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In de voorpaden van de 
Lijsterbeslaan wordt het riool, 
de waterleiding en de 
elektrakabel vervangen. Tijdens 
de uitvoering houden we u met 
een digitale nieuwsbrief op de 
hoogte. Dit is de vijftiende 
uitgave.   

Lijsterbeslaan 26-36 
Sinds vrijdag zijn de werkzaamheden 
gereed en kan dit voorpad weer volledig 
in gebruikt worden. 

Lijsterbeslaan 29-41 
Aannemer Hak vervangt de waterleiding 
en de elektrakabel. Vanaf donderdag 7 
juni gaat Erik Brouwer aan de gang met 
het vervangen van het riool en het 
aanbrengen van de bestrating. 

Lijsterbeslaan 38-48 
Aannemer Erik Brouwer start morgen 
met het verwijderen van de bestrating 
in voorpad 38-48. Aansluitend vervangt 
aannemer Hak de waterleiding en de 
elektrakabel. 

Algemene werkzaamheden 
Vanaf vandaag voert Erik Brouwer een 
aantal algemene werkzaamheden uit. Er 
wordt split aangebracht in de 
voorpaden waarin de afgelopen weken 
gewerkt is. En hij verhelpt de 
restpunten.  

 
 

Planten water geven! 
De planten die na de werkzaamheden 
terug geplaatst zijn, hebben het 
moeilijk. Geef ze wat extra water en 
voeding om ze een optimale kans te 
geven. 

Planning 
De planning die in de vorige 
nieuwsbrieven stond, geld nog steeds. 
Maar denk er om dat deze nog steeds 
kan verschuiven als de werkzaamheden 
anders gaan dan verwacht.  

Lijsterbeslaan 29-41: tot 29 juni 
Lijsterbeslaan 38-48: 5 juni tot 13 juli 
Lijsterbeslaan 14-24: 18 juni tot 27 juli 

Na 20 augustus: 
- Bestrating achterpad 1-13 en 2-12; 
- Verwijderen oude waterleiding stoep                 
Lijsterbeslaan. 

Als alle werkzaamheden gereed zijn, 
worden de tijdelijke parkeerplaatsen 
aan de Lindelaan terug omgebouwd 
naar groenvakken. 

Indien u uw voorpad of achterpad 
moet gebruiken voor bijvoorbeeld een 
verhuizing, dan horen wij dat graag zo 
vroeg mogelijk. 

 
 
 
 
 



  

  

 

 

Werkzaamheden Nootweg 
Zoals u weet zijn er ook 
werkzaamheden in de Nootweg. Op 9 
juli start de derde fase: Vanaf de 
Lijsterbeslaan tot de Rading. Hierbij zal 
de kruising met de Lijsterbeslaan 
tijdelijk afgesloten worden.  Aannemer 
Hendrikse zorgt er voor dat de kruising 
zo snel mogelijk weer toegankelijk is. 

Indien u vragen heeft over deze 
werkzaamheden, kunt u contact 
opnemen met de toezichthouder 
namens de gemeente, de heer 
Liebrecht. Zijn telefoonnummer is (06) 
11 14 06 93. 

Meer informatie Lijsterbeslaan? 
Op: wijdemeren.nl/Lijsterbeslaan  vindt 
u alle informatie over dit project op een 
rijtje. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder namens de 
gemeente, de heer Harbers. Zijn 
telefoonnummer is (06) 53 26 54 96. 
U kunt hem ook een email sturen via 
info@harbersinfra.nl 

 
 

 

 

 

 

 


