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Onderwerp
Stand van zaken project Hei-akker en omgeving

Beste bewoner,

Het is alweer even geleden dat u 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.

Bezwaar kapvergunning
ln onze brief van 5 april 2019las u dat de gemeente een kapvergunning voorde bomen in de

Hei-akker had aangevraagd. Op 19 maart 2019 werd deze kapvergunning verleend. Deze

bomenkap is noodzakelijk om het project, zoals wij dat op de informatieavond van 4 februari2Ol9
presenteerden, uit te voeren. Tijdens deze avond gaven wij ook aan dat wij na de zomer met de

uitvoering wilden starten. Dit laatste blijkt niet haalbaar.

Een aantal bewoners kan zich niet vinden in de kap van de bomen in de Hei-akker. Deze bewoners

hebben een formeel bezwaar op de verleende kapvergunning ingediend bij het college van

Burgemeester & Wethouders. Zo lang de bezwarenprocedure loopt, kan de gemeente geen bomen

kappen. Ook de verdere voorbereiding op dit project ligt daardoor tijdelijk stil. Wij kunnen onder

andere de stukken om een aannemer te selecteren niet verder uitwerken. Daardoor hebben wij nog

geen aannemer aangesteld.

Wanneer de bezwarenprocedure volledig is afgerond, gaan wij verder met het project. Uiteraard zijn

wij afhankelijk van de afwikkeling van de bezwaren. De uitslag bepaalt of wij kunnen overgaan tot

het kappen van de bomen.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over het verloop van het project informeren wij u opnieuw

gemeente Loon op zand
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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 het
e-mailadres: R.nota@loonopzand.nl .

Met vriendeli groet,

Rogier
Projectleider
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