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Gemeente Wijdemeren gaat de
Eikenlaan, Beukenlaan en
Nootweg herinrichten naar 30
km zone. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering houden
we u met een digitale nieuwsbrief op de hoogte. Dit is de
derde uitgave.

met u gecommuniceerd. Ook zal de
aannemer kort voorafgaande aan de
uitvoering nog een brief bij u in de bus
doen. Naar verwachting zal de uitvoering medio oktober van start gaan. Met
betrekking tot de uitvoering Beukenlaan
is aan de inschrijvers meegeven dat
deze zoveel mogelijk gelijktijdig met de
Eikenlaan dient te worden uitgevoerd.

Aangepaste planning

Informatie

De uitvoering van de Nootweg nadert
zijn einde. Medio september is het werk
gereed. Op een later moment zal nog
wel Streetprint worden aangebracht.
Nadat de Nootweg gereed is, en dus
ook de bereikbaarheid van het centrum
is gegarandeerd, kan het werk aan de
Eikenlaan/Beukenlaan van start gaan.
Vanwege de technische complexiteit
van het nieuw aan te leggen rioolsysteem en drainvoorziening is de aanbesteding later van start gegaan dan aanvankelijk de bedoeling was. Medio september dienen de aannemers hun aanbieding in te leveren. Onderdeel van de
aanbieding is een uitvoeringsplanning.
Daarin staat waar en wanneer exact de
aannemer aan de slag gaat. In de volgende nieuwsbrief worden deze data

Op de projectwebsite vindt u actuele
informatie over dit project. Ga naar:
https://www.wijdemeren.nl/eikenlaan
Op deze website staat een korte toelichting van het project en zijn de ontwerptekeningen te bekijken. Ook plaatsen wij de digitale nieuwsbrieven op de
projectsite.

Digitale nieuwsbrief
Een volgende (digitale)nieuwsbrief verschijnt zodra er nieuws is. U kunt zich
op de digitale nieuwsbrief abonneren
door een e-mail te sturen naar:
eikenlaan@wijdemeren.nl

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de heer M. Endlich, via
(035) 65 59 491, bij voorkeur via de
mail: m.endlich@wijdemeren.nl

