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Geachte bewoner,

De gemeente Wijdemeren gaat
omgeving) in Ankeveen opknap
groen in de buurt. Daarnaast ga
hij bestand is tegen klimaatverar
informatieavond op woensdag 1

vragen beantwoorden.

Bewonersparticipatie

de bestaande woonwijk Ooievaarsbuurt (Van Breelaan en
pen. De weg en stoepen worden vernreuwd, net ais ai het
an we het riool aanpassen en wordt de wijk zo ingericht dat
nderingen. Hiervoor is een ontwerp gemaakt. Tijdens de
3 april willen we graag uífleg geven bij het ontwerp en uw

Nu we weer een bewonersavond kunnen organiseren, willen we graag uifleg geven bij het
ontwerp en uw vragen beantwoorden. Dit doen we tijdens een informatiàavonà op woensdag
13 april in de voetbalkantine van ASV Ankeveen,'Sticf,ts End '1gb. We hebben de avond
opgedeeld in twee blokken. Eén blok van 19.00 tot 20.15 uur. En het tweede blok van 20.30
tot 21.45 uur. U kunt zich voor de informatieavond aanmelden via de website. per tijdblok
kunnen 20 mensen aanwezig zijn.
(zie www.wijdemeren. n l/ooievaarsbu urt)

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat u betrokken bent bij de inrichting van uw wijk.
Normaalgesproken zouden wij al eerder in het ontwerpfroces één of meerdere
bewonersavonden organiseren. Helaas was dat vanwege de coronamaatregelen niet
mogelijk. U kon daarom digítaal uw aandachtspunten en ideeën met ons delen. Deie inbreng
hebben we gecombineerd met de uitgangspunten van de gemeente bij het maken van het
eerste ontwerp.

Dit ontwerp kon u van24 april tot en met 9 mei 2021 digitaal bekijken. U kon met bolletjes op
de kaart opmerkingen plaatsen op het ontwerp. Op heiontwerp kwamen 56 reacties binnen.
Deze reacties zijn beantwoord in de tweede nieuwsbrief
(zie www.wijdemeren. n l/ooievaarsbu u rt).
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Wat is er gebeurd?
Tussen ons laatste bericht en nu zit een flinke periode. ln de tussentijd hebben wij
verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Ook is het ontwerp besproken met o.a. het
Waterschap en de nood- en hulpdiensten.

Wat gaat er gebeuren?
Voor de zomervakantie willen we de gemeenteraad vragen om geld voor dit project
beschikbaar te stellen. Daarna wordt er een aannemer gezoóht. ondeitussen informeren wij
u hoe wij de wijk zo gaan inrichten dat hij bestand is tegen klimaatveranderingen en hoe u
daar zelf aan kunt meewerken.
we verwachten dat we in de herfst starten met de uitvoering.

Digitale nieuwsbrief
Wil] 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.
Aan melden kan via www.wijclemeren. n l/ooievaarsbu u rt.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw lV. Holleman van de gemeente. Ukunt haar bereiken op telefoonnummer 14 035 of door een email te sturen naar
m.holleman@r#iideren.nl. Actuele informatie over dit project is ook te vinden op
www. wijd e m e re n. n l/ooievaa rs b u u rt.

[Vet vriendelijke g roet,
Namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

2

t L*k^ -

T. Hendriksen
teammanager Projecten
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