
Aan de bewoners van
Teststraat 2
1234AA Proefdruk

Uw kenmerk:

Behandelend ambtenaar:
J. Ie Duc

Uw brief van:

Doorkiesnummer:
14 035

Ons kenmerk:
Z.685391D.342069

Bij lagen
geen

Datum:
29 juni 2022
Verzonden:

Onderwerp: Voortgang herinrichting Prinsessenbuurt

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u weet, zijn we bezig met de vernieuwing van de Prinsessenbuurt. We vervangen de
wegen en het riool omdat die aan het eind van hun levensduur zijn. We zorgen voor meer
parkeerplaatsen en verdelen het groen in de buurt.

Afgelopen maanden hebben we diverse momenten georganiseerd waarbij we hierover met u
in gesprek zijn gegaan. In deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het
project.

Vertraging definitief ontwerp
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 3 maart presenteerden we aan u het voorlopig ontwerp.
Meerdere bewoners hebben hier op gereageerd, waarna wij zijn gaan kijken hoe we uw
wensen en verbeteringen in het voorlopige ontwerp konden doorvoeren.
We hebben u beloofd om voor de zomer van 2022 het definitief ontwerp te presenteren,
zodat de uitvoering eind 2022 kan starten.

Echter, door langdurige afwezigheid door ziekte en werkdruk van specialisten hebben we
vertraging opgelopen. Daardoor lukt het ons niet om voor de zomervakantie een
beplantingsplan en definitief ontwerp aan u te presenteren.

Vervolgproces
Komende maanden maken we een definitief ontwerp. Het resultaat presenteren we tijdens
een derde bewonersbijeenkomst, waarbij u de mogelijkheid krijgt om hierop te reageren. Het
streven is om die bijeenkomst na de zomer te laten plaatsvinden.

In het najaar van 2022 besteden we het werk aan zodat de uitvoering begin 2023 kan
starten. De verwachting is dat de uitvoering ongeveer één jaar gaat duren.
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Meer informatie?
Wilt u op de hoogte blijven van het project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via
de projectpagina: www.wijdemeren.nl/prinsessenbuurt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Jim le Duc. U kunt hem bereiken op
telefoonnummer 14035 of door het contactformulier op de projectpagina in te vullen
(www.wijdemeren.nl/prinsessenbuurt).
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Met vriendelijke groet,

H. Roest
teammanager

van Wijdemeren,

bezoekadres Rading 1. 1231 KB Loosdrecht
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595)

e-mail info@wijdemeren.nl website www.wijdemeren.nl
fax (035) 65 59 599

IBAN NL41 BNGH 0285 0982 33

namens burgemeester en

a.i.


