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Onderwerp
Stand van zaken project Leo Xlll-straat en Loonsevaert

Beste bewoner,

Het is alweer even geleden dat wij u informeerden over de stand van zaken rondom het project Leo Xlll-
straat en Loonsevaert. Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de actuele situatie.

Kapvergunning
ln de tussentijd hebben wij voor een deel van de bomen in de straat een kapvergunning
aangevraagd. ln totaal gaan wij 26 bomen kappen voor het project en er komen 19 nieuwe bomen
terug.
Op www.loonopzand.nl/herinrichting vindt u een tekening van de bomen die wij gaan kappen. Ook
ziet u op diezelfde tekening waar en welke bomen er terugkomen.

De kapvergunning is op dinsdag 3 december 2019 verleend. Bent u het niet eens met deze
bomenkap? Dan heeft u tot dinsdag 14 januari2020 de tijd om een formeel bezwaar in te dienen
bij het college van Burgemeester & Wethouders.

Als er geen formele bezwaren zijn ingediend, starten wijvoor 1 maart 2020 met de bomenkap in de
Leo Xlll-straat en Loonsevaert.

Verdere planning
Op dit moment voeren wij onderzoeken uit als gevolg van de PFAS-* en de stikstofproblematiek die in
ons land speelt. Een half jaar geleden hoefden wij deze onderzoeken nog niet te doen, maar door de
landelijke problematiek zijn deze onderzoeken nu verplicht. Afhankelijk van de uitslagen willen wij in
april2020 starten met de uitvoering van het werk.

ln februari 2020 gaan wij via een aanbesteding offertes aanvragen bij aannemers. 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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Moor informatie en vragen
Meer informatie over dit project vindt u op www.loonopzand.nl/herinrichting

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

Met vriendelijke groet,

Rogier

* PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstotren. 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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