Nieuwsbrief Nieuwehaven
Informatie over de bestrating aan de Nieuwehaven

week 21 2019

Werkgroep Bomen Nieuwehaven van start
Begin februari heeft u een brief gehad over de overlast die de bomen aan de Nieuwe
haven veroorzaken. Momenteel staan er 21 platanen in bakken op de Nieuwehaven.
De bomen zijn te groot geworden voor de bakken en veroorzaken daarmee het op
drukken van de bestrating.

Werkgroep Bomen Nieuwehaven
In de brief van februari hebben we u geïnformeerd over de bestratings
problemen door wortelopdruk van de bomen aan de Nieuwehaven.
De oproep is gedaan wie er aan een bewonerswerkgroep wil deel
nemen. Daarop hebben we veel reacties gekregen, te weten 19 aan
meldingen waarvan 17 bewoners actief meedoen in de werkgroep.
Inmiddels is de werkgroep een aantal keer bijeen gekomen, waarbij gesproken is over
verschillende oplossingsrichtingen en de gemeentelijke kaders waarbinnen deze uit
gewerkt moeten worden. Daarnaast was er een presentatie over “Hoe groeit een boom”
door een boomspecialist. Ook is er een wandeling door de straat gemaakt om te be
kijken of er mogelijkheden zijn om verbeteringen aan de straatinrichting door te voeren.

Uitnodiging
Tijdens deze bijeenkomsten is de werkgroep tot een voorkeursoplossing gekomen
die we graag presenteren aan de overige bewoners van de Nieuwehaven tijdens een
informatieavond. Doel van de informatieavond is om te bepalen of er voldoende draag
vlak is om de voorkeursoplossing definitief uit te werken en terug te koppelen aan de
gemeente zodat de projectvoorbereiding in gang kan worden gezet.

Informatieavond
Wanneer:
donderdag 6 juni 2019, van 20:00 tot 21:30 uur
Waar:
bij familie Heijstraten op Nieuwehaven 308
Programma: 20.00 uur - Introductie overlast Bomen Nieuwehaven
20.15 uur - Presentatie: Hoe groeit een boom?
		
20.30 uur - Wat heeft werkgroep tot nu toe gedaan
20.40 uur - Voorkeur oplossingsrichting van de werkgroep en argumentatie
21.00 uur - Ruimte voor reacties en vragen
Eindtijd:
21:30 uur

Heeft u vragen?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Josy van Seumeren (projectleider) van de gemeente Gouda via 14 0182 of mail
nieuwehaven@gouda.nl.

Hoe wilt u geïnformeerd
worden?
Voor u ligt de nieuwsbrief
over de bomen aan de Nieu
wehaven. Er is een website
waar alle informatie over
de Nieuwehaven terug te
vinden is (www.gouda.nl/
nieuwehaven). De gemeente
is benieuwd of u voldoende
geïnformeerd wordt over
de overlast die bomen aan
de Nieuwehaven veroor
zaken en welke oplossing de
werkgroep prefereert. Heeft u
ideeën waarover en op welke
manier u geïnformeerd wilt
worden? Of bent u tevreden
met hoe de informatievoor
ziening verloopt? Alle reac
ties en ideeën zijn welkom.
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