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: De Bie Groen

Geachte heer / mevrouw,

In opdracht van de Gemeente Velsen, zijn wij donderdag 14 februari 2019 gestart met het
verwijderen van de bestaande bomen in het Pijlkruid.
Wij gaan morgenmiddag, donderdag 21 februari, de stobben van deze verwijderde bomen
wegfrezen. Het is ons streven alle boomstobben ’s middag te verwijderen, maar mocht dit
onverhoopt niet lukken zullen de resterende werkzaamheden op vrijdagochtend uitgevoerd
worden.
Deze werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd, maar enige overlast is helaas niet te
voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat de locaties waar de bomen hebben gestaan gedurende de dag
minder goed bereikbaar zullen zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 februari vanaf 07.00 uur tot
17.00 uur. De locaties zullen per fases worden afgezet.
Vriendelijk verzoeken wij u om uw auto gedurende deze dagen niet in nabijheid van de
genoemde locaties te parkeren.
Vervolgens zullen wij volgende week de overige werkzaamheden (herstellen bestrating,
grondverbetering) oppakken. Ook deze werkzaamheden zullen enige overlast opleveren. Dit
heeft tot gevolg, dat uw woning tot en met 8 maart, tijdens de werkzaamheden, gedurende een
dagdeel minder goed bereikbaar zal zijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor tussen 7:30 tot 16:00 uur het
telefoonnummer is: 023 – 538 52 06. Deze brief en de planning kunt u ook vinden op onze
website.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen uw begrip voor
enige overlast.
Met een vriendelijke groet,
De Bie Groen
Cees van Doorn
Uitvoerder
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