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Onderwerp
Stand van zaken project Hei-akker en omgeving

Beste bewoner,

Het is alweer even geleden dat wij u informeerden over de stand van zaken project Hei-akker

en omgeving. Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de actuele situatie van dit project.

Bezwaren proced u re verleende kapvergunn ing
ln onze brief van 6 september 2019las u dat een aantal bewoners een formeel bezwaar tegen de

verleende kapvergunning had ingediend. Deze bezwaren zijn afgehandeld. De bezwaarmakers

hebben geen beroep ingediend bij de rechtbank. Daarmee is de bezwarenprocedure volledig

afgerond en is de verleende kapvergunning dus onherroepelijk.

Voor het einde van de winter 201912020 starten wij met het kappen van de bomen in de Hei-akker

Wij informeren u tijdig over de planning.

Verdere planning
Op dit moment voeren wij onderzoeken uit als gevolg van de PFAS* en stikstof problematiek die

in ons land speelt. Een half jaar geleden hoefden wijdeze onderzoeken nog niet te doen, maar

door de problematiek zijn deze nu verplicht. Afhankelijk van die uitslagen willen wij in april 2020

gaan starten met de uitvoering van het werk.

ln februari 2020 gaan wij het bestek voor de uitvoering van het project op de markt uitzetten.

Aannemers kunnen hierop inschrijven. De aannemer met de gunstigste offerte mag het werk

gaan uitvoeren.

Zodra wij weer nieuwe ontwikkelingen hebben over het verloop van het project informeren wij

u opnieuw.
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Meer informatie en vragen
Meer informatie over dit project vindt u op www.loonopzand.nl/heiakker

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u deze mij mailen via R.Nota@loonopzand.nl

Met vriendelijke groet,

Rogier
Projectleider

* PFAS rs een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische

stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een

negatief effect hebben op milieu en gezondheid.
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