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Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
              
    Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
M.Endlich 492        
  
Onderwerp: 

 
Uitnodiging bewonersavond herinrichting 
Kortenhoefsedijk 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede bewonersavond met betrekking tot de herinrichting 
Kortenhoefsedijk.  
 
Wanneer? 

Woensdag  6 maart 2019 om 19.00 in restaurant Ottenhome  
aan de Zuwe 20 te Kortenhoef. 

 
Waarom? 
De gemeente is voornemens de Kortenhoefsedijk te gaan herinrichten. Deze herinrichting 
kan bijvoorbeeld bestaan uit het invoeren van een 30 km zone, aanbrengen parkeerplaatsen, 
verwijderen/aanbrengen groen en rioleringswerkzaamheden. De bewoners en 
belanghebbenden worden door middel van bewonersavonden (klankbordgroepen) betrokken 
bij de herinrichting. 
 
Doel van de Avond? 
Op deze tweede avond wil de gemeente graag uw mening weten met betrekking tot het 
voorlopig ontwerp dat in samenwerking met de klankbordgroep tot stand is gekomen. 
Opmerkingen en suggesties over bepaalde bestaande locaties/situaties kunt u op deze 
avond aangeven. De opmerkingen/suggesties nemen wij mee in het verdere ontwerpproces 
en kunnen na beoordeling eventueel worden gehonoreerd. 
 
Vervolg? 
Na deze tweede avond zal, mede op basis van de opmerkingen en suggesties, een definitief 
ontwerp worden gemaakt. Dit definitief ontwerp zal met de klankbordgroep(en) worden 
besproken. Over het uiteindelijke definitieve resultaat wordt u middels de digitale 
nieuwsbrieven en de gemeentelijke website nader geïnformeerd. 
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Planning? 
Het uiteindelijke definitief ontwerp zal verder worden uitgewerkt naar werktekeningen en 
bestek voor uitvoering. Na toestemming van de gemeenteraad met betrekking tot het 
definitief ontwerp en de benodigde financiën, zal het werk worden uitgevoerd. Afhankelijk 
van de voortgang van de totstandkoming van het definitief ontwerp zal  naar verwachting de 
uitvoering medio 2019 starten.  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze informatieavond dan kunt u contact opnemen met de heer M. 
Endlich van de afdeling Fysiek Domein, Team Projecten op bovengenoemd telefoonnummer. 
Tevens is de heer Endlich bereikbaar per email op m.endlich@wijdemeren.nl 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag verschijnen op 
woensdag 6 maart in restaurant Ottenhome. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
 

 
 
L.  Groeneveld 
Teammanager projecten 
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