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Begin dit jaar ontving u de 
eerste nieuwsbrief over de 
Machineweg. Daarin werd u 
uitgenodigd voor een 
bewonersavond om met elkaar 
te spreken over de 
verkeerssituatie en de 
verkeersveiligheid van de 
Machineweg en de wensen 
vanuit de buurt. Op deze avond 
is u toegezegd dat wij alle 
informatie die u op de avond 
gegeven heeft zouden gaan 
bundelen. En dat er een verder 
vervolg, in wat voor vorm dan 
ook, aan deze avond wordt 
gegeven. Dat heeft enige tijd op 
zich laten wachten, om redenen 
die ik verder zal toelichten in 
deze brief. 
 
Stand van zaken 
Uw inbreng tijdens de 
bewonersbijeenkomst heeft ons 
duidelijk gemaakt dat het 
verbeteren van de verkeersveiligheid 
meer vraagt dan waar wij op dat 
moment rekening mee hadden 
gehouden. Onze indruk is dat vooral 
de veiligheid van het kruispunt van 

de Machineweg met de Middenweg 
en omgeving een groter vraagstuk is 
dan de Machineweg zelf. In de 
wetenschap dat het aanpakken van 
dit vraagstuk meer financiële 
middelen vraagt dan wij dit jaar 
beschikbaar hebben, zijn in de 
begroting 2018 aanvullende 
financiële middelen aangevraagd. De 
raad heeft in november de begroting 
2018-2022 vastgesteld.  
 
Omdat wij nu weten wat de 
financiële mogelijkheden zijn, is het 
tijd om het project verder in 
voorbereiding te nemen. Vanaf 
januari 2018 werken wij aan de hand 
van uw inbreng aan een eerste 
ontwerp uit welke wij in de loop van 
februari aan u willen presenteren. U 
ontvangt daarvoor t.z.t. een 
schriftelijke uitnodiging. 
 
 
 
 



  

  

 

 

Vragen en nieuwsbrief 
Voor vragen kunt u de heer N. Dunnink 
benaderen via 
n.dunnink@wijdemeren.nl, of op 
nummer 035-6559486 op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Wilt U de volgende nieuwsbrief digitaal 
ontvangen? U stuurt dan een mail aan 
n.dunnink@wijdemeren.nl met uw 
mailadres en geeft aan dat u de 
volgende nieuwsbrief digitaal wilt 
ontvangen. 
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