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Beste bewoner,  
 
Zoals u weet gaat Gemeente 
Wijdemeren de Kortenhoefsedijk 
herinrichten. Het betreft het deel van 
de N201 tot de Kattenbrug. 
 
Bijeenkomst klankbordgroep  
Afgelopen woensdag, 10 juni, vond een 
bijeenkomst plaats tussen Gemeente 
Wijdemeren en de klankbordgroep-
leden in De Oude School te Kortenhoef. 
Uiteraard werden de huidige regels van 
het RIVM in acht genomen. Om die 
reden zijn alleen de klankbordgroep-
leden uitgenodigd. Het doel was om de 
tekeningen en de huidige stand van 
zaken door te nemen van de 
herinrichting van de Kortenhoefsedijk. 
 
Korte samenvatting bijeenkomst 
Alle klankbordgroep-leden waren 
aanwezig. Onder leiding van wethouder, 
Joost Boermans, verliep deze 
bijeenkomst in een prettige sfeer. De 
klankbordgroep-leden waren zeer 
tevreden over het resultaat en zagen 
hun inbreng goed verwerkt. Onduidelijk 
is nog de inrichting van het terreintje 
nabij het Dode Eind. Het voorgestelde 
ontwerp van de klankbordgroep past 
niet helemaal in de bestaande situatie. 

Dit wordt erkend door de 
klankbordgroep-leden. Na overleg is 
afgesproken dat het ingenieursbureau 
Megaborn met een voorstel komt. 
Zodra dit ontwerp is uitgewerkt wordt 
het gedeeld met de klankbordgroep-
leden en de bewoners. De verharding 
van het Dode Eind staat nu in het 
ontwerp als elementenverharding. Met 
de direct aanwonenden van het Dode 
Eind zal hier nog overleg over 
plaatsvinden. Tevens wordt onderzocht 
of er een smal voetpad gerealiseerd kan 
worden richting de brug nabij de 
Vreelandseweg. 
 
Om te zorgen dat de leilindes geen 
schade oplopen tijdens de 
werkzaamheden, zullen deze bomen 
tijdelijk worden verplaatst. Dit geldt 
voor bepaalde gemeente en particuliere 
bomen. De gemeente neemt nog 
contact hierover op met de bewoners. 
De aanwezige pompput nabij het 
terrein van de bevrijdingsboom zal 
aangepast c.q. vernieuwd worden. 
 
Planning 
We leggen nu de laatste hand aan de 
voorbereiding van de aanbesteding. We 
streven ernaar om in juli de openbare 
aanbestedingsprocedure te starten. De 



  

  

 

 

start van de uitvoering verwachten we 
in het laatste kwartaal van dit jaar. 
Nadat de aanbesteding een uitslag 
heeft zullen we u nader informeren 
over de verdere planning. 
 
Meer informatie 
Op de projectpagina vind u de actuele 
informatie rondom dit project. Op deze 
pagina staat onder andere het 
definitieve ontwerp en de 
nieuwsbrieven. 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn 
waarvan u op de hoogte moet zijn, 
verschijnt er weer een nieuwsbrief. U 
kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen door het contactformulier 
op de projectpagina invullen. Ga naar 
www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk. 
 
Voor vragen over dit project kunt u 
contact opnemen met onze nieuwe 
projectleider de heer Harrie Loman via 
h.loman@wijdemeren.nl of op nummer 
14 035. 
 
 

 


