Bewonersbrief
Oosterhout, 8 februari 2017

*IO17005426*

Aan de bewoners van Vincent van Goghlaan 43, 45 en 59

Dunningswerkzaamheden in uw buurt
De gemeente Oosterhout start de komende tijd met dunningswerkzaamheden in de groenstrook
achter uw woning. Hier wordt een deel van de bomen verwijderd, zodat de overige bomen en de
struiken eronder weer ruimte krijgen om te groeien. De werkzaamheden starten naar verwachting
eind februari en zijn uiterlijk half maart klaar.
Waarom dunnen?
De dunningswerkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de struiken in de plantsoenen niet overgroeid
raken en de bomen zich beter kunnen ontwikkelen. De bomen worden nu zo groot dat de kronen elkaar
raken en de struiken eronder te weinig licht krijgen. Soorten die langzamer groeien komen in de
verdrukking en dreigen te verdwijnen. Daardoor zouden eenzijdige en minder vitale groenstroken ontstaan,
die minder aantrekkelijk zijn voor mens en dier. Om de variatie en kwaliteit in stand te houden is dunning
noodzakelijk. Daarom wordt er nu gedund in het bomenbestand. In de groenstrook achter de tennisbanen
zal ook in de struiken worden gedund. De struiken die dan overblijven kunnen zich tot een volwassen
gezonde beplanting ontwikkelen.
Wat betekent dit voor mij?
Waar bomen en struiken worden verwijderd ontstaan tijdelijk open plekken. Die open plekken zullen weer
worden opgevuld door de overgebleven bomen en de beplanting daaronder. Een tekening van de
werkzaamheden vindt u op onze website. U ziet hierop bijvoorbeeld de bomen die worden verwijderd en de
bomen die behouden worden.
Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u meer informatie vinden op onze website waar een uitgebreidere toelichting is
opgenomen. U vindt onze website op www.oosterhout.nl. Via inwoners > openbare ruimte > projecten >
Groot Onderhoud Bosplantsoen kunt u aanvullende informatie vinden.
Ook kunt u contact opnemen met de heer Cees Berrevoets via e-mailadres c.berrevoets@oosterhout.nl of
met de heer Johan van de Vrie via e-mailadres j.van.de.vrie@oosterhout.nl.
U kunt hen ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 0162.

