
 

Bewonersbrief 
Zaak : OTH00780.01 Reconstructies groen 2019 

Zaaknummer : 191269-02 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 191269-02  
te vermelden. 

 

Aan alle bewoners van de Venkelhof 17 t/m 35 e.o. 
 

Vervanging van zeven bomen in uw straat 
 

In Oosterhout vinden we een groene leefomgeving erg belangrijk. Het is goed voor de 

biodiversiteit en bomen geven bijvoorbeeld ook koelte bij hitte. Daarnaast ziet het er ook nog 

fijn en gezellig uit. We willen het groen daarom goed onderhouden en soms moeten we groen 

herstellen/vervangen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van ons zogenaamde 

Jaarprogramma Openbare Ruimte. Voor 2019 staan ook de bomen in de Venkelhof op het 

programma.  

 

Waarom vervangen 

Zeven bomen (Meidoorns) tussen nr. 17 en 35 in de Venkelhof verkeren in slechte staat. We gaan ze 

daarom vervangen. Er komen nieuwe bomen op dezelfde plaats terug. We hebben hiervoor gekozen 

voor een “Prunus”. Er worden nieuwe plantgaten gemaakt en bestrating om de bomen wordt hersteld. 

Een kleine verschuiving met de bomen is soms mogelijk. Aan de inrichting van de straat wordt verder 

niets veranderd. 

 

Hieronder een foto’s van de te planten boom 

 

Prunus ‘Umineko’ 

‘Umineko’ Sierkerselaar. Smal 

groeiende boom. In april talrijke 

witte bloemen. Zeer mooie, 

purperrode herfstkleur. Parkboom, 

tuinen en voor smalle straten. 

Er is gekozen voor een boomsoort 

die smal en klein blijft. Na 15 jaar 

bereiken de bomen grootte van 

maximaal 4 meter breed en 6 

meter hoog. 

 

 

 

 

 

 

Planning  

Voor de bomen is geen vergunning nodig om te kappen. Alleen voor bomen met een stamdiameter 

van meer dan 20 cm op 1,5 meter boven het maaiveld gemeten, is vergunning nodig. 

 

De geplande uitvoeringsperiode is oktober, november 2019. Over de exacte datum wordt u enkele 

weken van te voren geïnformeerd. 

  
Voor vragen over of naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de projectleider, 
mevrouw Nicolle Verhoeks-Vaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-
vaessen@oosterhout.nl 
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