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Veldonderzoek flora en fauna herontwikkeling Catsstraat / van Meursstraat
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Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de informatiebijeenkomst op 4 februarijl. hebben wij u geïnformeerd over de plannen van
WBO Wonen, zorgorganisatie Aveleijn en de gemeente Oldenzaal voor de herontwikkeling van de
locatie aan de Jacob Catsstraat en de Bernard van Meursstraat. [Vlet deze brief informeren wij u
over het natuuronderzoek dat binnenkort plaatsvindt in uw buurt.
Dit onderzoek is nodig om de geplande nieuwbouw mogelijk te maken. ln opdracht van de

gemeente Oldenzaal voert adviesbureau SAB ecologisch onderzoek uit naar de vleermuis,
gierzwaluw en egels / kleine marters. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in en om het plangebied en
dus ook rondom uw woning. De onderzoekers hoeven niet in uw woning te zijn. De veldbezoeken
vinden plaats tussen nu en september 2020. Het vleermuisonderzoek vindt plaats op verschillende
tijden tussen zonsondergang en zonsopkomst.
lndien u binnen het plangebied woont wordt uw woning en woonomgeving hiervoor vijfmaal
onderzocht. Het gierzwaluwonderzoek vindt plaats van twee uur voor zonsondergang tot
zonsondergang. Hiervoor wordt uw woning in totaal driemaal onderzocht. Het onderzoek naar
egels / kleine marters vindt overdag plaats in de buitenruimte. De medewerkers van SAB die dit
onderzoek uitvoeren kunnen zich legitimeren en zijn in het bezit van een kopie van deze brief.
tVlocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt U contact opnemen met de gemeentelijke

projectleider Huub Reerink op telefoonnummer (0541) 58 81 76 of via e-mail:
h.reerink@oldenzaal.nl. Ook voor eventuele andere vragen of opmerkingen over de plannen kunt
met hem contact opnemen.
Met vriendelijke g roet,
namens het college van burgemeester en wethouders
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teamleider ontwikkeling
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