
 
 
Evaluatie-avond herinrichting Plein Nederhorst den Berg op 11 juli 2018 om 20.00 uur 
Aanwezig namens gemeente Wijdemeren: Martijn Maat, projectleider en Joost Boermans, wethouder 
 
Er zijn ca. 40 bewoners aanwezig. 
 
Notulist: Mirjam de Vries, Groenendijk Notulistenservice 
 
 
1. Welkom en voorstellen aanwezigen 
De bijeenkomst wordt geopend om 20.00 uur. De projecteider en wethouder stellen zich kort voor. Er wordt gevraagd of 
de aanwezigen bezwaar hebben wanneer er foto’s worden genomen, dit blijkt niet het geval. 
 
De wethouder licht toe dat ervoor is gekozen om de evaluatie die gepland stond in maart 2019, te vervroegen. Bewoners 
kunnen aangeven wat goed is gegaan en welke aanpassingen nog gewenst zijn.  
 
2. Waarom werkzaamheden? 
Aanleiding voor de werkzaamheden waren het burgerinitiatief voor het opknappen van het plein, de noodzaak voor de 
vervanging van het riool onder het plein omdat deze in slechte staat was en er onvoldoende capaciteit was en omdat de 
gemeente de Dammerweg en Voorstraat veiliger wilde maken. 
 
3. Wat is er veranderd? 
Het persriool tussen het Ankeveensepad en de Meerlaan is vervangen, er is een nieuw persriool tussen de J.Israëlslaan 
en Meerlaan aangelegd, er is aparte riolering voor regenwater in de Voorstraat en Dammerweg aangelegd een deel van 
het bestaande riool onder het plein is vervangen.  
 
De inrichting is aangepast, het plein heeft een nieuwe uitstraling, de kruising Overmeerseweg/Brilhoek is ingericht als 
plateau, de Dammerweg is 30km/u gebleven, maar de zone is uitgebreid. Ook is de Overmeerseweg voor fietsers 
doorgetrokken tot bij de apotheek en er zijn meer parkeervakken langs de Dammerweg en de Overmeerseweg 
gekomen. Tot slot wordt aangegeven dat de twee parkeerterreinen een aparte in-en uitgang hebben gekregen. 
 
4. Evaluatie 
In de evaluatie wordt onderscheid gemaakt tussen het plein, de parkeerterreinen noordelijk en zuidelijk van het plein en 
kruising Overmeerseweg-Brilhoek. Ook zal er worden gesproken over het groen. 
 
Een bewoner heeft een klacht over de visboer die op zaterdag zijn afval op straat gooit op het plein. Deze opmerking zal 
de heer Maat meenemen en hij zal dit overleggen met zijn collega van de afdeling Vergunningen. Dit valt buiten dit 
project.  
 
Plein 

 Bewoners en ondernemers hebben overlast gehad en gevraagd wordt of de uitvoering niet sneller had gekund. Ook 
wordt opgemerkt dat de werkzaamheden op het Ankeveensepad en de Torenweg op hetzelfde moment zijn gestart, 
bewoners zaten hierdoor onnodig lang met een opengebroken weg, dit had de gemeente beter intern moeten 
afstemmen.  
De wethouder is van mening dat de werkzaamheden inderdaad langer hebben geduurd dan gepland, maar dat de 
ondernemers zijn geïnformeerd over de impact van de aanpassingen in de planning. Een en ander is in goed overleg 
gegaan. 
 

 Nadat de parkeerplaatsen klaar waren om gebruikt te worden, zijn er stenen voor de oprit geplaatst waardoor deze een 
week afgesloten is geweest. Het blijkt dat er opnames waren voor Sinterklaas, het was daarom niet toegestaan om in 
deze periode van de parkeerplaats gebruik te maken. 
 

 Het valt de bewoners op dat de vuilnisbakken niet voorzien zijn van een afsluitende klep, om deze reden is het 
mogelijk dat vogels het afval eruit halen en naast de bak gooien. De heer Maat zegt dat open vuilnisbakken standaard 
zijn waardoor er sneller gebruik van wordt gemaakt. Wanneer er meer klachten over dit onderwerp binnenkomen, dan 
zal dit intern bij de gemeente Wijdemeren worden geëvalueerd. 
 

 Meerdere bewoners geven aan tevreden te zijn over het resultaat, ze vinden dat het een mooi plein is geworden die 
een gemoedelijke indruk geeft door de bestrating en lantaarnpalen. De kleur van de vuilnisbakken, groen en oranje, 
vindt men minder mooi. Ook is de bescherming van de bomen niet echt een mooie kleur, waardoor het in contrast is 
met de rest van de inrichting. De heer Maat geeft aan dat de kleur oranje standaard is voor PMD-afval (plastic, metaal 
en drinkpakken), de groene afvalbak is voor overig afval. Er is bewust gekozen voor deze afvalscheiding. 
 

 De brievenbus is verplaatst, dit vinden de bewoners nu een onlogische plek. Om de brievenbus te bereiken, moet de 
medewerker van Post.nl die de bus leegt, tussen de kei en lantaarnpaal over het plein rijden. Het is dan vaak druk en 
er staan vaak fietsen omheen. Bewoners vinden de oude plek beter. 
 

 Het aantal fiets parkeerplaatsen is beperkt. Er staan daarom vaak fietsen naast de rekken. Wanneer de vrachtwagen 
van de Albert Heijn er staat, kan men er niet langs om de fiets te stallen. 
 

 De verlichting is vreemd afgesteld. De heer Maat is hiervan op de hoogte en geeft aan dat de tijdschakelaar opnieuw is 
geprogrammeerd. Dit wordt nog verder uitgezocht. 
  

 Het is nu mogelijk voor het verkeer komende vanuit de Kerkstraat, om linksaf met de auto over het plein te rijden, dit 
was voorheen niet mogelijk door een paaltje. Gevraagd wordt of dit paaltje kan worden teruggeplaatst om dit te 
voorkomen. 
 

 De voorraadrekken van de Albert Heijn staan nu vaak lange tijd op straat, terwijl het de afspraak was dat deze pas 
naar buiten zouden worden gereden wanneer deze binnen een half uur zou worden opgehaald. Er rijdt ook veel 



vrachtverkeer achteruit op de Brilhoek. De heer Maat geeft aan dat dit met Albert Heijn zal worden overlegd. 
 

 Bewoners zien dat het verkeer in de Voorstraat is toegenomen, dit als gevolg van de maatregelen die zijn genomen op 
de Dammerweg. Met betrekking tot de veiligheid in de Voorstraat wordt aangegeven dat veel verkeer over het 
voetgangersgedeelte rijdt. Het gaat om vrachtwagens, bestelbusjes en auto’s. De heer Maat zegt dat er om deze reden 
stenen zijn geplaats op het plein. De bewoners vragen in de Voorstraat ook een paaltje. Er hangt wel een bord dat er 
niet overheen mag worden gereden, gevraagd wordt of dit duidelijker kan worden aangegeven. 
 

 Gevraagd wordt of het mogelijk is om wielrenners komende vanuit de Voorstraat, te weren op het plein. De wijkagent 
kan hierop toezien, ook kan er een drempel worden aangelegd. De wijkagent wordt weinig gezien in het dorp, de 
bewoners geven aan het prettig te vinden wanneer hij vaker aanwezig is en vaker handhaaft. De heer Maat zal dit 
signaal doorgeven. 
 

 Op het plein kunnen activiteiten worden georganiseerd, de heer Maat geeft aan dat hierbij het normale 
vergunningenbeleid van de gemeente gehanteerd wordt. Bewoners geven aan dat er al veel wordt georganiseerd, 
zoals het Zomerspektakel, maar aangrenzende bewoners vragen hierbij wel aandacht voor eventuele geluidsoverlast. 
  

 Er wordt opgemerkt dat de Torenweg nu uitnodigt om hard te rijden, dit is gevaarlijk voor huisdieren en kinderen. Het 
aanbrengen van een verkeersdrempel zou het verkeer kunnen afremmen, ook kan er een bord worden geplaatst om 
aan te geven dat hier de 30km-zone begint. 

 
Parkeerterreinen 

 De parkeerdrukte op de parkeerterreinen heeft gevolgen voor de bewoners op de Dammerweg, er is volgens de 
bewoners te weinig rekening gehouden met de parkeerdrukte waardoor auto’s worden geparkeerd op de opritten van 
de bewoners langs de Dammerweg. Er wordt gevraagd of hierop kan worden toegezien aangezien hulpdiensten 
hierdoor gehinderd worden en dit een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Ook in de Jacob van 
Ruysdaelstraat worden auto’s op de opritten geparkeerd waarbij ook het trottoir geblokkeerd wordt. De gemeente 
Wijdemeren heeft hier bij de inrichting uitgebreid aandacht aan besteed, maar er is niet meer ruimte voor extra 
parkeerfaciliteiten. De parkeerterreinen richting het noorden worden niet veel gebruikt omdat men dat te ver vindt. In de 
week is er tijdens het halen en brengen bij de school druk en ook aan het einde van de middag. In het weekend is het 
de gehele dag erg druk. 
 

 De in- en uitritten van de parkeerplaatsen zijn erg smal. Auto’s rijden om deze reden vaak met de achterwielen over 
het trottoir. Wanneer auto’s de parkeerplaats willen oprijden, moeten ze dusdanig afremmen dat het achterliggende 
verkeer ook gehinderd wordt. De heer Maat verduidelijk dat er bij het ontwerp voor gekozen is om een gescheiden in- 
en uitrit van 4 meter breed te maken, dit voor de verkeersveiligheid. Deze richtlijnen worden landelijk gehanteerd in 30 
km-zones. Deze maatregel is daarom tevens een verkeer remmende maatregel. Er wordt gevraagd of men middels 
handopsteking wil aangeven of men de inritten minder haaks wil. De meerderheid geeft dit aan. De heer Maat geeft 
aan dat het ontwerp door Veilig Verkeer Nederland is goedgekeurd, de situatie is niet door hen geïnspecteerd. 
 

 Het bushokje hindert het zicht, dit ook omdat het bushokje is geblindeerd. Wanneer de bus bij het bushokje staat, is er 
helemaal geen zicht meer op naderend verkeer. Dit vindt men een gevaarlijke situatie. Het rode en blauwe bordje 
moeten daarom worden gewisseld. 
  

 Ten aanzien van de parkeerplaats bij de apotheek wordt opgemerkt dat deze kruising door de bewoners als onveilig 
wordt ervaren omdat er op deze kruising fietsen, wandelaars en auto’s zijn. Het verkeer wat van rechts komt, heeft op 
deze kruising voorrang. De auto’s rijden hier vaak te hard. Gevraagd wordt of dit kan worden heringericht. 
 

 Het is niet mogelijk om vanaf het parkeerterrein direct over te steken naar de winkeliers (apotheek, bakker en 
cafetaria). Dit kan alleen vanaf de in- of uitrit. Er wordt gepleit voor een pad in het midden zodat men vanaf de 
parkeerplaats direct bij de bakker en groenteboer terecht komt. 
 

 Een bewoner parkeert haar auto langs de kerk wanneer ze boodschappen wil doen. De stoep loopt daar af zodat het 
boodschappenkarretje weg rijdt. De wethouder zegt dat de stoep afloopt voor de afvoer van het regenwater. De 
Torenweg is wel aangepast voor mensen met een rollator. Opgemerkt wordt dat op de Torenweg, nabij de inrit van de 
begraafplaats, een lantaarnpaal in het midden van het trottoir staat, zodat een rollator hier niet langs kan. Hier wordt 
naar gekeken. 
 

 Een bewoner merkt op dat ook het gedrag van de gebruikers een rol speelt in de punten die hier worden aangedragen. 
Mensen zijn niet bereid om iets verder te lopen en parkeren dan vaak dubbel terwijl er wel voldoende plek is. 
 

 In de evaluatie van de inrichting zal de gemeente meenemen of het mogelijk is om het verkeerspaaltje bij het voormalig 
politiebureau te laten zakken zodat het eenrichtingsverkeer hier kan doorstromen. Het verkeer komt dan bij de 
apotheek uit. Dit heeft waarschijnlijk wel tot gevolg dat het verkeer op die locatie te hard gaat rijden. De bewoners 
vinden het jammer dat dit nu niet wordt meegenomen en ze zien dat als een gemiste kans.  

 
Kruising Overmeerseweg/Brilhoek 

 De Overmeerseweg is hier ingericht als een 30km-zone, maar bewoners zien dat automobilisten vaak niet afremmen 
voor deze kruising. De heer Maat geeft aan dat in een 30km-zone geen borden worden geplaatst om voorrang te 
regelen, verkeer van rechts heeft hier voorrang. De 30km-zone is om deze reden verlengd tot na de kruising om de 
situatie veiliger te maken. De bewoners ervaren dit niet zo.  
Er is door de gemeente een opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau om op deze kruising na te gaan hoe 
het verkeer zich gedraagt. Er is 5 dagen lang, 12 uur per dag met een camera een opname gemaakt van de kruising in 
een normale werkweek. De focus lag op de dag. Hieruit bleek dat niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat de 
snelheid te hoog was. Bewoners geven aan verbaasd te zijn en vragen of er ook een meting is gedaan, dit blijkt niet 
het geval. 
 

 Er was toegezegd om een waarschuwingsbord te plaatsen met een gekleurde smiley, maar deze is er nog niet. 
Gevraagd wordt of het mogelijk is om een flitspaal te plaatsen. De wethouder geeft aan dat dit niet kan in een 30km-
zone. De landelijke politiedienst beslist hierover en de wethouder verwacht niet dat zijn zullen instemmen. 
 

 Gezien de gevaarlijke situatie bij het oversteken, wordt gevraagd waarom er geen zebrapad is aangelegd bij de 
Warinschool. Er staan ook geen waarschuwingsborden. De kinderen moeten op dit onoverzichtelijke kruispunt schuin 
oversteken en kinderen kunnen het ook niet altijd overzien. Er is een moeder die om deze reden niet wil dat haar 



kinderen alleen naar school gaan.  
 

 Er is in november 2017 een evaluatie van de verkeerssituatie uitgevoerd op een vrijdagmiddag, dit vinden de bewoners 
geen representatief moment. Ze vragen om deze evaluatie uit te voeren op een schooldag om 7.45 uur. De heer Maat 
geeft aan dat de gemeente zich bewust is van de situatie en dat het externe onderzoeksbureau ook heeft aangetoond 
dat de automobilisten de regels aan hun laars lappen en dat verkeer niet remt voor ander verkeer van rechts. De video 
opname schetst het beeld dat er niet zichtbaar te hard wordt gereden. Bewoners twijfelen of het zichtbaar is dat er te 
hard wordt gereden. 
 

 Het verkeer wat van de parkplaats afkomt, heeft geen voorrang. Ook wordt aangegeven dat fietsers niet op het trottoir 
mogen rijden, dit wordt wel gedaan wanneer ouders hun kinderen van school komen ophalen. De fietsers op de rijbaan 
hebben wel voorrang op het andere verkeer in een 30km-zone. 
 

 Bewoners geven aan dat het terugplaatsen van het verkeerslicht een oplossing zou kunnen zijn. Alle aanwezigen zijn 
hier voorstander van.  
 

 Een aanwezige bewoner is zelf vrachtwagenchauffeur en geeft aan dat er altijd vrij veel vrachtverkeer over de 
Overmeerseweg rijdt, deze auto’s komen met een snelheid van 50 km/uur aanrijden. 
 

 De heer Maat geeft aan dat de parkeerplaatsen in de parallelweg bewust aan die kant zijn aangelegd en niet aan de 
andere kant van de groenstrook. Dit is gedaan omdat de parkeervakken anders te dicht bij het kruispunt liggen, 
waardoor het uitrijden te gevaarlijk is. Om deze reden zijn er bomen geplaatst. 
 

 De gemeente wil de grond waar de parallelweg op ligt, op termijn onteigenen. De verkeerspaal die hier staat, heeft 
niets te maken met deze onteigening. Op het kavel naast de apotheek is woningbouw gepland. Met de aanleg van de 
parkeervakken is rekening gehouden met de bewoners die hier in de toekomst de weg op rijden. 
 

 Wanneer de parkeerplaats vol is, dan parkeren automobilisten hun auto op de stoep of staan dubbel geparkeerd op de 
weg, gevraagd wordt wat de gemeente hieraan wil doen. De heer Maat geeft aan dat er al een aantal veiligheidspunten 
zijn verbeterd rondom de scholen in Nederhorst den Berg.  
 

 Vanwege het verkeersonveilige gevoel zal de gemeente vanaf het nieuwe schooljaar op de kruising communiceren, via 
tekstwagens. Hierop zal staan dat de scholen weer beginnen en dat verkeer van rechts voorrang heeft. De 
tekstwagens zullen 2 weken blijven staan. 
 

 De hoek bij de Jacob van Ruysdaelstraat en Dammerweg vinden de bewoners ook gevaarlijk, ze vragen om deze ook 
mee te nemen.  

 
Groen 

 De bewoners vinden het jammer dat de oude treurwilg op het plein is verdwenen. Reden hiervoor was de slechte staat 
van de boom die om deze reden een gevaar opleverde voor de omgeving. De boom is gekapt en er zijn nieuwe bomen 
terug geplant die meer op elkaar zijn afgestemd en welke nog jaren kunnen meegroeien met de omgeving. Opgemerkt 
wordt dat de gemeente snel aangeeft dat de reden van een bomenkap is dat de boom ziek is, terwijl dat niet het geval 
is. De wethouder geeft aan dat binnen de gemeente Wijdemeren wel afstemming hierover is geweest omdat 
duurzaamheid de aandacht heeft. Er is besloten dat kappen noodzakelijk was nadat diverse deskundigen hiervoor 
waren benaderd.  
 

 De bewoner van het huis op de Voorstraat 2 heeft na het verwijderen van het groen in de straat, veel last van de 
verlichting van autoverkeer. Er zijn wel nieuwe plantjes neergezet, maar deze zijn nog te klein om dit licht tegen te 
houden. Hij vindt het vreemd dat er om de muziektent op het plein wel grotere exemplaren zijn geplant die hierna voor 
de helft zijn teruggesnoeid. De wethouder geeft aan dat hij hier navraag naar zal doen.  

 
5. Afronding en sluiting 
De wethouder bedankt alle aanwezigen voor hun komst en de input. De gemeente zal deze informatie, met de 
bevindingen van andere partijen en interne evaluatie, bundelen en zal nagaan welke acties er op korte termijn kunnen 
worden opgepakt. De gemeenteraad zal waarschijnlijk in september besluiten over de haalbaarheid van de maatregelen. 
De bewoners zullen hierover via de nieuwsbrief worden geïnformeerd. Het verslag van deze bijeenkomst zal worden 
gepubliceerd op de website van de gemeente Wijdemeren.  
 
Gevraagd wordt op welke termijn de bewoners resultaat zullen zien. De wethouder geeft aan dat hij verwacht dat de 
gemeenteraad in september een beslissing zal nemen over de financiële middelen die hiervoor beschikbaar komen en 
over het tijdpad. De wethouder kan over een aantal punten zelf een standpunt innemen en dit voorleggen aan het 
college. Dit verwacht hij niet voor het einde van de zomervakantie.  
 
Tot slot wordt er nog een compliment gemaakt aan de aannemer, deze heeft zich ook tijdens de bouwvak ingespannen 
om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Ook waren de veiligheidsmaatregelen voldoende.   
 
De bijeenkomst wordt gesloten om 21.50 uur. 
 


