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Praat mee over de nieuwe inrichting van de 
Prinsessenbuurt 

 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over de voorgenomen 
werkzaamheden aan het groen, de riolering en de bestrating in de Prinsessenbuurt. 
 
Zoals we in onze brief van begin november al hebben aangekondigd horen we graag wat uw 
wensen, ideeën en aandachtspunten zijn voor de nieuwe inrichting van de Prinsessenbuurt. 
Zo weten we goed wat er leeft en speelt. Dit nemen we mee bij het opstellen van het 
ontwerp. In de komende tijd kunt u op verschillende manieren uw ideeën bij ons bekend 
maken. 
 
Digitale bewonersavond  
Op donderdag 25 november 2021 bent u van harte welkom bij de bewonersavond. In 
verband met de geldende coronamaatregelen is deze bewonersavond digitaal. Om een goed 
gesprek te kunnen voeren, hebben we de avond opgedeeld in twee tijdsblokken. Het eerste 
blok is van 19.00 tot 20.15 uur en het tweede blok is van 20.30 tot 21.45 uur. Tijdens de 
bewonersavond vertellen we u meer over de plannen en horen we graag wat uw ideeën zijn. 
U kunt zich tot dinsdag 23 november 2021 aanmelden voor een van de tijdsblokken via 
www.wijdemeren.nl/prinsessenbuurt. U ontvangt op 24 november een link waarmee u kunt 
deelnemen aan de bijeenkomst. 
 
PraatMee-app 
Wellicht lukt het u niet om op 25 november deel te nemen aan de bijeenkomst. U kunt uw 
wensen dan ook digitaal aan ons doorgeven via de Praatmee-app. De app is vanaf 17 
november beschikbaar via www.wijdemeren.praatmee.nl/prinsessenbuurt. De online tool 
staat open tot 5 december.  
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Vervolgproces 
Komende maanden zal een voorlopig ontwerp gemaakt worden, die we vervolgens in een 
tweede bewonersbijeenkomst presenteren. Hierna maken we van het voorlopig ontwerp een 
definitief ontwerp. Ook hier kunt u op reageren. 
We streven ernaar om voor de zomer van 2022 een definitieve ontwerp aan u te 
presenteren. Zodat het werk aanbesteed kan worden en in het laatste kwartaal van 2022 kan 
starten. De verwachting is dat de uitvoering één jaar gaat duren. 
 
Meer informatie? 
Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief op 
www.wijdemeren.nl/prinsessenbuurt. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer Jim le Duc van de gemeente. U 
kunt hem bereiken op telefoonnummer (035) 56 69 178 of een email sturen naar 
j.leduc@wijdemeren.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
 
 
 
T. Hendriksen 
teammanager Projecten 
 
 
 
NB 
In de bewonersinformatiebrief van 1 november 2021 werd verwezen naar een bijlage. Deze 
bijlage is per ongeluk niet meegestuurd. Onze excuses hiervoor. U vindt hem alsnog als 
bijlage bij deze brief. 
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Bijlage 1: Overzichtskaart 
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