
 
 
bezoekadres Rading 1, 1231 KB  Loosdrecht 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595) 

e-mail info@wijdemeren.nl  website www.wijdemeren.nl 
fax (035) 65 59 599 

IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33 

 

  

 
 
 

 
      
Aan de bewoner(s) van dit pand 
   

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
- - Z.69886/D.357972 22 maart 2022 
    Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
G.E. Middag 14  035 -  
 
 
Onderwerp: 

 
informatiebrief start voorbereidende 
werkzaamheden Laan van Eikenrode, 
Meidoornlaan 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De gemeente Wijdemeren gaat de Laan van Eikenrode en de Meidoornlaan aanpakken. Het 
gaat dan om het gedeelte waar nu noodbestrating aanwezig is. De weg, de stoepen en het 
groen worden vernieuwd. 
 
Waarom vervangen 
In 2019 is de Eikenlaan en omgeving opnieuw ingericht. Ook in uw straat is toen 
noodzakelijk werk uitgevoerd aan het riool. De weg zelf is toen nog niet vervangen, deze 
tijdelijke noodbestrating in een deel van de Laan van Eikenrode en de Meidoornlaan gaan 
we deze zomer vernieuwen. 
 
Wij zijn benieuwd naar uw mening! 
Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de inrichting van uw straat. We zijn benieuwd 
naar uw ideeën en suggesties. Het voorlopig ontwerp sluit aan op de inrichting van de 
Eikenlaan. U kunt het voorlopig ontwerp bekijken op www.wijdemeren.nl/laanvaneikenrode 
Daarnaast is het ook mogelijk om de tekeningen te bekijken in de sporthal Eikenrode. 
 
Hoe nu verder? 
U kunt u reactie geven tot en met 8 april. U kunt dit doen door het formulier in te vullen op de 
projectpagina of per brief. Een samenvatting van alle reacties plaatsen we op de website. Wij 
geven hierbij aan welke ideeën wel en welke niet meegenomen kunnen worden in het 
definitieve ontwerp. Over de voortgang wordt u geïnformeerd per brief. Ons doel is om de 
uitvoering te plannen tijdens de zomervakantie van de school. Na het werk aan de weg en de 
stoepen worden de nieuwe planten en bomen geplaatst. 
 
Keuze planten en bomen 
Wilt u meedenken over de nieuwe planten en bomen dan kunt u dit ook aangeven op het 
reactieformulier. Op dit moment is een keuze menu in voorbereiding. De Appelboom-
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initiatieven in de straat blijven bestaan. Wilt u ook aan de slag met een Appelboom-initiatief? 
Dan kunt u dit ook aanmelden via het formulier op de projectpagina.  
 
Meer informatie? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ine Middag van de afdeling Fysiek 
Domein Projecten. U kunt haar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereiken op 
telefoonnummer: 14 035 of een e-mail bericht sturen naar ge.middag@wijdemeren.nl. 
Actuele informatie over dit project vindt u op www.wijdemeren.nl/laanvaneikenrode 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
 

   
T. Hendriksen 
teammanager Projecten 
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