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Beste bewoner,
Begin vorig jaar heeft u een brief van ons ontvangen over het groenplan en de te vellen bomen voor
het project Ons Park. Met deze brief informeren wij u dat de werkzaamheden binnenkort gaan
beginnen.
Planning
De ontwikkelaar Pro6 Vastgoed is eind vorig jaar al gestart met de werkzaamheden. Stadswerk072
start 3 februari, in opdracht van de gemeente Alkmaar, met het vellen van de bomen. Daarna volgen
de overige werkzaamheden om het groenplan en de nieuwe inrichting te realiseren.
Overlast
Het vellen van de bomen, het verwijderen van de beplanting en het bewerken van de grond kan enige
(geluids)overlast veroorzaken. Wij proberen dit tot een minimum te beperken en rekenen op uw
begrip. Tijdens het vellen van de bomen zullen de garageboxen (166 t/m 188) een aantal dagen niet
bereikbaar zijn.

Fasering
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Deze hangen nauw samen met de voortgang van
de werkzaamheden in het gebied van de ontwikkelaar Pro6 Vastgoed. Op onze website
www.stadswerk072.nl vindt u onder het kopje projecten – project Ons Park meer informatie over het
groenplan en over de fasering van de werkzaamheden.
Groenplan
Voor de nieuwe parkachtige inrichting van het gebied is een groenplan gemaakt. In het nieuwe
groenplan is rekening gehouden met compensatie van de te kappen bomen door veel nieuwe bomen
en heesters terug te planten. Om het zicht vanaf de overzijde richting de nieuwe bebouwing zo groen
mogelijk te houden, blijven meerdere bestaande bomen langs het water gehandhaafd. In het
groenplan zijn ook nieuwe paden, een natuurvriendelijke oever en nieuwe beplanting opgenomen.
Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met Gemeente Alkmaar, Woonwaard en ontwikkelaar
Pro6 Vastgoed.

Tot slot
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
met mij opnemen via e-mailadres pweidema@stadswerk072.nl of via telefoonnummer 072-548 9334.
Met vriendelijke groet,

Paul Weidema
Projectleider Stadswerk072

