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Start herinrichting in zicht!
Stand van zaken
De aanbestedingsprocedure voor de
herinrichting in uw wijk is onlangs
afgerond. De firma Reimert uit Almere
is geselecteerd om de werkzaamheden
uit te voeren. De start van de
herinrichting komt daarmee in zicht!
Planning en communicatie
Zodra de exacte planning bekend is
wordt u door de aannemer via een huisaan-huis brief uitgenodigd voor een
inloopbijeenkomst die circa twee weken
vóór de start van de uitvoering
gehouden wordt. Daarbij krijgt u ook te
horen via welke kanalen u het werk
kunt volgen en hoe u contact kunt
opnemen met de aannemer.
Duurzaamheid, doet u mee?
In uw wijk gaan we twee verschillende
rioolbuizen aanleggen: één voor schoon
regenwater en één voor verontreinigd
afvalwater uit de keuken, toilet en
douche. Het regenwater gaat daardoor
niet langer naar de rioolwaterzuivering,
maar komt terecht in de waterpartij in
het park. Hierdoor ontstaat er minder
wateroverlast op momenten dat veel
regen valt. Wij willen u vragen om hier
een steentje aan bij te dragen. Dit kunt u
doen door uw regenpijp aan te laten
sluiten op het nieuwe riool voor
regenwater. Het regenwater uit uw
dakgoot gaat dan niet langer naar de
rioolwaterzuivering, maar komt terecht
bij het water in het park. Wij komen hier,
met de aannemer, in een later stadium
bij u op terug met meer informatie.

Denkt u hier alvast over na. Deelname is
vrijwillig.
Woont u in een huurwoning? Wij hebben
hierover ook overleg met de
woningbouwverenigingen en zij
ondersteunen dit initiatief.
Kap enkele bomen nabij Fazantelaan
Om voldoende plaats te creëren en het
ontwerp van het park te realiseren,
moeten er nog enkele bomen worden
gekapt in de buurt van het eind van de
Fazantelaan. De kap vindt plaats vóór
half maart (in de week van 7 tot 11
maart, voor het broedseizoen). Van
belang hierbij is te benoemen dat er ook
herplant van veel bomen is opgenomen
in de uitvoering van het project.
Bouwkundige vooropname van uw
woning
Voordat de aannemer start met de
werkzaamheden in de wijk doen we een
bouwkundige vooropname (nulmeting)
van uw woning. Dit heeft een
preventieve werking en stelt ons in staat
eventuele gevolgen van de
werkzaamheden exact te kunnen
beoordelen en kwantificeren. Over de
vooropname wordt u apart per brief
geïnformeerd door het bedrijf dat voor
ons deze opname verzorgt.
Belangrijk! Abonneren op de digitale
nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrieven worden
niet meer huis-aan-huis verspreid!
Vervolg z.o.z.

U kunt de nieuwsbrieven (digitaal via email) blijven ontvangen door het
contactformulier in te vullen op
www.wijdemeren.nl/overmeer-noord.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de projectleider van de gemeente,
de heer D. Hagen. U kunt hem bereiken
via e-mailadres OvermeerNoord@wijdemeren.nl of via 14 035.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over dit project
op www.wijdemeren.nl/overmeer-noord.
Hier vindt u ook de ontwerptekeningen
zoals deze afgelopen september tijdens
de inloopbijeenkomst aan u getoond
zijn.

