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De gemeente Wijdemeren gaat 
na de afronding van het 
nieuwbouwproject aan de 
Arnoud Voetlaan starten met 
het vervangen van het 
hoofdriool en de verhardingen 
in de bestaande Arnoud 
Voetlaan. Het ontwerp is op 
dinsdagavond 6 juni aan de 
bewoners gepresenteerd. Naar 
aanleiding van de opmerkingen 
van bewoners en de politie zijn 
er een paar aanpassingen aan 
het ontwerp gedaan. Daarover 
straks meer. 
 
Stand van zaken 
Van Omme & De Groot, de ontwikkelaar 
van het nieuwbouwplan Mooi Anke, 
rondt op dit moment de nieuwbouw af. 
De laatste woningen worden eind 
augustus opgeleverd aan de nieuwe 
bewoners. De gehele straat in het 
nieuwbouwgedeelte zal dan ook klaar 
zijn.  
 
Planning en uitvoering 
Begin oktober wordt begonnen met de 
werkzaamheden in de bestaande 
Arnoud Voetlaan. De Arnoud Voetlaan 

en de T-splitsing op het Stichts End zal 
opnieuw ingericht worden. Naar 
verwachting zullen de werkzaamheden 
6 weken duren. Tijdens de 
werkzaamheden houden wij u op de 
hoogte van de voortgang. 
 
Ontwerp 
Het ontwerp is grotendeels hetzelfde 
gebleven. Alleen de indeling van de 
parkeervakken is gewijzigd. Ten eerste 
zijn een aantal parkeervakken iets 
verschoven in verband met de 
particuliere inritten. Daarnaast zijn de 
drie parkeervakken aan het begin van 
de Arnoud Voetlaan verplaatst. Dit 
gebeurt op advies van de politie. In het 
eerste ontwerp was onvoldoende 
ruimte voor een trottoir. Deze drie 
parkeervakken worden nu in het 
nieuwbouwgedeelte aangelegd. In 
plaats van deze drie parkeervakken 
komen twee bomen. Het nieuwe 
ontwerp kunt u via de volgende link op 
onze site bekijken:  
www.wijdemeren.nl/AVoetlaan 
Uitvoering 
 
Bij het vervangen van het hoofdriool 
geeft de gemeente de bewoners de 



  

  

 

 

mogelijkheid om het hemelwater aan 
de voorzijde van de woningen af te 
koppelen. U zorgt dan zelf voor het 
vrijmaken van de bovengrondse ruimte 
voor het nieuwe riool en de gemeente 
zorgt voor de aanleg. De aannemer zal 
tijdens de uitvoering in overleg treden 
met de bewoners die medewerking 
willen verlenen aan het afkoppelen. 
 
Om de nieuwbouw bereikbaar te 
houden voor de bewoners en 
hulpdiensten zal er een tijdelijke weg 
aangelegd worden zoals u in de bijlage 
kunt zien. Een gedeelte van de 
bewoners kan dan via de tijdelijke weg 
en de Joseph Lokinlaan de wijk uit. Wij 
verzoeken de verkeersdeelnemers 
uitdrukkelijk zich wel aan de 
aangegeven snelheid te houden. 
 
Vragen 
 
Voor vragen kunt u de heer N. Dunnink 
benaderen via 
n.dunnink@wijdemeren.nl, of op 
nummer 035-6559486 op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
 
 
 

 


