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Aan de bewoner(s) en/of bedrijven van dit adres 
 
Bewonersbrief nr. 1 
Donderdag 16 juni 
 
Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk 
 
Beste mevrouw, heer, 
 
Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden die plaats gaan vinden aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk, hoe wij tijdens het werk contact met u zullen houden en wat dit voor u betekent.  

Aanleiding 
De Nieuw-Loosdrechtsedijk is in slechte staat. Dit zorgt niet alleen voor ongemak voor de 
weggebruikers, maar ook voor onveilige verkeerssituaties. Daarnaast loopt regenwater niet goed weg. 
Om dit aan te pakken, voeren we dit en volgend jaar groot onderhoud uit aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk.  
 
We maken de weg veiliger voor het verkeer, pakken de wateroverlast aan en zorgen ervoor dat de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk een visitekaartje wordt voor Wijdemeren.  
 
Na een succesvol doorlopen traject van de Europese aanbesteding heeft de gemeente Wijdemeren 
ons eind april jl. als aannemer geselecteerd van het project. Uiteraard zijn wij hier erg trots op en blij 
mee. Op dit moment bereiden wij de werkzaamheden zorgvuldig voor, zodat wij in oktober 2022 met 
de werkzaamheden kunnen starten. Graag informeren wij u alvast over wat u de komende periode 
van ons kunt verwachten. 
 

Wat gaan we doen? 
Om tijd, geld en overlast te besparen pakken we het onderhoud aan de weg en de wateroverlast 
tegelijk aan. Vooruitlopend op deze werkzaamheden, wordt de overige ondergrondse infrastructuur 
(kabels en leidingen) door aannemer Van Vulpen verbeterd of uitgebreid.  
 

Uitvoering en hinder 
Door de gemeente Wijdemeren zijn twee uitvoeringsperiodes buiten het hoogseizoen vastgesteld, 
namelijk: 

- 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 
- 1 oktober 2023 tot 1 april 2024 

 
Tijdens de werkzaamheden proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Helaas zal er 
altijd enige overlast zijn: 

- Geluid en trillingen van machines. Dit beperken we uiteraard tot een minimum; 
- De weg wordt gefaseerd voor korte tijd afgesloten tijdens asfalteringswerkzaamheden; 
- Tijdens de uitvoeringsperiodes is er eenrichtingsverkeer in de richting van Nieuw-Loosdrecht. 

Dit komt doordat de weg tijdens de werkzaamheden niet breed genoeg is voor 
tweerichtingsverkeer. Verkeer uit de richting van Nieuw-Loosdrecht moet daarom omrijden. 

 
Na deze werkzaamheden is de Nieuw-Loosdrechtsedijk veiliger voor verkeer, regenwatervrij met een 
nieuwe, frisse uitstraling. 

   KWS Infra b.v. 

Vestigingsadres 

   Wisselwerking 54, 1112 XR Diemen 

Correspondentieadres 

   Postbus 60, 1110 AB Diemen 

Internet 

   www.kws.nl 
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Gesprekken ondernemers en bewoners 
Onze omgevingsmanager Mark de Jong gaat de komende periode in gesprek met alle ondernemers die 
grenzen aan het project. Mark neemt het initiatief en maakt een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek. Ook maakt hij op een later moment persoonlijk kennis met u als aangrenzende 
bewoner en gaat met u in gesprek. 
 

Informatieavond 
Een paar weken voor de start van de werkzaamheden organiseren wij voor alle bewoners en 
ondernemers een informatieavond. Op dat moment is het ontwerp uitgewerkt en is de planning 
definitief. U bent dan in de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp, de planning en 
bijbehorende faseringen. Ruim van tevoren ontvangt u van ons per brief een uitnodiging.  
 
Inloopspreekuur 
Tijdens de uitvoeringsperiodes bent u tijdens ons wekelijks inloopspreekuur op woensdagen van 14:00 
tot 16:00 uur van harte welkom in onze uitvoeringskeet op locatie. Onze omgevingsmanager is dan 
aanwezig om u te ontvangen en te woord te staan. Zodra het eerste spreekuur plaats vindt, wordt u 
tijdig hierover geïnformeerd. 

KWS BouwApp 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ons hoofdcommunicatiemiddel de KWS BouwApp. Via 
deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. In de KWS 
BouwApp vindt u onder meer: 

- De planning; 
- Updates werkzaamheden; 
- Overzichtskaarten project; 
- Omleidingsroutes; 
- Contactgegevens omgevingsmanager. 

 
Blijf op de hoogte, download KWS BouwApp 
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

- Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden; 
- Zoek in de app naar ‘Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk’; 
- Open het project en klik op ‘volgen’; 
- Selecteer betreffende doelgroep. 

 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem gerust contact op met 
omgevingsmanager Mark de Jong. Zijn contactgegevens vindt u onderaan deze brief. Hij is op 
werkdagen bereikbaar van 7:00 – 18:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 
KWS Infra  

Mark de Jong        
Omgevingsmanager  
06 1100 8057 
mdjong@avecodebondt.nl      

  

 


