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Beste bewoners en belanghebbenden,
Op maandag 25 maart 2019 heeft de werkgroep De Paddenpoel, mettrots, een presentatie
gegeven over het ontwerp van de Paddenpoel. De avond was druk bezocht en de reacties
waren overwegend positief. Uiteraard zijn er ook een aantal kritische opmerkingen gegeven
die zo goed als mogelijk worden gewogen en meegenomen bij de uitwerking van de
uitvoeringsplannen.
Projectpagi na
Wilt u de presentatie terugkijken (inclusief de kritische opmerkingen)? Wilt u de tekeningen
inzien? Wilt u meer informatie over De Paddenpoel? Dat kan! Vanaf vandaag staat er een
projectpagina online met alle beschikbare informatie. U vindt hier bijvoorbeeld alle
bewonerscommunicatie, het collegebesluit, het bestemmingsplan, de tekeningen, en de
laatste stand van zaken. Ook kunt u hier een document met veelgestelde vragen raadplegen.
Kijk op: www.wijdemerennl/depaddenpoel
Stand van zaken
.
Op 1 6 april jl. heeft het college een positief besluit genomen over de realisatie van
fase 1- de groenstrook. Uitgangspunt is om dit najaar te starten met de uitvoering.
.
Het Oranjecomité heeft aangegeven veel interesse te hebben in de plannen rond het
bordes. Zij vinden deze locatie heel mooi en geschikt voor het herdenkingsmonument
voor dodenherdenking. Zij hebben verzocht om samen met de gemeente,
omwonenden, belanghebbenden en de werkgroep te kijken naar de mogelijkheden.
De verplaatsing van het monument dient uiterlijk voor de herdenking van 4 mei 2020
te zijn gerealiseerd.
.
Door het verzoek van het Oranjecomité is het oorspronkelijke plan opgeknipt in drie
fases: groenstrook (fase 1 ), bordes (fase 2) en parkeerterrein (fase 3). Ter
verduidelijking hebben we de tekening met de drie fases in de bijlage toegevoegd.
.
Op 1 4 mei 201 9 is er een bewoners/belanghebbendenavond over fase 2- het bordes.
.
Voor Paddenpoel fase 3-het parkeerterrein zijn op dit moment geen ontwikkelingen.
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Onderwerp : Stand van zaken en uitnodiging inspraak fase2 “Het Bordes”
Datum
: 30 april 2019

Uitnodiging De Paddenpoel- het bordes
Wanneer
Hoe laat
Waar

Dinsdag 14 mei 2019
19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Sporthal De Fuik Sportcafé
-

Op deze avond willen wij graag samen met u het verzoek
van het Oranjecomité bespreken en uw ideeën en opmerkingen hierover horen.
Samen met u willen we de uitgangspunten bepalen voor de uitwerking van een
conceptontwerp van het bordes. Startpunt is uiteraard het ontwerp van
werkgroep De Paddenpoel.
Daarnaast willen wij deze avond de projectleider, me Middag, introduceren die samen met u
aan de slag gaat met het ontwerp en de uitvoering.
Ben u niet in de gelegenheid om te komen? Maar heeft u wel een goed idee, een opmerking
of een wens? E-mail deze dan naar s.hillewijdemeren.nl en ge.middagwijdemeren.nl. Ik
zorg ervoor dat uw inbreng op deze avond wordt ingebracht.
Wij hebben er weer zin in!
Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen én/of opmerkingen over deze brief? Dan kunt u contact met mij opnemen op
telefoonnummer (035) 65 59 408 of via s.hillewijdemeren.nl.
Met vriend&flke,aroet,

De Paddenpoel en
Saskia Hille, Projectcoördinator De Appelboom
Bijlagen:
1. Ontwerp De Paddenpoel fase 1 “De Groenstrook”
2. Overzichtstekening De Paddenpoel de drie fases
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