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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 tweede uitgave.

Stand van zaken voorbereiding
Afgelopen maandag heeft het college
besloten om het ontwerp van de klankbordgroep te ondersteunen en de gemeenteraad het benodigde krediet te
vragen. De 30km zones en de 50km
zones zullen worden voorzien van
straatstenen in de rijloper, tenzij de
gemeenteraad anders besluit. Wat betreft de verlichting wordt voorgesteld
om alleen in de 30km zones de vervanging waar nodig met de historische
lichtmasten te doen. De bestaande
damwand wordt vervangen met dezelfde materialen. Tevens wordt het rioolsysteem verbetert. De technische voorbereiding met betrekking tot het verder
uitwerken van het ontwerp voor aanbesteding en realisatie is inmiddels gestart.

Planning
Op 26 juni is de behandeling in de
raadscommissie ruimte en economie.
Hiervoor mag ingesproken worden. U
kunt zich hiervoor aanmelden via de
griffier. Als de behandeling in de commissie goed gaat dan wordt het in de
gemeenteraad op 11 juli behandeld en
hopelijk ook zo besloten.
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. Inzake de uitvoering zal
u nog nader worden geïnformeerd.

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

