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Onderwerp: 

 
Uitnodiging inloopsessie Overmeer-Noord  

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit voor een inloopmiddag/avond over de voorgenomen 
werkzaamheden aan het groen, de riolering en de bestrating in Overmeer-Noord. Het betreft 
het gebied rondom de Reigerlaan, Lijsterlaan, Patrijslaan, Eksterlaan, Kievitslaan en 
Fazantelaan.  
 
Wanneer? 
De inloopsessie vindt plaats op maandag 27 september 2021 tussen 16:00 en 20:00 uur in 
de Meester Kremerschool aan de Reigerlaan 7 in Nederhorst den Berg. We verdelen de 
sessie in vier blokken van één uur. U kunt zich via www.wijdemeren.nl/overmeer-noord 
aanmelden voor een van de tijdsblokken. We verzoeken u om, indien mogelijk, met één 
persoon per huishouden te komen. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijk aanwezig 
zijn. 
 
Uitgewerkt ontwerp 
Door de nutspartijen wordt er al geruime tijd gewerkt aan het vernieuwen van de gas- en 
waterleidingen in uw wijk. In de tussentijd hebben wij het ontwerp voor de vervolgfase verder 
uitgewerkt. Dit is op hoofdlijnen gelijk gebleven aan het ontwerp dat in een eerder stadium met 
u is gedeeld. Tijdens de inloopsessie geven we een toelichting op het uitgewerkte ontwerp. 
Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Het uitgewerkte ontwerp is nu al te 
bekijken via www.wijdemeren.nl/overmeer-noord. Lukt het niet om aanwezig te zijn bij de 
inloopsessie? Dan kunt u uw reactie achterlaten via het contactformulier.  
 
Klimaatbestendig Overmeer-Noord 
Om uw wijk klimaatbestendig te maken en wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te 
voorkomen, gaan we bij de herinrichting het schone regenwater en het afvalwater van elkaar 
scheiden. We leggen een apart schoonwaterriool aan voor het regenwater. De regen die op 
straat valt, kan dan worden afgevoerd naar de waterpartij in het park.  
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U kunt zelf nog iets extra’s doen door uw regenpijp ook op het schoonwaterriool aan te 
sluiten. Ook met een groen (sedum)dak of het vervangen van bestrating door planten kunt u 
een mooie bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Overmeer-Noord. Dit is niet verplicht, 
maar wilt u hier meer over weten, dan informeren we u graag tijdens de inloopsessie. 
 
Planning van de uitvoering  
Na de inloopsessie start de aanbesteding voor het selecteren van een aannemer. We 
verwachten in het voorjaar van 2022 te kunnen starten met de werkzaamheden. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden informeren we u uiteraard opnieuw over de planning 
en de gevolgen hiervan voor de bereikbaarheid van de wijk en van uw woning. De uitvoering 
van het werk is onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van voldoende budget door 
de gemeenteraad aankomende november. 
 
Vragen of opmerkingen? 
Heeft u vooraf nog vragen? Neem dan contact op met de heer D. Hagen van het team 
Projecten op telefoonnummer 14 035 of via het mailadres Overmeer-noord@wijdemeren.nl. U 
kunt uw vragen en/of opmerkingen ook kwijt via het contactformulier op 
www.wijdemeren.nl/overmeer-noord. 
 
We zien u graag op 27 september! 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
 
 
 
T. Hendriksen 
Teammanager Projecten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


