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7 Vragenlijst 

Voorpaden Lijsterbeslaan 
 

  

 

Gemeente Wijdemeren gaat  de voorpaden van de Lijsterbeslaan 
vernieuwen. Om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken, 
hebben wij een aantal vragen voor u. Met deze informatie kunnen wij 
het werk zo goed mogelijk voorbereiden. 

Wilt u deze vragenlijst uiterlijk maandag 29 mei terug sturen in de bijgevoegde 
antwoordenveloppe (postzegel niet nodig) of mailen naar m.holleman@wijdemeren.nl.  

Uw gegevens 

naam   : 

adres   : 

telefoonnummer:  

e-mail adres  : 

       Ik wil de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de Lijsterbeslaan 
ontvangen. 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden na afloop van de 
werkzaamheden vernietigd. 

Bereikbaarheid 
Omdat er beperkt ruimte is, is het vanwege veiligheidsmaatregelen nodig het voorpad 
tijdens de werkzaamheden volledig af te sluiten.. Natuurlijk moet uw woning tijdens de 
werkzaamheden wel bereikbaar blijven. Daarom deze vragen:  

Heeft u alleen een ingang op het voorpad of ook een andere toegang tot uw woning, 
bijvoorbeeld aan de achter- of zijkant? 

 

 
Als u alleen een toegang aan de voorkant heeft, kan er een (tijdelijke) extra toegang 
gemaakt worden? Bijvoorbeeld via uw buren of via de achterkant? 
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Zijn er persoonlijke omstandigheden waar wij tijdens de werkzaamheden rekening mee 
moeten houden? Bijvoorbeeld: u bent slecht ter been, of u gaat binnenkort verhuizen? 

 

 
Bestrating en groenstroken voorpaden 
Als het riool en de nutsvoorzieningen vernieuwd worden, verwijderen we ook de 
bestrating. Omdat de riolering vlak langs het huis loopt, zal ook de (eventueel 
aanwezige) groenstrook tijdelijk verwijderd worden. 

Na de rioolwerkzaamheden gaat de gemeente nieuwe bestrating aanleggen. Er komen 
nieuwe grijze 30 x 30 tegels en het voorpad krijgt een breedte van 1,50 meter  met aan 
beide zijden ruimte voor een groen- of grindstrook. Hierdoor komt er uniformiteit in de 
voorstegen. 

Een aantal bewoners heeft aangegeven dat ze andere bestrating willen. Of een pad 
breder dan 1,50 meter. Dit is natuurlijk mogelijk, al zal u zelf zorg moeten dragen voor 
de eventuele meerkosten. 

Indien u iets anders wilt dan een voorpad van 1,50 breed met grijze 30 x 30 tegels, kunt 
u dat hier aangeven. Laat dan ook uw telefoonnummer achter op de eerste pagina, 
zodat wij een afspraak met u kunnen maken. 

 

 
Heeft u verder nog suggesties of achtergrondinformatie om de werkzaamheden 
goed te laten verlopen? 
 

 


