunt ook mailen naar mariahoeve@gooisemeren.nl
Met vriendelijke groet,

B.H. Berends
Projectmanager

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

