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De voorbereidingen van het 

project verlopen voorspoedig.   

Informatieavond 

Op dinsdag 15 november werd een 

informatieavond over de rioolvervanging 

en herinrichting van het plein en de 

omgeving gehouden. Tijdens deze 

avond is uitgelegd dat het noodzakelijk 

is om het persriool tussen het 

Ankeveensepad en de Meerlaan en 

tussen de Torenweg en de Meerlaan te 

vervangen. Ook wil de gemeente graag 

een apart riool aanleggen voor het 

regenwater. Omdat voor de vervanging 

en aanleg van het riool de weg open 

gebroken moet worden, kiest de 

gemeente ervoor om ook meteen de 

inrichting van het plein en van de 

Voorstraat en de Dammerweg, tussen 

de Brilhoek en de J. van Ruysdaelstraat 

aan te passen. Hiermee geven we 

invulling aan het burgerinitiatief, om van 

het plein weer een sfeervolle en warme 

verblijfplaats te maken.  

De Voorstraat wordt weer vlak 

aangelegd en in het gedeelte tussen de 

Brugstraat en de Brilhoek wordt de 

bestrating vervangen door gebakken 

klinkers. De Dammerweg wordt ingericht 

als 30km-zone, waarbij de kruising met 

de Brilhoek een plateau wordt. Verkeer 

van rechts heeft dan altijd voorrang, 

waardoor de verkeerslichten net voor de 

kruising kunnen komen te vervallen. 

Het plein krijgt nieuwe bestrating en 

rondom komen bomen en hagen te 

staan. Het trottoir van de Dammerweg 

wordt ook opnieuw gestraat met nieuwe 

stenen. 

 

Bomen 

Op het plein en rondom het 

parkeerterrein ten zuiden van het plein 

staan 15 bomen die ziek zijn of in 

slechte staat. De gemeente heeft er 

daarom voor gekozen deze bomen te 

kappen en 30 nieuwe bomen terug te 

planten.  Na publicatie van de 

kapvergunning heeft dit wat stof doen 

opwaaien en de werkgroep heeft een 

contra-expertise laten uitvoeren door 

een deskundig bedrijf. Ook dit bedrijf 

constateerde dat de bomen ziek of in 

slechte staat zijn. 

Welke bomen we terug planten kiezen 

we graag in samenspraak met u. 

Binnenkort ontvangt u van ons een 

keuzelijst. Per deelgebied doen we een 

voorstel voor drie soorten bomen die 

goed passen in deze omgeving en in 

deze grondsoort. U kan per deelgebied 

uw voorkeur aangeven en de boom met 

de meeste voorkeur zal uiteindelijk 

worden aangeplant. 

 

Kiss&Ride 

Tijdens de informatieavond is nogmaals 

bevestigd dat het parkeren en de 

snelheid van het autoverkeer een groot 

probleem zijn. Vooral bij de St. 

Jozefschool zorgt dit soms voor 

gevaarlijke situaties. We hebben 

plannen om voor de school een 

zogenaamde kiss&ride zone aan te 

brengen. Het idee van de kiss&ride-zone 

is dat ouders/verzorgers hun kind hier 

alleen afzetten en dus niet parkeren. Dit 

zorgt voor een vlottere doorstroming en 

minder parkeerdruk.  



  

  

 

 

Door de kiss&ride-zone aan de 

schoolkant van de Dammerweg aan te 

leggen, hoeven de kinderen niet over te 

steken.  

Met de aanleg van de kiss&ride-zone zal 

de Dammerweg iets smaller worden 

gemaakt. Dit heeft een remmend effect 

op het overige doorgaande verkeer. De 

plannen voor deze kiss&ride-zone zijn 

nog niet definitief uitgewerkt, omdat 

hiervoor nog afstemming met onder 

andere de school moet plaats vinden. 

We streven er naar om de aanleg van 

de kiss&ride-zone te combineren met de 

overige werkzaamheden aan de 

Dammerweg. 

 

Bereikbaarheid 

Om de overlast zo veel mogelijk te 

beperken zal het werk worden 

opgedeeld in een aantal fases. Hierdoor 

zal steeds een deel van het totale 

projectgebied worden afgesloten. 

Met de aannemer worden duidelijke 

afspraken gemaakt over de 

bereikbaarheid van woningen en 

winkels. Indien nodig zullen 

omleidingsroutes worden ingesteld of 

worden tijdelijke wegen aangelegd.  

De fasering zal zodanig worden 

ingedeeld dat het Lentespektakel 

ongehinderd door kan gaan. Eind april 

zullen geen werkzaamheden wordt 

uitgevoerd op en direct rondom het 

plein. 

 
 

Planning 

De voorbereidende werkzaamheden zijn 

nog in volle gang. Medio maart wordt 

een aannemer geselecteerd om het 

werk uit te voeren. Na een periode van 

voorbereiding zal medio april gestart 

worden met het werk. We streven ernaar 

om vóór de zomervakantie alle 

rioolwerkzaamheden af te ronden. Na de 

zomervakantie wordt alle nieuwe 

bestrating aangelegd zodat medio 

oktober al het werk is uitgevoerd. 

 

Meer informatie? 

Voor dit project is een projectpagina 

aangemaakt: 

www.wijdemeren.nl/herinrichting_plein_

nederhorst”.  Hierop staan onder andere 

de ontwerptekeningen en verslagen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u een 

e-mail sturen naar 

m.maat@wijdemeren.nl 

 
Digitale nieuwsbrief 

Omdat de gemeente verantwoord wil 

omgaan met het milieu, werken wij 

zoveel mogelijk digitaal. 

Deze eerste nieuwsbrief ontvangt u 

allemaal op papier, maar iedere 

volgende nieuwsbrief wordt in principe 

alleen nog digitaal verspreid. U kunt zich 

abonneren door een e-mail te sturen 

aan: m.maat@wijdemeren.nl 

Indien u niet over internet beschikt, kunt 

u een briefje sturen naar de gemeente 

ter attentie van de heer Maat. 
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