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Onderwerp: aanvraag kapvergunning 

Geachte heer, mevrouw, 

Voor het project Katwijkerlaantracé, deelgebied Milenagang, heeft op woensdag 30 
november 2016 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. 

In de brief van 1 februari 2017 is u de uitkomst van de enquête over het groengebied en 
de inrichting van een botanische rozentuin gemeld. U treft het voorstel hierbij aan. Op 
basis van dit voorstel heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd. Ook voor het 
verplanten of verplaatsen van bomen is een vergunning benodigd. De tekening 
behorende bij de kapaanvraag treft u hierbij aan. 

Zoals op tekening is aangegeven zullen de bestaande mammoetbomen (Metasequoia 
glybtostoboides) in het plangebied worden herplant. Tevens zullen 2 lindes (Tilia 
platyphillos 'Delft') worden herplant in het gebied. 1 schuin tegenover de te handhaven 
linde in het verlengde van de Katinkagang en de ander in het verlengde van de 
Naomigang in het talud langs het water. 
De overige 11 lindebomen worden allen verplant naar de locatie zoals op tekening staat 
aangeven. 

De voorbereidende werkzaamheden vinden de komende tijd plaats. Het verplanten van 
de bomen is niet mogelijk in het zogenoemde broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 
augustus. De bomen worden verplant als er de omgevingsvergunning voor de bouw van 
het zorggebouw is verleend. Deze aanvraag wordt door ontwikkelaar De Goede Woning 
naar verwachting in maart 2017 ingediend. 

De aangevraagde kapvergunning zal binnenkort in de plaatselijke krant worden 
gepubliceerd. Hiertegen kunnen belanghebbenden bezwaar maken, volgens de 
procedure zoals in het krantenbericht vermeld staat. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

De teammanager van het team Projectmanagement 

gleue, 2017 
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te verplanten lindes naar: 
Wilhelminapark 
Park Palenstein 
Willem Alexanderplantsoen 
Heempad, Ecoduct 

1 stuks 
2 stuks 
1 stuks 
7 stuks 

kr---■  te verplanten bomen op lokatie (7 stuks) 
X 	te verplanten lindebomen (Tilia platyphyllos 

'Delft') naar elders (11 stuks) 
0 	nieuwe bomen (min. 20 stuks) 
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