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Gemeente Wijdemeren gaat het 

Zoddeland en het speelpark De 

Vijnen herinrichten. Tijdens de 

voorbereiding en de uitvoering 

houden we u met een digitale 

nieuwsbrief op de hoogte. Dit is 

de eerste uitgave.   

 

Stand van zaken voorbereiding 

In de afgelopen twee maanden hebben 
de bewonersavonden voor de herin-
richting plaatsgevonden. De opkomst 
op de avonden was zeer groot. Wij zijn 
zeer verheugd dat u uw betrokkenheid 
bij de inrichting van uw straat heeft 
getoond. U heeft op een groot aantal 
punten uw mening gegeven. Deze reac-
ties hebben wij zoveel mogelijk in het 
ontwerp verwerkt waarna dit ontwerp 
en de benodigde financiën zijn voorge-
legd aan de Raad van de gemeente.  
Op 21 september is de Raad akkoord 
gegaan met het voorstel. Dit betekent 
dat wij nu het ontwerp aan het uitwer-
ken zijn naar bestek en werktekeningen. 
Hiermee  kunnen wij een aannemer 
selecteren die het werk gaat uitvoeren.  
 

verkeer   

Tijdens de avonden heeft u duidelijk de 

wens uitgesproken om het Zoddeland  

opnieuw in te richten maar de status 

van Woonerf te handhaven en geen 30 

km zone in te stellen. Dit is door ons 

gehonoreerd. 

Om een betere afstemming te krijgen 

met de herinrichting van het groenpark 

“de Vijnen” worden tevens weggedeel-

ten aan de Vijnen (verlengde van 

Zoddeland ) en aan de Lange Wetering 

meegenomen met de herinrichting van 

het Zoddeland. 

 

Groen   

In het Zoddeland en hoek Legakker/De 

Vijnen worden ca 16 nieuwe bomen 

geplant. Daarbij worden er in de nieuwe  

inrichting van het speelparkje De Vijnen 

nog een aantal nieuwe bomen aange-

bracht. Hoeveel dit er precies zijn hangt 

af van het  definitieve ontwerp van het 

park. 

 

planning 

Tijdens de bewonersavonden hebben 

wij aangegeven dat we  nog dit jaar de 

werkzaamheden wilden starten. Gezien 

het aanbestedingsproces dat de ge-

meente moet volgen zou dit naar ver-

wachting in december zijn. Vanwege de 

bereikbaarheid van uw woning  tijdens 

de feestdagen is de gemeente van me-

ning dat het beter is om de start van de 



  

  

 

 

werkzaamheden over de jaarwisseling 

heen te tillen. De uitvoering start dus in 

januari. Voordat het werk  start infor-

meren wij u nader over de exacte start-

datum. 

 

 

Informatie 

Op de projectwebsite vindt u actuele 

informatie over dit project. Ga naar: 

https://www.wijdemeren.nl/projecten 

Op deze website staat onder het kopje 

Herinrichting  Zoddeland een korte toe-

lichting van het project en zijn de  ont-

werptekeningen  te bekijken. Ook plaat-

sen wij de digitale nieuwsbrieven op de 

projectsite.    

 

Digitale nieuwsbrief 

Een volgende (digitale)nieuwsbrief ver-

schijnt zodra er nieuws is. U kunt zich 

op de digitale nieuwsbrief abonneren 

door een e-mail te sturen naar:           

zoddeland@wijdemeren.nl 

Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen 

met de heer M. Endlich, via  

(035) 65 59 491, bij voorkeur via de 

mail: m.endlich@wijdemeren.nl 
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