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In de vorige nieuwsbrief stond 
een storend foutje over de 
planning. Planning nu per 
weggedeelte uitgewerkt. 

Foutje (bedankt) 
In de vorige nieuwsbrief stond een 
foutje in de planning. En omdat we 
intussen een paar weken verder zijn en 
er intussen ook het nodige veranderd is  
staat de planning nog eens, nu per 
wegvak beschreven.  
 
Planning 
De planning ziet er op hoofdlijnen als 
volgt uit. We realiseren ons dat de 
planning best ingewikkeld is; daarom 
omschrijven we nu per wegvak wat er 
wanneer gaat gebeuren.  
De planning is onder voorbehoud van 
werkzaamheden derden, 
weersomstandigheden en andere 
onvoorziene zaken. 
 
Vaartweg: is in 2 delen herstraat. Dit 
om de ondernemers zo goed mogelijk 
bereikbaar te houden. Op details na is 
de Vaartweg klaar. 
 
Ankeveensepad: hier moet nog een 
rioolpersleiding worden ingegraven; dit 
gebeurt tussen 31 juli en 8 augustus. 
Het straatwerk boven de nieuwe leiding 
wordt dan tijdelijk hersteld zodat de 
parkeerplaatsen weer gebruikt kunnen 
worden. Later wordt nog eens herstraat 
vanwege verwachte nazakkingen; 
wanneer laten we u nog weten. 
 
Overmeerseweg tussen de Brilhoek en 
de Vaartweg): wordt nu aan gewerkt, 

rijbaan gereed 4 augustus. Het trottoir 
kan pas later definitief worden bestraat: 
dit wordt aangelegd tussen 21 augustus 
en 8 september. 
 
Dammerweg tussen en met de 
aansluitingen Vaartweg en 
Ankeveensepad: rijbaan, 9 augustus 
t/m. 18 augustus. Na 21 augustus wordt 
de oude waterleiding verwijderd; 
daarna wordt het trottoir definitief 
gemaakt. Gereed ca. 1 september. 
  
Dammerweg tussen Ankeveensepad 
en J. van Ruysdaelstraat: tussen 21 
augustus en 15 september. In die 
periode wordt in het trottoir, ook de 
oude waterleiding verwijderd. 15 
september is dan ook het trottoir klaar. 
 
Dammerweg voorlangs de school: 
Rijbaan en trottoir, tussen 21 augustus 
en 1 september (de school begint 4 
september). 
 
Schoolkinderen 
Op 4 september is het trottoir tussen 
het Ankeveensepad en de J. van 
Ruysdaelstraat nog niet gereed. Wij 
zullen nog bekijken hoe de kinderen 
veilig langs de Dammerweg kunnen 
lopen; hier komen we nog op terug. 
 
Bereikbaarheid Vaartweg en 
Ankeveensepad: tot 21 augustus 
vanaf de kant van Weesp; 24 augustus 
tot 15 september, vanaf de kant van 
Overmeer. Plaatselijk wordt 
aangegeven als één van beide wegen 
via de andere en de noodbrug 
bereikbaar is. 



Na 15 september moet de Dammerweg 
weer open zijn voor verkeer. 
 
Hierna wordt verder gewerkt aan het 
plein en de Voorstraat. Daarover zullen 
we in een volgende nieuwsbrief meer 
vertellen. 
 
Persleiding 
Voor de apotheek wordt nog gewerkt 
aan het koppelen van de persleidingen. 
Dat zal deze week gereed zijn. 
 
Omleidingen Blijkpolder 
Tussen 28 juli en 4 augustus is de 
verbindingsweg tussen de Randweg en 
de Lange Wetering dicht. Hier wordt 
dan aan de nieuwe persleiding gewerkt. 
Verkeer naar deze wijk wordt via de 
noordkant de wijk in en uit geleid. De 
Randweg/ Nieuwe Overmeerseweg 
blijven wel gewoon open. 
 
Omleidingsroutes overig 
Alle doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de Horstermeer en Ankeveen. 
Bestemmingsverkeer is wel mogelijk en 
plaatselijk verkeer wordt omgeleid door 
de woonwijk. 
Vrachtverkeer voor bedrijven en 
aanwonenden met een bestemming in 
Nederhorst, kan alleen met gebruik van 
een sleutel voor de klappalen de 
bestemming bereiken.  
Het doorgaande vrachtverkeer door 
Nederhorst is tijdelijk niet mogelijk en 
wordt op de provinciale wegen al 
omgeleid.  
 
Tijdens het werk aan de Dammerweg 
wordt het lokale verkeer omgeleid via 
de Torenweg, de J. Israelslaan, de G.H. 
Breitnerlaan en de J.v. Ruysdaelstraat. 
Dat blijft voorlopig zo (tot alles klaar is). 
 
Vragen of klachten? 
Voor vragen over uitvoeringszaken kunt 
u direct contact opnemen: 
met de projectleider van de aannemer: 
tot 7 augustus Theo Steenbergen: 06-
573 10 867, na 7 augustus: Robin 
Koster 06-556 96 450. 
 

Vragen over de planning of het toezicht 
kunt u stellen aan de directievoerder: 
tot 28 augustus Henk Peters van Ton 
06-229 57 301, na 1 september M. 
Maat; na 21 augustus weer Henk 
Peters van Ton 06-229 57 301. 
 
Meer informatie? 
Voor dit project is een projectpagina 
aangemaakt op de website van de 
gemeente: zie 
https://www.wijdemeren.nl/herinrichting_
plein_nederhorst 

Hierop staan onder andere de 
ontwerptekeningen en verslagen. Ook 
vindt u hier alle eerdere nieuwsbrieven. 
 
Nieuwsbrieven  
Als er nieuws te melden is verzorgt de 
gemeente een elektronische 
nieuwsbrief, die per e-mail wordt 
verzonden. Wilt u deze nieuwsbrieven 
ook ontvangen? Stuur dan een mail 
naar: plein-ndb@wijdemeren.nl    

(zie ook het bord op het plein!)


