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Geachte heer Van Dam, 

Hierbij berichten wij u dat wij, afhankelijk van weersomstandigheden , op maandag 8 februari 
aanstaande starten met het verwijderen van bomen in de Havenweg in Nieuwdorp. In totaal 
worden 73 bomen gerooid . De uitvoering duurt maximaal een week. 

De aanvraag van de kapvergunning is gepubliceerd in de Borselse Bode van 21 december 
2009. Er zijn geen zienswijzen ontvangen . De kapvergunning is verleend op 2 februari 2010. 

De bomen worden tot op het maaiveld afgezaagd. De boomwortels worden gefreesd. In de 
tuinen is dit laatste niet uitvoerbaar vanwege kabels en leidingen. Hier worden de stobben 
behandeld, zodat de bomen niet opnieuw uitlopen. 

Wij verzoeken u met het parkeren van uw voertuigen en dergelijke rekening te houden met 
de werkzaamheden. Het aanbieden van de afvalcontainers dient te gebeuren op een plaats 
die voor de huisvuilauto bereikbaar is. De aannemer kan u hierover aanwijzingen geven. 

De riolerings- en herbestratingswerkzaamheden starten volgens een voorlopige planning in 
april van dit jaar. Wij zullen u hierover afzonderlijk informeren. 

Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast die u als gevolg van de uitvoering kunt 
ondervinden. Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u zich in verbinding stellen 
met de heer J.M. Krijger van de afdeling Woonomgeving, telefoon nummer (0113-)238418. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Borsele, 
namens hen, hoofd afdeling Woonomgeving, 

J.HA Uitterhoeve 

Behandeld door: C.O. Woudenberg , doorkiesnummer (0113) 23 84 69 
Wilt u bij de beantwoording van deze brief 'Ons kenmerk' vermelden . 
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