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Beste bewoners,  
  
Na de bewonersavond hebben wij 

als gemeente uw wensen en 

suggesties omtrent het inrichten van 

het Dekkerplantsoen en groenstrook 

Oude Molenmeent op een rij gezet. 

De landschapsarchitecte is met al 

deze informatie aan de slag gegaan 

en heeft de gegevens verwerkt in 

een plan wat nu gepresenteerd staat 

op de projectsite. 

 

Plan 

Op de avond zijn diverse onderwerpen 
ingebracht om te verwerken in het 
ontwerp. De punten die door de buurt 
zijn aangegeven staan ook op de 
projectsite. De informatie kunt u vinden 
op www.wijdemeren/Dekkerplantsoen. 
 

Groenstrook Oude Molenmeent 

Voor de Oude Molenmeent heeft de 
meerderheid aangegeven dat men geen 
gras wil maar bijenlint of alles groen in 
de vorm van stuiken of heesters, 
waarvan het merendeel wintergroen. In 
het ontwerp zijn struiken en heesters 
aangegeven met soorten die fungeren 

als bijenlint. Ook is de strook ingericht 
als foerageergebied voor eekhoorns. 
 

Dekkerplantsoen 

Voor het Dekkerplantsoen is een 
ontwerp gemaakt met een combinatie 
van bomen, heesters en vaste planten. 
Een deel van de oorspronkelijke 
contouren blijven behouden, de 
beplanting is zo gekozen dat elk seizoen 
iets te bieden heeft. Er is in het ontwerp 
ook rekening gehouden met het gevoel 
van sociale veiligheid en de aanwezige 
verlichting in het plantsoen. 
 
Over het onderwerp speelvoorziening 
zijn uiteenlopende wensen. 
Oorspronkelijk was het niet het idee om 
dit mee te nemen in de herinrichting. 
De behoefte is er wel vanuit de buurt. 
Als gemeente kijken wij hoe wij invulling 
kunnen geven aan deze behoefte. En of 
dit nu mee gaat in de plannen of dat er 
later een invulling komt. 
 

Verhardingen 

De verkeerskundige opmerkingen over 
30 km zone worden wordt onderdeel 
van het nog op te stellen 
mobiliteitsplan. De parkeervakken 
worden een stuk breder gemaakt. En 
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twee parkeervakken zijn ingericht voor 
laden en lossen zodat vrachtwagens 
niet op de rijbaan staan.  
 
Planning 
Het ontwerp staat op de projectsite met 
de onderwerpen die ingebracht zijn op 
de bewonersavond. U kunt nog 
opmerkingen meegeven op het digitaal 
reactieformulier. Voor de invulling van 
de groenstrook Dekkersplantsoen 
kunnen we dan nog kijken of we 
wijzigingen mee kunnen nemen. Daar is 
nog tijd voor. Het idee is om het 
Dekkerplantsoen in het voorjaar 2020 of 
in het najaar af te ronden. Is er veel 
behoefte vanuit de buurt voor een extra 
bewonersavond dan is dat mogelijk.  De 
groenstrook Molenmeent wordt dit jaar 
nog aangelegd, dat is destijds beloofd 
aan de buurt en aan de raad. 
 

Vragen en nieuwsbrief 
Voor vragen over dit project kunt u 
contact opnemen met de heer N. 
Dunnink via n.dunnink@wijdemeren.nl, 
of op nummer 035 6559595 op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
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