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Geachte heer/mevrouw,
Vorig jaar mei heeft de gemeente samen met de bewoners een bijeenkomst gehouden over
de nieuwe beplanting langs de Jacob van Ruysdaelsingel. Van veel bewoners heeft de
gemeente hierover nieuwe ideeën en wensen ontvangen. Deze ideeën zijn verwerkt in een
ontwerp. Op de afbeelding hieronder kunt u zien hoe dit er in de nieuwe situatie uit komt te
zien.

De gemeente en Havensteder werken samen om de route langs het water een nog mooier
aanzicht te geven. Langs de schuren en erfafscheidingen aan de Jacob van Ruysdaelsingel
komen schermen met klimop, een wintergroene klimplant. Hierdoor ontstaat er meer eenheid
en een groenere uitstraling aan de Jacob van Ruysdaelsingel. In het gazon langs de singel
komen groepen met lage bloeiende heesters, waaronder een wit bloeiende pluimhortensia en
een paars bloeiende vlinderstruik (Buddleja).
Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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De gemeente draagt zorg voor de beplanting van het gazon langs de singel en de twee
plantvakken op de koppen van de woningen. Havensteder zorgt voor de herbestrating van de
achterpaden, het plaatsen van de schermen met klimop en geeft de schuren, die uitkijken op
het water een opknapbeurt.
Planning
Boom Hoveniersbedrijf uit Capelle aan den IJssel zal van 11 tot en met 22 september de
voorbereidende werkzaamheden gaan uitvoeren. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het
herbestraten van de achterpaden. Daarnaast worden de schuren voorzien van volbegroeide
klimopschermen.
Uitnodiging
Wij willen dit samen met u als bewoner gaan doen en organiseren tijdens de tweede editie
van de CentrumXpeditie op 23 september 2017 een aanplantdag, waar u als bewoner van
harte welkom bent. Samen met Boom Hoveniersbedrijf kunt u op deze dag de berm voorzien
van beplanting.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling,

E.P. Wigt

