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uitnodiging bewonersavond wateroverlast

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond met betrekking tot de uitkomsten
onderzoek wateroverlast.
Wanneer?
Woensdag 5 juli 2017 om 19.30 op het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht.
Waarom?
De gemeente is voornemens de Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg
(gedeelte tussen Eikenlaan en Rading) in Loosdrecht te gaan herinrichten. Mogelijke
maatregelen om wateroverlast tegen te gaan willen wij meenemen tijdens deze herinrichting.
In vervolg op onze berichtgeving in oktober 2016 heeft de firma Wareco op dit punt
onderzoek uitgevoerd. De gemeente wil de bevindingen van dit onderzoek met u bespreken.
Doel van de Avond?
Tijdens deze avond wil de gemeente de bevindingen van het onderzoek en andere relevante
zaken omtrent de waterproblematiek toelichten. De gemeente wil graag uw mening weten
met betrekking tot dit ontwerp. Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom en kunnen
eventueel worden meegenomen in de verdere uitwerking van de reconstructies.
Vervolg?
Eventueel kunnen een aantal technisch maatregelen die uit het onderzoek blijken nodig te
zijn om de wateroverlast te beperken, worden meegenomen met de uitvoering van de
reconstructies Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg.
Planning?
Het definitief ontwerp van de Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg zal verder worden
uitgewerkt naar werktekeningen en bestek voor uitvoering. Na toestemming van de raad van
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de gemeente zal het werk worden uitgevoerd. Naar verwachting zal de uitvoering tweede
helft 2017 starten.
Vragen?
Heeft u nog vragen omtrent deze informatieavond dan kunt u contact opnemen met de heer
M.Endlich van de afdeling Beheer Openbare Ruimte op bovengenoemd telefoonnummer.
Tevens is de heer Endlich bereikbaar per email op m.endlich@wijdemeren.nl
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag verschijnen op 5
juli op het gemeentehuis te Loosdrecht.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

P.M.M. Buijs
hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
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