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 aan de bewoner(s) van 
<straat><nr> 
<postcode> Ankeveen 

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: 
      16 maart 2021 B/53070/210316/MH 17 maart 2021 
    Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen Verzonden: 
ing. M. Holleman (035) 65 59 474 geen  
  
Onderwerp: 

 
Herinrichting Van Breelaan e.o. 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De gemeente Wijdemeren wil de openbare ruimte van de bestaande woonwijk Van Breelaan 
e.o.*  opknappen. We gaan de bestrating  en groenvoorziening vernieuwen. Daarnaast wordt 
het rioleringsstelsel aangepast. 
 

 
 
Het betreft de volgende straten: 

 Elisabeth de Walélaan; 
 Van Breelaan; 
 Barthold Ingellaan; 
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 Van Blarcumlaan; 
 Stichtse Kade (tussen het Stichts End en de Barthold Ingellaan); 
 Stichtse Kade (tussen de Barthold Ingellaan en de appendix: Stichtse Kade 22-30). 

 
We willen de wijk duurzaam, klimaatbestendig en waterrobuust inrichten, zodat het een fijne 
en groene plek wordt waar ruimte is om te spelen, fietsen, lopen, rijden en parkeren.  
 
Wij zijn benieuwd naar uw mening! 
Wij vinden het als gemeente belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van 
hun wijk. Normaal gesproken zouden wij een aantal bewonersavonden organiseren om 
samen met u de wensen en ideeën te inventariseren. Gezien de huidige corona-maatregelen 
is dat niet mogelijk, daarom hebben wij een digitale omgeving ingericht waar u uw 
aandachtspunten en ideeën met ons kunt delen.  
https://wijdemeren.praatmee.nl/vanbreelaan 
 
In de digitale omgeving ziet u een kaart van de wijk. Op deze kaart kunt u eenvoudig 
aandachtspunten met ons delen en uw mening geven. Denk bijvoorbeeld aan uw wensen en 
ergernissen in de wijk, mogelijke onveilige kruisingen, of onderdelen die u graag terug zou 
zien in het nieuwe ontwerp. We horen het graag! Ook uw wensen voor het groen en uw 
ervaringen met regenwater, grondwater en hittestress kunt u op deze kaart kwijt. Uiteraard 
kunt u bij meerdere locaties een opmerking plaatsen. 
U kunt tot en met dinsdag 30 maart uw reactie op de kaart achterlaten.  
Al uw punten verzamelen wij en verwerken wij zo goed mogelijk in het nieuwe ontwerp. Het 
nieuwe ontwerp stellen wij vervolgens eveneens via deze digitale omgeving beschikbaar.  
 
Schetsen 
Inspiratie opdoen? We hebben al enkele schetsen laten maken, onder andere voor het 
middenpleintje van de Van Breelaan en de Van Blarcumlaan en voor de straten. De schetsen 
vindt u op https://www.wijdemeren.nl/VanBreelaan. 
Let op, de schetsen zijn slechts eerste ideeën. Naar aanleiding uw inbreng en verder 
onderzoek zullen de ideeën veranderen. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Abonneert u zich dan op de 
digitale nieuwsbrief. Deze versturen we tijdens de voorbereiding en uitvoering van het werk. 
Aanmelden kan via https://www.wijdemeren.nl/VanBreelaan. 
 
Meer informatie? 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Holleman van de gemeente. U 
kunt haar bereiken op telefoonnummer 14-035 of een email sturen naar 
m.holleman@wijdemeren.nl. Actuele informatie over dit project is ook te vinden op 
https://www.wijdemeren.nl/VanBreelaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
 
 
 
L. Groeneveld 
teammanager Projecten 
 
*Het project hebben wij voorlopig Van Breelaan e.o. genoemd. Heeft u een betere naam voor 
uw wijk? Wij horen het graag! 


