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De gemeente gaat dit najaar 
groot onderhoud uitvoeren aan 
de komingang bij de 
Leeuwenlaan. De inrichting blijft 
hetzelfde. De verharding van de 
weg, fietspad en trottoir wordt 
geheel vernieuwd. De overige 
ruimte wordt met groen meer 
klimaatbestendig ingericht. 
 

Uitvoering en planning 

De start van het werk staat gepland 

vanaf begin oktober. De exacte planning 

volgt nog. In de weken van uitvoering 

wordt de hele komingang aangepakt. 

Voor al het gemotoriseerd verkeer is de 

doorgang geheel afgesloten. Voor 

fietsers en voetgangers blijft het 

mogelijk om het werkvak te passeren. 

De bushalte bij het voormalige 

wachthuisje wordt opgeheven. Ter 

plaatse komt parkeergelegenheid.  

  

Klimaatbestendig  
In plaats van alle oppervlakten weer te 

verharden, brengen wij meer groen aan. 

Zo worden grote delen van de 

verhoogde eilanden/geleiders niet 

bestraat, maar met groen ingevuld. Dit 

draagt bij aan het zoveel mogelijk 

opvangen van regenwater voordat dit 

afgevoerd wordt. Zo voorkomen wij een 

te hoge belasting van het rioolstelsel, 

maar ook wateroverlast op straat. Een 

groene inrichting met bijvoorbeeld een 

bijenlint draagt voorts bij aan een 

gevarieerde flora en fauna.  

Kunstwerk 
Op het middeneiland is een kunstwerk 

gepland. Zodra we de tekening  van het 

ontwerp beschikbaar hebben, 

informeren wij u in een volgende 

Nieuwsbrief. Tevens plaatsen wij de 

ontwerptekening op de onderstaande 

projectwebsite Leeuwenlaan. 

 

Plan 

De tekening kunt u t.z.t. via de link 
www.wijdemeren.nl/Leeuwenlaan 
bekijken. Alle nieuwsbrieven en andere 
relevante informatie, zoals de 
omleidingsroute, kunt u ook via deze 
link lezen. De omleidingsroute 
publiceren wij t.z.t. ook in Wijdemeren 
informeren en op de gemeentelijke 
website. 
 

http://www.wijdemeren.nl/Leeuwenlaan


  

  

 

 

 
Vragen en nieuwsbrief 
Voor vragen kunt u de heer N. Dunnink 
benaderen via 
n.dunnink@wijdemeren.nl, of op 
nummer 035-6559486 op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Wilt U de volgende nieuwsbrief digitaal 
ontvangen? U stuurt dan een mail aan 
n.dunnink@wijdemeren.nl met uw 
mailadres en geeft aan dat u de 
volgende nieuwsbrief digitaal wilt 
ontvangen. 
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