Aan de bewoners van de Looiersboom

Behandelaar: Jan Braspenning
Telefoonnummer: 088-3821460
Mail: janbraspenning@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 18uit13622
Zaaknummer: 18zk05189

Verzonden op: 3 januari 2019
Onderwerp: herinrichting Looiersboom

Geachte mevrouw, geachte heer,
In 2019 gaan we de Looiersboom opnieuw inrichten. In deze brief vertellen we u hier meer over.
Waarom doet de gemeente dat?
Afgelopen jaar hebben ons veel klachten gekregen. Die klachten gingen over::
- De wortelopdruk, voornamelijk in de rijbaan;
- De trottoirs. Die vinden mensen te smal, te steil en oneffen;
- De hoge snelheid van het autoverkeer;
- Het sluipverkeer door de Looiersboom tussen Walkvat en Van Gaverenlaan (school).
Hoe gaat de nieuwe weg er uit zien?
We stellen samen met u een inrichtingsplan op. We hebben als uitgangspunt dat de beeldbepalende
bomen (quercus palustrus – moeraseik) zoveel mogelijk blijven staan.
Wanneer kunt u hierover meepraten?
Er is een informatiebijeenkomst op:

Donderdagavond 17 januari 2019, van 19.30 tot 21.00 uur in de kantine van het
gemeentehuis in Alphen. Inloop vanaf 19.15 uur.
Wij nodigen u van harte uit voor deze avond. We hebben een plattegrond van de Looiersboom
bijgevoegd. Zo kunt u nadenken over uw eigen ideeën en aangeven op de tekening.
Wat doen we met uw ideeën?
We werken uw ideeën na de bewonersavond uit naar een plan dat technisch en financieel haalbaar
is. Dat plan koppelen we daarna weer aan u terug.
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Hoe informeren we over het vervolg?
Op de website van de gemeente vindt u een projectenpagina: www.alphen-chaam//reconstructie
Daar staat steeds actuele informatie over dit, maar ook over andere projecten in onze gemeente.
Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider, Jan Braspenning.
Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 088-3821460 of per mail via
janbraspenning@abg.nl

Graag tot 17 januari.
Met vriendelijke groet,
namens
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM,

Jan Braspenning
Projectleider
Cluster Leefomgeving
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