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Resultaat bewonersavond en boomkeus

Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 14 en woensdag 15 september zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd om
de ideeën rond het opknappen van het Lindeplein te presenteren en bespreken. Met deze
brief informeer ik u over de uitkomst van de bewonersavond en hoe u kunt stemmen over de
bomen.
Uitkomst bewonersavond
Tijdens de bewonersavond zijn de ideeën uit de vorige brief mondeling toegelicht. Daarnaast
zijn er een aantal andere dingen besproken die ik hieronder uiteenzet:
-

-

Op de hoek met de Acacialaan ontbreken paaltjes, dit zal worden hersteld.
Gevraagd is of de fontein teruggeplaatst kan worden. De gemeente zal dit niet in
eigen beheer doen. Ik onderzoek de mogelijkheden de fontein terug te brengen als
inwonersinitiatief en in beheer van inwoners. Dit zal dit jaar niet meer lukken, ik stel
voor dat we proberen dit in een vervolg op te pakken.
Voor de winkels staat een luifel, gevraagd is of deze schoongemaakt/ geschilderd kan
worden. Ik zal uitzoeken wat de mogelijkheid hier toe is. Dit zal net als de fontein bij
een vervolg op het oorspronkelijke plan opgepakt moeten worden.

als u vragen heeft over de ideeën kunt u deze stellen via b.immerzeel@wijdemeren.nl
Bomen
Besproken is dat op verschillende plaatsen op het plein bomen vervangen worden. U kunt
per locatie kiezen uit een aantal bomen. Op www.wijdemeren.nl/lindeplein kunt u teruglezen
welke bomen voorgesteld zijn per locatie en uw keuze doorgeven. Bij het doorgeven van de
stemmen vragen wij u ook uw adres (straat en huisnummer) aan ons door te geven, want we
hebben afgesproken dat de stem van de direct aanwonenden zwaarder meetelt dan
stemmen van anderen. U kunt stemmen tot 30 september. Als u vragen heeft over het
vervangen van de bomen kunt u deze stellen via bomen@wijdemeren.nl
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Vervolg
Nadat de het stemmen op de bomen afgerond is, kunnen alle plannen definitief gemaakt
worden en kan bepaald worden wat in welke volgorde te voeren. Een aantal klussen zijn
afhankelijk van andere klussen. Zo kunnen we de plantenbak langs de vijver pas aanleggen
als de bomen daar vervangen zijn. We streven er naar zo veel mogelijk nog dit jaar uit te
voeren. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal u hierover geïnformeerd worden.
De Appelboom
Er zijn een aantal projecten waaronder het aanplanten en onderhouden van de plantenbak
en het aanplanten van de oeverplanten die samen met inwoners uitgevoerd zullen worden.
Dit doen we onder de vlag van De Appelboom. Op www.deappelboom.nl vind u meer dan
200 van deze appelboom-projecten in onze gemeente. Het motto van De Appelboom is “Wij
doen het samen”. De gemeente zorgt voor de materialen, voorbereiding, kennis en
gereedschappen. Samen met inwoners word het project dan aangelegd en het onderhoud
hiervan overgedragen. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief of de ideeën rond het opknappen van het
plein? U kunt mij bereiken op mailadres B.Immerzeel@wijdemeren.nl of telefoonnummer 06
52 58 09 22. Als u vragen heeft over de bomen dan kunt u contact opnemen met Martin
Tijdgat via bomen@wijdemeren.nl of op telefoonnummer 14035.

Met vriendelijke groet,
Bas Immerzeel
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