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Gemeente Wijdemeren gaat de
Kortenhoefsedijk herinrichten.
Het betreft het deel van de
N201 tot de kattenbrug. 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 maanden heeft de
Klankbordgroep bestaande uit aanwonenden van de dijk in samenwerking met
de gemeente en met externe adviseurs
gewerkt aan een schetsontwerp van de
herinrichting Kortenhoefsedijk.
Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn:
1. Veiligheid en Doorstroming van
verkeer
2. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter
van de dijk;
3. Ruimtelijke karakter van de dijk
versterken.
Op de bijeenkomst op 3 december
jongstleden heeft de klankbordgroep
haar schetsontwerp gepresenteerd.
Wij kunnen u melden dat wij zeer verheugd zijn met dit resultaat ,zoals landelijk karakter, bredere fietsstroken en
gedeeltelijke 30 km zones, wat de be-

trokkenheid van de inrichting van de
dijk duidelijk toonbaar maakt. Een resultaat dat door de positieve samenwerking tussen gemeente en klankbordgroep tot stand kon worden gebracht.
Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende technische aspecten van het schetsontwerp besproken. De gemeente is nu
aan zet om dit ontwerp op verschillende
technisch punten te toetsten. Dit vindt
plaats middels het interne projectteam
waar de verschillende disciplines zitting
in hebben. Tevens wordt het schetsontwerp voorgelegd aan de hulpdiensten. Ook toetsen we of het ontwerp
gevolgen heeft voor de busdienst. Deze
instanties zullen uiteindelijk een goedkeuring op het ontwerp moeten geven.

planning
Nadat de interne toetsing en reactie van
de hulpdiensten is afgerond zal dit aan
de klankbordgroep worden teruggekoppeld. Indien nodig zal de klankbordgroep nog bijeenkomen om eventuele
opmerkingen op het ontwerp met ons
te bespreken. Hierna zal u worden uitgenodigd voor een bewonersavond
waar de voorgestelde herinrichting van

de kortenhoefsedijk aan u zal worden
gepresenteerd en tevens ook de andere
technische werkzaamheden zoals de
riolering en damwand verder zal worden toegelicht. De gemeente verneemt
dan graag wat uw mening is met betrekking tot het ontwerp. Uw reactie zal
worden beoordeeld en eventueel worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Naar verwachting vindt deze
avond begin februari 2019 plaats.
Indien de verdere voorbereiding vlot
verloopt zal naar verwachting de uitvoering van het gedeelte N201 - Kattebrug in het tweede gedeelte van 2019
van start gaan.

Informatie
Op de projectwebsite vindt u actuele
informatie over dit project. Ga naar:
www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk
Op deze website staat een korte toelichting van het project en zijn de
(schets) ontwerptekeningen te bekijken. Ook plaatsen wij de digitale
Nieuwsbrieven op de projectsite.

Digitale nieuwsbrief
Een volgende (digitale)nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws is. U kunt zich
op de digitale nieuwsbrief abonneren
door een e-mail te sturen naar:
m.endlich@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

