Aan de bewoners van dit adres

Uitnodiging bomenwandeling
Beste bewoner(s),
Wij nodigen u graag uit voor de bomenwandeling voor de start van de uitvoering van uw
deel van de wijk.
De gemeente Almere en aannemer Van der Weerd Grafhorst BV zijn druk bezig met de
voorbereidingen en uitvoering van het groot onderhoud Stedenwijk Midden en Zuid. We
verwachten medio maart te beginnen met de uitvoering in uw deel van Stedenwijk.
Tijdens de inloopbijeenkomsten en onze internetsite heeft u al mee kunnen praten over en
kennis kunnen nemen van de plannen van het Groot Onderhoud.
Eén aspect van het Groot Onderhoud zijn de plannen met betrekking tot het groen en de
bomen.
Voordat wij beginnen met de werkzaamheden, willen wij u graag goed informeren over
welke bomen weg moeten en waarom.
Daarom nodigen we u graag uit voor een bomenwandeling onder leiding van een externe
boomdeskundige.
Informeren
De bomenwandeling is enkel bedoeld om u te informeren over de uiteenlopende redenen
van het verwijderen van bomen. De plannen zullen na de bomenwandeling worden
vastgesteld en aan u gepresenteerd op dinsdag 6 maart 2018.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging
Aanmelden bomenwandeling
Wij nodigen u uit om zaterdag 3 maart 2018 vanaf 9:00 uur tot uiterlijk 14:00 uur met ons
deze bomenwandeling te maken.
Wilt u meelopen dan kunt u zich vóór woensdag 21 februari 2018 aanmelden via
stedenwijk@vanderweerdgrafhorst.nl onder vermelding van uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. De bomenwandeling is alleen bedoeld voor bewoners uit
fase 2 van het Groot Onderhoud Stedenwijk.
Op basis van het aantal deelnemers bepalen we hoeveel rondes nodig zijn. Het maximale
aantal deelnemers per groep/ronde ligt tussen de 10-15 personen. Eén ronde zal ongeveer
één uur in beslag nemen. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons per e-mail een
tijdstip, verzamellocatie en groepsnummer.
Met vriendelijke groet,
Niels de Wit
Omgevingsmanager Stedenwijk Midden Zuid.

