Het Stift 2030
Inmiddels is de presentatie van het landschapsontwikkelingsplan Het Stift 2030 alweer een poos geleden.
Zoals u weet is het plan op veel punten goed ontvangen, maar er was ook feedback op enkele
deelgebieden. Daar wordt aan de tekentafel opnieuw naar gekeken, eventueel aangepast en met
betrokkenen doorgenomen. Het bestuur van de Hervormde Stichting is voornemens om de uitvoering van
het plan deelgebied voor deelgebied te realiseren.
Het bestuur probeert deze ontwikkeling zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken en u in alle stappen mee te
nemen. Via deze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden, maar natuurlijk zijn we ook
bereikbaar voor opmerkingen en vragen.
Bomen
De bomen zijn in de afgelopen weken onafhankelijk gecontroleerd door een boom technisch bureau dat is
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Boomtaxateurs (NVTB). De bomen werden individueel en
als element (bijvoorbeeld als bomenrij) beoordeeld op conditie op noodzakelijke ingrepen. Daaruit is
voortgekomen dat grootschalige ingrepen voor nu achterwege kunnen blijven. Het zijn vooral individuele
ingrepen. Om u zo goed mogelijk te informeren kunt u de opgestelde rapportage bij ons opvragen.
Daarnaast hangen wij een week voor de werkzaamheden een rode kaart ter informatie dat een boom
geveld gaat worden en een gele kaart ter informatie dat er sprake is van een snoeibeurt tot maximaal 20%
van de boom.
In een volgende nieuwsbrief staat wanneer precies de bomen gekapt en gesnoeid gaan worden.
Als u geïnteresseerd bent in het boom technisch onderzoek, óf u wilt helpen bij de kap&snoei en bent
geïnteresseerd in het brandhout? Stuur dan even een mailtje naar i.leeuw@stiftsgemeente.nl
NL-Doet 5 maart
In de nieuwsbrief van vorige week heeft u vernomen van de NL-doet dag op 5 maart.
De genoemde werkzaamheden zullen door een grote groep vrijwilligers en professionals worden
aangepakt. Natuurlijk bent u nog steeds welkom u aan te melden.
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