Cluster Beheer en Onderhoud
gemeentelijke bomenrooilijst
aanvraagnummer
gebied
aanvrager
invoerdatum

2019
3
6
Overdijk
27-2-2019

Aanvraag kapvergunning
Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de
bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer
*locatietekening kap
Gegevens betreffende boom/bomen:
*kern Rijsenhout
*wijk Rijsenhout
situering achterzijde
*locatie Larkstraat 15
*aantal 1
Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde
Reden van de kapvergunning:
*code H = dood
toelichting boom is voor 80 % dood

*foto van de boom/bomen

Herplant:
*boomcategorie
herplantplicht
*wordt de boom herplant
herplantlocatie
soort herplant
soort herplant wetensch. naam
stamdiameter herplant
*bijkomend civieltechnisch werk

C. Overig (geen herplantplicht)
Nee
nee

geen

*herplant heesters bosplantsoen
locatietekening evt. herplant

Communicatie:
welke en met wie
besproken met dorps-/wijkraad
dd.
accoord, ja of nee
toelichting

Aanleiding:
brief- of meldingsnummer schouw
boomveiligheidscontrole
Afhandeling:
aanvraag gehonoreerd? ja
kapvergunning nodig? nee
indien nee, toelichting boom is dood en dunning bosplantsoen

Details van de te rooien bomen:
*ID
00000

*soort
Linde

*soort wetenschappelijke naam
Tilia

*standplaats
bosplantsoen

*stamdiameter
20-30

Cluster Beheer en Onderhoud
gemeentelijke bomenrooilijst
aanvraagnummer
gebied
aanvrager
invoerdatum

2019
4
6
Overdijk
15-3-2019

Aanvraag kapvergunning
Voor het verkrijgen van een vergunning inzake de
bomenverordening van de gemeente Haarlemmermeer
*locatietekening kap
Gegevens betreffende boom/bomen:
*kern Rijsenhout
*wijk Rijsenhout
situering achterzijde
*locatie Verremeer 95
*aantal 3
Voor details van de te rooien bomen, zie ommezijde
Reden van de kapvergunning:
*code E = beheer; vrijzetten van duurzame
soorten
toelichting deze bomen belemmeren de groei van
2 fraxinussen
*foto van de boom/bomen

Herplant:
*boomcategorie
herplantplicht
*wordt de boom herplant
herplantlocatie
soort herplant
soort herplant wetensch. naam
stamdiameter herplant
*bijkomend civieltechnisch werk

C. Overig (geen herplantplicht)
Nee
nee

nee

*herplant heesters bosplantsoen
locatietekening evt. herplant

Communicatie:
welke en met wie
besproken met dorps-/wijkraad
dd.
accoord, ja of nee
toelichting

Aanleiding:
brief- of meldingsnummer 208744
Kwant-Schenkel
Afhandeling:
aanvraag gehonoreerd?
kapvergunning nodig? nee
indien nee, toelichting vrij zetten van duurzame bomen is geen kapvergunning nodig

Details van de te rooien bomen:
*ID
137558
136763
137332

*soort
Veldesdoorn
Veldesdoorn
Veldesdoorn

*soort wetenschappelijke naam
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

*standplaats
bosplantsoen
bosplantsoen
bosplantsoen

*stamdiameter
30-50
30-50
30-50

