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Onderwerp
Definitief ontwerp project Hei-akker en omgeving
Beste bewoner,
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 19 maart 2019 het definitieve ontwerp van
dit project vastgesteld. Tijdens de informatieavond op 4 februari 2019 hadden enkele bewoners
opmerkingen op het ontwerp. Door die opmerkingen hebben wij het vastgestelde ontwerp op een
paar details aangepast.

Website
Het definitief ontwerp en andere informatie over het project Hei-akker en omgeving vindt u op
www. loonopzand. nl/heiakker.
Keuze grotere boomsoort
Voor de Hei-akker zijn grote en kleine bomensoorten voorgesteld. Vele bewoners hebben hierover
vragen gesteld. Wij hebben daarom de mogelijkheden onderzocht om op bepaalde locaties toch
een grotere boomsoort te plaatsen dan voorgesteld. Voor de aanplant van een grotere boomsoort
moet de groeiruimte ondergronds groot genoeg zijn. Bij de meeste bomen kunnen we de
groeiruimte vergroten. Hierdoor kunnen we op die locaties eventueel toch een grotere boomsoort
(su ikeresdoorn) plaatsen.
Op onze website staat een pagina "Keuze grotere boomsoort" waar u meer informatie vindt. De
direct aanwonenden ontvangen hierover een aparte brief.

Kapvergunning
Zoals aangegeven op de informatieavond van 4 februari2019 hebben wijde kapvergunning voor de
bomen aangevraagd. Deze kapvergunning is op dinsdag 19 maart 2019 verleend. Bent u het niet
eens met deze bomenkap? Dan heeft u vanaf die datum zes weken de tijd om een formeel bezwaar
in te dienen bij het college van Burgemeester & Wethouders.
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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 vragen mailen naar ondergetekende, via
emailadres R. nota@loonopzand. nl.

Met vriendelijke groet,

Rogier N
Projectleider
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