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Beste bewoner(s), 

Zoals we nu verwachten, starten  we volgens afspraak na de zomervakantie met de uitvoering van de 

reconstructie van uw straat.  

 

Bomenkap op 28 april 

Als voorbereiding op de reconstructie, gaat boomrooibedrijf van Wijk en Zn op dinsdag 28-april de bomen 

rooien om de reconstructie mogelijk te maken. De bomenrooier begint in de Prinses Beatrixlaan en gaat 

aansluitend de bomen rooien in de overige straten. De bomen worden telkens op centrale plekken in 

stukken gezaagd.  

 

Auto’s  verplaatsen   

Als u 28 april thuis bent, dan zouden wij het fijn vinden als u de auto wilt verplaatsen op het moment dat de 

bomenrooier eraan komt. Als uw auto toch in de weg blijkt te staan tijdens de werkzaamheden, belt de 

bomenrooier even bij u aan. Bent u op 28 april niet thuis, dan vragen wij u om uw auto in een andere straat 

te parkeren. Of maak gebruik van het parkeerterrein langs de Prinses Beatrixlaan.  

 

Vragen over het rooien van de bomen 

Mocht u vragen hebben over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de bomenrooierij, 

Harrie van Wijk telefoonnummer 06-51480796 of Patrick van Wijk 06-20221251. 

 

Duurzaamheid 

Tijdens de bewonersavond van 9 december heb ik verteld dat de gemeente aan het onderzoeken was of de 

scholen, ‘t Tejaterke en de sporthal op een alternatieve manier van warmte kon worden voorzien. Het 

onderzoek is voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij hebben besloten om hier niet mee door te gaan. Er komt 

vooralsnog geen alternatieve warmtevoorziening voor deze gebouwen. 

 

Tot slot 

Mocht u vragen hebben over de reconstructie, neem dan contact met mij op. Mijn nummer staat boven aan 

deze brief. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 
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