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Tram 9 en de buslijnen
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dichtbij het
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station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Per brief gedateerd 7 augustus 2019, geeft u aan zorgen te hebben over de voorgenomen

bomenkap in Vlietland. U vraagt om de voorgenomen kap op te schorten tot er een vaststelling is

van een meerjarenplan en budget. In een dergelijk plan zouden wat u betreft maatregelen moeten

worden opgenomen die leiden tot een grotere mate van diversiteit.

Het is voor ons duidelijk dat de bomenkap bij u en andere omwonenden en gebiedspartijen, tot

bezorgde reacties heeft geleidt. We kunnen u melden dat we inmiddels samen met

Staatsbosbeheer als beheerder van het gebied in overleg zijn met verschillende gebiedspartijen

over de te treffen maatregelen in het gebied, waarbij we niet alleen de accuut noodzakelijke


maatregelen om de veiligheid van de bospercelen te borgen betrekken maar ook de herplant.

Samen met gebiedspartijen willen we tot een aanpak komen waarmee we een sterker en

gezonder bos realiseren. Inmiddels is u ambtelijk meegedeeld dat u welkom bent om aan dit

overleg deel te nemen. Daarnaast hebben wij omwonenden van het recreatiegebied Vlietland

geïnformeerd over de stand van zaken d.m.v. een brief. U vindt de bewonersbrief in de bijlage

van dit schrijven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebbengeïnformeerd.
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Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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