
  

  

N
u

m
m

e
r 

1
, 

ju
li 

2
0
1

9
 

nieuwsbrief 

Herinrichting Dekkerplantsoen en 
groenstrook Oude Molenmeent 
Juli 2019, uitgave 1 
 

  

 

Beste bewoners,  
  
In 2015, voor de start van de 

nieuwbouw op het KNORR-terrein, is 

er een afstudeerplan gemaakt van 

het Dekkersplantsoen en de 

groenstrook aan de Oude 

Molenmeent door studenten in 

samenwerking met de bewoners. 

Met de uitvoering van de plannen is 

gewacht op de realisatie van de 

nieuwbouw op het KNORR-terrein. 

Die realisatie is nu bijna voltooid. 

De gemeente heeft besloten om 

zowel de bewoners die destijds 

waren uitgenodigd en de nieuwe 

bewoners van het project Erve Knorr 

bij de verdere planvorming te 

betrekken. Dit doen we door middel 

van een bewonersavond. 

De langsparkeervakken in de Oude  

Molenmeent horen ook bij de 

plannen evenals het hertegelen van 

het trottoir aan de overzijde. 

Het doel is om tot een 

groeninrichting te komen met alle 

bewoners welke, waar het kan, zo 

veel mogelijk tegemoetkomt aan de 

wensen van de buurt.  

 

Plan 

Het afstudeerplan kunt u inzien op de 
projectsite van Wijdemeren, 
www.wijdemeren.nl/dekkerplantsoen. 
Het plan is de basis om de herinrichting 
verder te gaan bepalen met elkaar. Op 
de bewonersavond zullen alle kaders en 
uitgangspunten die van toepassing zijn 
op de planvorming van de herinrichting 
toegelicht worden. 
 
De bewonersavond voor de 
herinrichting Dekkerplantsoen en 
groenstrook Oude Molenmeent is op 
woensdagavond 17 juli om half acht  
in de raadszaal van het gemeentehuis 
Wijdemeren. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. Op deze avond kunt u 
meedenken en meepraten over de 
plannen voor de herinrichting. 
 
 
Planning 

De bewonersavond is op woensdag 17 
juli, daarna worden de plannen 
uitgewerkt en geplaatst op de site, 
www.wijdemeren.nl/Dekkerplantsoen. 
Indien nodig kan er nog een extra 



  

  

 

 

bewonersavond georganiseerd worden 
om de plannen toe te lichten. In het 
najaar van 2019 wordt de groenstrook 
aan de Oude Molenmeent opnieuw 
ingericht. In het voorjaar 2020 volgt de 
inrichting van het park 
Dekkerplantsoen, dit hangt wel af van 
de keuze van het groen. Voor sommige 
soorten is het beter om deze te planten 
in het najaar. Bij keuze van deze soorten 
zal de inrichting eind 2020 zijn. 
 

Vragen en nieuwsbrief 
Voor vragen over dit project kunt u 
contact opnemen met de heer N. 
Dunnink via n.dunnink@wijdemeren.nl, 
of op nummer 035 6559595 op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
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