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Geachte heer/mevrouw, 
 
De gemeente Wijdemeren wil de openbare ruimte van de bestaande woonwijk 
Ooievaarsbuurt  opknappen. We gaan de bestrating  en groenvoorziening vernieuwen. 
Daarnaast wordt het rioleringsstelsel aangepast en de wijk klimaat robuust ingericht. 
 
Nieuwe naam project 
Het project hadden wij voorlopig Van Breelaan e.o. genoemd. Een bewoner kwam echter 
met een veel betere naam: Ooievaarsbuurt!  
Deze naam gaan wij voortaan gebruiken voor het project. 
 
Reacties verwerkt in ontwerp 
Wij vinden het als gemeente belangrijk dat u betrokken bent bij de inrichting van uw wijk. 
Daarom hadden we van 17 maart tot en met 31 maart de digitale omgeving Praat Mee 
ingericht waar u door middel van bolletjes op de kaart vragen en suggesties kon plaatsen. 
Op deze kaart zijn 51 reacties binnen gekomen. Voor zover mogelijk zijn deze verwerkt in 
het ontwerp. In de eerste digitale nieuwsbrief zijn de reacties behandeld. 
 
Wij zijn benieuwd naar uw mening! 
Met de input van de bewoners en de uitgangspunten van de gemeente heeft 
ingenieursbureau Roelofs een ontwerp gemaakt. Dit voorlopige ontwerp kunt u bekijken op 
de digitale omgeving Praat Mee. 
https://wijdemeren.praatmee.nl/vanbreelaanfase2 
 
Uiteraard zijn we ook benieuwd wat u van dit voorlopige ontwerp vindt. U kunt op de kaart 
dan ook eenvoudig aandachtspunten met ons delen en uw mening geven.  
 
Meer parkeervakken 
In het ontwerp zijn 154 parkeerplekken gerealiseerd. Het uitgevoerde parkeeronderzoek 
adviseert 148 parkeerplekken. Van de 154 plekken kunnen enkele plekken worden 
omgeruild voor groen. Ter vergelijking: In de huidige situatie zijn 128 parkeerplekken. 
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Meer groen 
In de huidige situatie zijn veel kleine stukjes snippergroen. Deze zijn voor onze buitendienst 
niet goed te onderhouden. Daarom zijn veel van de kleinere vakken vervallen en andere 
vakken groter ontworpen. Welke soorten planten worden toegepast, wordt in de vervolgfase 
uitgezocht. Bestaande goede bomen worden zo veel als mogelijk behouden. 
 
Riool en waterhuishouding 
Ons klimaat veranderd. Dat zorgt voor extra wateroverlast: Water op straat, borrelende 
toiletten, natte kruipruimtes, vuil rioolwater in sloten èn het schone regenwater gaat onnodig 
naar de rioolwaterzuivering. Maar het veranderende klimaat zorgt ook voor plekken waar het 
zomers erg heet en/of droog is. 
 
Het rioolontwerp en de waterhuishouding worden in de vervolgfase uitgezocht. 
De gemeente gaat de riolering in uw straat ‘afkoppelen’. Dit betekent dat (schoon) 
regenwater en verontreinigd afvalwater voortaan gescheiden worden. Het schone water 
wordt geïnfiltreerd in de grond of gaat naar de sloot, het vuile water gaat naar de 
rioolwaterzuivering. Ook denken wij er over om wadi’s aan te leggen. Dat zijn greppels 
waarin overtollig water langzaam weg kan zakken. 
In een later stadium van het project leggen wij u uit hoe u ook uw eigen regenpijp kunt 
afkoppelen en uw tuin klimaatvriendelijk kunt inrichten. 
 
Middenpleintje Van Breelaan/Van Blarcumlaan 
Voor het middenpleintje hadden we drie schetsen laten maken. Uit de reacties op Praat Mee 
bleek dat de meeste mensen de voorkeur hebben voor een buurtparkje, deze hebben wij dan 
ook verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Dit wordt een buurtparkje met veel groen, 
wandelpaden en zitplekken. Het middenplein wordt een echte verblijfplaats waar u kunt 
genieten van het groen en van de ontmoetingen met uw buren. 
Uit reacties achteraf bleek echter dat een aantal mensen graag de rotonde willen houden, 
voor veilig en droog spelen. We horen graag wat uw voorkeur heeft via 
https://wijdemeren.praatmee.nl/vanbreelaanfase2 
 
Vervolg 
Nadat uw aandachtspunten binnen zijn, wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Er wordt een 
water- en rioolontwerp gemaakt, er wordt budget aangevraagd bij de gemeenteraad en er 
wordt een aannemer gezocht. We verwachten dat we volgend jaar met de uitvoering kunnen 
beginnen. 
 
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 www.wijdemeren.nl/ooievaarsbuurt. 
 
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 door een email te sturen naar 
m.holleman@wijdemeren.nl. Actuele informatie over dit project is ook te vinden op 
www.wijdemeren.nl/ooievaarsbuurt. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
 
L. Groeneveld 
teammanager Projecten 


