Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 1
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 3
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 5
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 7
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}

2/2

Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 9
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl

1/2

hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 11
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Breitnerstraat 13
5691 DS Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl

1/2

hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 1
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 3
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 5
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 7
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 9
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 11
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Witsenstraat 13
5691 DR Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}

2/2

Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 1
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 3
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 5
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 7
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 9
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 11
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}

2/2

Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 13
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Rubenstraat 15
5691 EC Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

Telefoon 0499 - 491 491
www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 1
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 3
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 5
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 7
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 9
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 11
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er

Publieksbalies
Raadhuisplein 1
5691 AL Son en Breugel

Postadres
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5690 AA Son en Breugel
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}

2/2

Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 13
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 15
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Frans Halsstraat 17
5691 EB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Dr.Berlagelaan 2
5691 DB Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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Verzenddatum:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Behandeld door:
Doorkiesnummer:
Onderwerp:

Januari 2022
1027235
Marcel van Wezel
+31 499 491 480
informatiebrief groot onderhoud
bosplantsoenen omgeving Dr.
Berlagelaan

Aan de bewoners van
Dr.Berlagelaan 19
5691 DA Son en Breugel

Bijlage(n):

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente voert jaarlijks onderhoud uit aan de plantsoenvakken (grasgroene
kleur) zoals op onderstaand plaatje. Hier worden jaarlijks de stroken 'verticaal'
gesnoeid.

Deze vakken hebben ongeveer om de 8 jaar ook groot onderhoud nodig. Dan
snoeien we deze zone qua hoogte fors terug, zodat het groen niet té groot wordt.
De lantaarnpalen zullen zo ook weer beter de bestrating kunnen aanlichten. Er
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hangen takken in de tuinen van bewoners die we niet goed kunnen bijhouden. In
de zomer groeit de forse bosschage te ver over de weg heen, waardoor het
wegvlak te smal wordt. Met name de vuilophaaldienst heeft last van takken die
zover over de weg hangen.
Door het groen fors terug te snoeien tot 30 cm. boven de grond, beginnen we fris
opnieuw. De struiken beginnen dan weer opnieuw te groeien. Dit zal meteen na de
ingreep mogelijk een niet al te verzorgd beeld geven. In het eerst jaar zullen de
struiken gaan groeien, maar vormen nog niet een dichtgegroeid geheel. In het
tweede of derde jaar zal dat het geval zijn.
Niet overal tegelijk
Om de natuur niet al te veel te verstoren, spreiden we dit beheer over meerdere
jaren, zodat vogels in aangrenzende stroken kunnen nestelen. In de winterperiode
2021-2022 zullen we de strook waar "2021" in staat geschreven snoeien.
In de periode 2022-2023 zullen we de strook "2022" snoeien. In zes jaar is dan
deze omgeving weer bij met groot onderhoud. Natuurwaarden zijn erg belangrijk,
maar beheer is noodzakelijk. Indien er onverhoopt door deze forse snoei struiken
kapot gaan, dan zullen we deze opnieuw aanplanten zodat er een gevarieerde
zone gerealiseerd wordt.
De stroken worden net zoals de andere jaren éénmaal per jaar verticaal geschoren
om te zorgen dat er geen takken over de straat groeien.
Voor meer informatie kun u mij mailen m.vanwezel@sonenbreugel.nl of bellen 0640952044. Groenaannemer Kuijpers uit Son en Breugel voert de werkzaamheden
uit. U krijgt van deze groenaannemer nog een brief in de bus wanneer de exacte
dag gaat worden, zodat de straat tijdelijk autovrij kan worden gemaakt.
Verder wil ik u verzoeken om al het materiaal (bijvoorbeeld tegels of ander
materiaal) wat uw eigendom is uit deze stroken te verwijderen, voordat we
beginnen met de werkzaamheden.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,
Namens dezen,
Marcel van Wezel
{{ esl:Signer1:capture }}
{{ esl:Signer1:capture }}
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