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Beste omwonenden, 

 

Afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan de nieuwe tennislocatie, wat er toe heeft geleidt dat 15 november 

de locatie is overgedragen aan Lithos bouw & ontwikkeling. Recent is het winterseizoen op de nieuwe locatie van 

start gegaan. Complimenten aan iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen. 

 

29 woningen zijn ondertussen verkocht en de laatste 2 zijn optie. Kopers zijn volop bezig om keuzes te maken en 

kennis te maken met de nieuwe woonomgeving. 

 

Voor ons betekent dit, dat we zijn gestart met de sloop van de kantine, het verwijderen van de tennisbanen, kortom 

het bouwrijp maken. Recent hebben we het bouwterrein voor uw en onze veiligheid rondom in de hekken gezet. 

We zijn ons er van bewust dat dit voor u een hele verandering betekent en af en toe leidt tot vragen en soms ook 

overlast. In deze nieuwsbrief benoemen we beknopt wat er de komende periode staat te gebeuren, t.w.: 

 

 Opschonen terrein en ontgraven bouwkuipen, december/januari; 

 Doortrekken en aanleg riolering vanaf Platanenlaan 70 tot en met het nieuwe deel van de Platanenlaan, 

januari 2019; 

 Aanvang nutsbedrijven met reconstructie kabels en leidingen ter hoogte van voormalige tenniskantine, eind 

januari/begin februari 2019; 

 Aanleg nutstracé nieuwe deel Platanenlaan, januari/februari 2019; 

 Maken nieuwe brug naar parkeerplaats voetbalvereniging en kinderdagverblijf februari/maart 2019; 

 Start bouwwerkzaamheden Lithos april 2019. 

 

Voor de aanleg van het riool en de realisatie van de brug zullen we af en toe tijdelijke maatregelen moeten treffen. 

Deze hebben we nadrukkelijk besproken met de voetbalvereniging en het kinderdagverblijf. We willen u vragen de 

aanwijzingen op locatie op te volgen, zodat we uw en onze veiligheid kunnen borgen. 

 

De aanrijroute voor bouwverkeer is vanaf de Randweg/N523, de bouwweg (Platanenlaan) op, om vervolgens 

rechtdoor het bouwterrein op te rijden.  

Bovengenoemde (bouw)activiteiten zullen gepaard gaan met veel transportbewegingen en mogelijk ander overlast. 

Wij doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Wij willen u vragen, in verband met uw en 

onze veiligheid, zich te houden aan bebording en eventuele andere instructies nabij de locatie.  
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Gemeente Wijdemeren heeft in overleg met hulpdiensten de (omleidings)routes voor ambulance en brandweer in 

kaart gebracht. Deze zijn volledig bekend met de aanrijroutes. 

 

Onze werktijden zijn dagelijks van 07.00 tot 16.00 uur. 

 

Begin volgend jaar (voorafgaand aan start bouw) zal een gespecialiseerd expertisebureau een bouwkundige 

vooropname uitvoeren. U wordt hiervoor rechtstreeks benaderd en uiteraard krijgt u inzage in de opname. 

   

We zullen u de komende tijd periodiek op de hoogte houden, maar als u eerder vragen en/of opmerkingen heeft 

vernemen we het graag.   

 

Contactpersonen de komende periode zijn: 

Voor sloop- en bouwrijp maken: Reimert Bouw- en Infrastructuur, de heer Theo Steenbergen, 036 – 532 01 43 

Voor de bouwwerkzaamheden: Lithos bouw & ontwikkeling, de heer Jan van de Kamp, 033 – 453 59 59 

En voor overige zaken: Gemeente Wijdemeren, de heer Niek Dunnink, 035 – 655 94 86 

 

Rest ons u hele fijne feestdagen en een gezond en mooi 2019 toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet,  

bouwteam Nedervecht        


