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Binnenkort starten de
werkzaam heden om van uw
wijk een klim aatbestendige en
kindvriendelijke om geving te
m aken.
Stand van zaken
Na de laatste bewonersavond op 28
mei 2019 is er achter de schermen veel
gebeurd. Het plan is technisch
uitgewerkt en afgestemd met
beheerders, het waterschap en de
netbeheerder van kabels en leidingen
in de grond. Ook is invulling gegeven
aan het beplantingsplan voor het park
en er zijn afspraken gemaakt met de
leverancier van speeltoestellen.
Verder zijn afspraken gemaakt met
partijen over de volgorde van uitvoering
en over de periode waarin het werk
wordt uitgevoerd.
Volgende stap
Bij de uitwerking van het rioolontwerp
werd duidelijk dat voor de aanleg van
een nieuw riool ruimte gemaakt moet
worden in de bodem. In de huidige
situatie liggen nutsleidingen soms bijna
in het midden van de weg, waardoor
geen ruimte is om het riool aan te
leggen. Tijdens gespreken met de
netbeheerders bleek dat leidingen ook
vervangen moesten worden. Door dit nu
eerst te doen, wordt ruimte gemaakt
voor het riool, zodat deze straks in het
midden onder weg gelegd kan worden.
Voor de uitvoering betekent dit het
volgende:

- eerst wordt in de Patrijslaan,
Kievietslaan en Eksterlaan de weg
opengebroken om de oude
wegfundering te verwijderen;
- vervolgens worden in de Reigerlaan,
Patrijslaan, Kievietslaan, Fazantelaan,
Eksterlaan en Lijsterlaan de gas- en
waterleiding vervangen;
- Hierna worden de straten en het park
opnieuw ingericht.
Planning
Omdat door wet- en regelgeving andere
eisen worden gesteld aan de aanleg
van waterleidingen, kunnen de
werkzaamheden niet gecombineerd
worden met de aanleg van het riool.
Aanleg van een waterleiding kost meer
tijd en gebeurt in fases, terwijl het riool
in relatief hoog tempo gelegd kan
worden zonder dat deze daarna getest
of bemonsterd moet worden.
De planning ziet er hierdoor als volgt
uit:
- Na de bouwvak vakantie (op 17
augustus) start de aannemer met het
verwijderen van de wegfundering. Dit
duurt ca. 3 weken;
- vervolgens start een andere aannemer
met het vervangen van de gas- en
waterleiding. Dit werk duurt ca. 3
maanden.
- Eind 2020 starten de werkzaamheden
aan het park en aan de herinrichting van
de straten in de wijk.
Bereikbaarheid
Afhankelijk van de lokatie waar gewerkt
wordt, zal steeds één straat zijn
afgesloten voor het verkeer. Bewoners
kunnen te voet te allen tijde hun woning
bereiken. Waar de auto geparkeerd kan

worden en hoe u kunt rijden wordt via
aparte brieven door de aannemers aan
u gecommuniceerd. Ook een
detailplanning ontvangt via de brief van
de aannemer.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de projectleider van de gemeente:
Dennis Hagen via 14 035.
Meer informatie?
Voor dit project is een projectpagina
aangemaakt op de website van de
gemeente: zie
wijdemeren.nl/4/projecten/overmeernoord
Hierop staan onder andere de
ontwerptekeningen en verslagen.

