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bewonersavond
Geachte bewoner(s),
Afgelopen 15 december was er een bewonersavond over de herinrichting van de
Vuntuslaan, het Vuntusplein en de Heulakker. Wij willen iedereen die hierbij aanwezig was
bedanken voor hun deelname en hun positieve inbreng. In deze brief informeren wij u over
het project, de inbreng tijdens de bewonersavond en de vervolgstappen.

Project
Het project omvat de herinrichting van de
Vuntuslaan, het Vuntusplein en de Heul
akker, zie ook het kaartje dat hiernaast
staat afgebeeld. De gele gebieden maken
onderdeel uit van het project. De gear
ceerde gebieden zijn onderzoeksgebie
den. Voor het gebied achter de Heulakker
onderzoekt de gemeente of het mogelijk
en wenselijk is om hier een honden
uitlaatplaats in te richten.
Het doel is om de leefbaarheid, veiligheid
en kwaliteit van het gebied een upgrade te
geven en toekomstbestendig te maken.
Daarbij volgen wij de normen, richtlijnen
en beleidsrichtlijnen van gemeente Wij
demeren. Daarnaast geven wij zoveel als
mogelijk invulling aan de eisen en wensen
van de omwonenden.
Inbreng bewonersavond
Om uw zorgen over de huidige situatie en de wensen voor de nieuwe inrichting te inventari
seren heeft op 15 december 2021 de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Het inventari
seren van deze zorgen en wensen geeft ons de mogelijkheid om deze waar mogelijk mee of
weg te nemen in het ontwerp.
Aan de hand van de onderstaande thema’s hebben verschillende bewoners aandachtspun
ten en mogelijke oplossingen aan de gemeente meegegeven: verkeersveiligheid, waterover
last, groenvoorzieningen, parkeren en andere onderwerpen. Hierna wordt puntsgewijs opge
somd welke punten zijn ingebracht.
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Verkeersveiligheid
1. De maximumsnelheid in de Vuntuslaan en de Heulakker is 30 km/h. In de wijk wordt
echter hard gereden. In de toekomstige situatie zijn snelheidsbeperkende maatrege
len wenselijk.
2. In de toekomstige situatie is eenrichtingsverkeer in de straten een mogelijke oplos
sing.
3. In de Vuntuslaan kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren. Het is noodzakelijk om een
deel van het trottoir te gebruiken bij passeerbewegingen. Dit resulteert in een gevaar
lijke situaties.
4. In de meeste delen van de Vuntuslaan is aan slechts één zijde een trottoir aanwezig.
Hierdoor bevinden voetgangers zich vaker op de rijbaan dan gewenst is.
5. Om de Vuntuslaan te ontlasten, is het wenselijk om te voorkomen dat auto’s vanaf
het parkeerterrein (Vuntusplein) op de Vuntuslaan komen.
6. In de bestaande situatie wordt de groenstrook langs het parkeerterrein door auto’s
misbruikt om op de Vuntuslaan te komen.
7. De Heulakker is smal. De vuilniswagen kan maar moeizaam draaien. Vaak is het no
dig om de spiegels van de aanwezige auto’s in te klappen.
8. De uitgang van de speelplaats naar de parkeerplaats is niet veilig. Echter, het is be
langrijk dat de achtertuinen grenzend aan de speelplaats bereikbaar blijven voor de
bewoners met bijvoorbeeld aanhanger.
9. De stenen in de straat liggen soms te ‘klapperen’, de vraag is gesteld of hier een rela
tie is met het riool.
10. Het verzoek is om te onderzoeken of een nieuwe in- en uitrit vanaf het parkeerterrein
op de Oud-Loosdrechtsedijk een mogelijkheid is.
11. Verplichte rijrichting instellen op het Vuntusplein, om de verkeersveiligheid op de par
keerplaats te borgen.
Wateroverlast
1. De vraag leeft of de capaciteit van het riool voldoende is. In de wijk komen verstop
pingen voor. Komt dit door de aansluiting op het hoofdriool onder de Oud
Loosd rechtsedijk?
2. Bij sommige woningen is er sprake van wateroverlast. De woningen liggen lager dan
de straat waardoor het water richting de woningen stroomt.
3. Met name de Vuntuslaan staat bij heftige regenval blank.
4. De bewoners die al lange tijd in de wijk wonen geven aan dat het riool sinds 1956 niet
is aangepakt of vernieuwd.
5. Afwatering van het Vuntusplein is op dit moment niet goed. Afwatering moet in de
toekomst beter zijn geregeld.
Parkeren
1. Bewoners vragen naar de 27 parkeerplaatsen die gerealiseerd moeten worden. De
wethouder heeft aangegeven dat dit besluit door het college is genomen en dat moet
blijken hoe deze in het nieuwe ontwerp ingepast kunnen worden.
2. De parkeerplaats op het Vuntusplein is met name in de zomer hoog belast. Ook in de
wintermaanden, bij schaatsmogelijkheden, is het parkeerterrein hoog belast.
3. Door de hoge parkeerdruk in de wijk kunnen bewoners niet altijd hun auto kwijt.
4. Is een Blauwe Zone/parkeren met een vergunning een mogelijkheid?
Groen
1. De wens is om zoveel mogelijk (kwalitatief) groen te behouden.
2. De honden-uitlaatstrook bij het parkeerterrein willen bewoners zo veel mogelijk be
houden. Hier bevinden zich (beschermde) diersoorten.
3. Het realiseren van een honden-uitlaatstrook achter de Heulakker mag niet ten koste
gaan van de privacy van de bewoners.
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4. In 2015 zijn bomen in de Heulakker gekapt. Deze zouden teruggeplaats
t worden,
maar dat is nog niet gebeurd. Deze moeten bij de herinrichting terug komen
waarbij
gemeente zich moet houden aan de 75% herplant plicht.

Overige punten
1. Beheer en onderhoud gericht op een blijvend goede uitstraling van
de wijk is belang
rijk. In de bestaande situatie wordt dit als onvoldoende ervaren.
Verdere zorgen en wensen
Niet iedereen kon deelnemen aan de bewonersavond. We horen
graag van iedereen wat hun zorgen en wensen zijn, zodat we dit
mee kunnen nemen in het ontwerpproces. We nodigen u daarom
van harte uit om uw suggesties, zorgen en wensen alsnog met ons
te delen via een online enquête. Gebruik hiervoor de QR-code die
hiernaast staat, ga naar https ://forms .office.com/r/Y25OzPHbQJ of
naar www.wijdemeren.nl/vuntusjlein. Wij verzoeken u de enquête
zo snel mogelijk in te vullen, maar uiterlijk voor vrijdag 18 februari
2022. Was u wel aanwezig bij de bewonersavond, maar heeft u
nog ideeën of zorgen die hierboven niet benoemd zijn? Ook dan
kunt u de online enquête invullen.
Wilt u de enquête liever niet online invullen? Achter deze brief vindt u
een geprinte versie
van de enquête. U kunt deze invullen en vervolgens terugsturen naar het
postadres dat u
onderaan deze brief vindt. U kan hiervoor gebruik maken van de bijgev
oegde retourenvelop.

Vervolg van project
Het is onze wens om u zo veel mogelijk te blijven betrekken in het project
. Wij willen graag
dat uw wijk met een mooie, veilige en duurzame inrichting van de straten
en riolering de toe
komst ingaat. Wij vragen dan ook op diverse punten in het project u om
uw mening en feed
back op het ontwerp. Op hoofdlijnen ziet de planning en het proces
er als volgt uit:
inventarisatie

Ontwerpen

(nuIt/m
.ebruari)

(maartt/m
juli)

Besluitvorming
(september)

Voorbereiding
realisatie
(oktober)

oring
(star

Wanneer de planning ingrijpend wijzigt, informeren wij u hierover. Wij inform
eren u voor 1
maart 2022 opnieuw over de voortgang van het project.

Onderzoeken
In deze inventarisatiefase voeren wij ook diverse onderzoeken uit, bijvoo
rbeeld naar de kwa
liteit van de ondergrond en de aanwezige flora en fauna. U zult daarom
regelmatig mensen
in de wijk zien die de onderzoeken uitvoeren.
Heeft u vragen over het project of over deze brief? Aarzel dan niet om
contact op te nemen
met de heer Harrie Loman via e-mail h.loman(wiIdemeren.nl of via telefoo
nnummer 14 035.
Wij kijken er naar uit om samen met u de nieuwe inrichting van de Vuntu
slaan en Heulakker
in 2022 voor te bereiden en uit te voeren
Met vriendelijke groet,
Harrie Loman
Projectleider gemeente Wijdemeren
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Vuntuslaan en Heulakker
In deze enquête willen we u de mogelijkheid geven om uw zorgen en uw wensen met betrekking
tot de inrichting van de Vuntuslaan en de Heulakker met ons te delen.
U heeft de mogelijkheid om uw naam en adres achter te laten. Dit is niet verplicht, maar helpt ons
om contact met u op te nemen als we verheldering van een antwoord nodig hebben. Daarnaast
helpt het ons om uw opmerkingen te plaatsen.
Het (online) invullen van de enquête neemt zon 5
22 vragen.

-

10 minuten in beslag. De enquête bestaat uit

Bij voorbaat dank voor het invullen van de enquête.

*

Vereist

crn
Verwerking persoonsgegevens

1/21/2022

Om u de mogelijkheid te geven uw wensen en zorgen via deze enquête te delen,
is het noodzakelijk om persoonsgegevens van u te verkrijgen en te verwerken. Dit
zijn zogenaamde basis persoonsgegevens zoals uw naam en uw adres. De
verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om uw wensen en zorgen
in de goede omgevingscontext te plaatsen. De verwerking van deze
persoonsgegevens vindt alleen plaats in de kader van dit project ‘herinrichting
Vuntuslaan en Heulakker’ wordt gedaan door gemeente Wijdemeren en door het
ingenieursbureau dat de gemeente in dit project ondersteunt. Na afloop van het
project verwijderen wij de gegevens.
In het kader van de AVG-wetgeving vragen wij u voor de verwerking van deze
persoonsgegevens hiervoor toestemming. Geeft u toestemming tot de verwerking
van uw basis persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres)?
(Als u geen toestemming wilt geven voor de verwerking van de
persoonsgegevens, nodigen wij u uit om de enquête op papier in te vullen. U kunt
dan de velden die betrekking hebben op uw persoonsgegevens leeg laten.) *

0
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Ja, ik geef toestemming voor de verwerking van de hierboven beschreven persoonsgegevens

Gegevens

2

Wat is uw naam?

3

Wat is uw adres?

4

Als wij u per e-mail mogen benaderen, wat is uw e-mailadres?

1/21/2022

5

Bent u bij de bewonersavond van 1 5 december aanwezig geweest?

O

Ja, bij blok 1 (19:00-20:00)

0

Ja, bij blok 2 (20:30-21:30)

O

Ja, bij beiden

o

Nee

6

Als u bij de bewonersavond bent geweest, hoe heeft u deze ervaren?

Zeer positief

cD

Positief

(D

Neutraal

CD

Negatief

CD

Zeer negatief

0

Ik ben niet op de bewonersavond geweest

7

Inmiddels hebben zes bewoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. Met
deze klankbordgroep nemen wij regelmatig contact op tijdens het ontwerpproces.
Ook als u niet deelneemt aan de klankbordgroep informeren wij u regelmatig.
Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep?

OJa

0

1/21/2022

Nee

ncrn
Verkeersveiligheid

8

Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid op dit moment in de Vuntuslaan?
(rap po rtc ijfe r)

2

1

3

4

S

6

7

8

9

10

0000000000

9

Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid op dit moment in de Heulakker?
(rapportcijfer)

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

oq000q0000
10

Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid op dit moment op het parkeerterrein/het
Vuntusplein? (rapportcijfer)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0000000000
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11

Welke opties dragen volgens u bij aan de verkeersveiligheid in de Vuntuslaan en
de Heulakker?
Meerdere antwoorden mogelijk

El

Eenrichtingsverkeer in de gehele wijk

El

Verkeersremmende maatregelen (bijvoorbeeld verkeersdrempels)

Andere

12

Welke wensen en/of zorgen heeft u ten aanzien van de verkeersveiligheid in uw
wijk?

1/21/2022

crn
Wateroverlast en riolering

13

Welke delen van de wijk ervaren nu wateroverlast bij (hevige) regenval?
Meerdere antwoorden mogelijk

LI

Vuntuslaan (langs het parkeerterrein)

LI

Vuntuslaan (parallel aan de Heulakker)

LI

Vuntuslaan (westzijde)

LI

H e u la kke r
Speelplaats grenzend aan het parkeerterrein
Parkeerplaats/Vu ntusplein
Er is geen wateroverlast

Andere

14

Ervaart u wateroverlast op uw privéterrein?
Als u hier last van heeft, willen wij u nogmaals vragen uw adres achter te laten in de enquête,
zodoende weten wij waar het speelt. Als u uw adres niet eerder heeft achter gelaten kunt u deze bij
de volgende vraag alsnog delen.

Qia

0

1/21/2022

Nee

15

Wat is uw adres?

16

Ervaart u problemen met de riolering in de wijk?

Qia

0

Ja, maar op het privéterrein

QNee

0

[
Andere

17

Welke wensen en/of zorgen heeft u ten aanzien van wateroverlast en riolering in
de wijk?
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Parkeren

18

Ervaart u in de huidige situatie problemen met de beschikbaarheid van
parkeerplaatsen in de wijk?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ja, in de Heulakker
Ja, in de Vuntuslaan
Ja, op het Vuntusplein

LI

Nee

E
Andere

19

Hoe zou u de parkeerproblematiek in de wijk aanpakken?
Meerdere antwoorden mogelijk

LI

Realiseren van meer parkeerplaatsen in de Heulakker

LI

Realiseren van meer parkeerplaatsen in de Vuntuslaan
Realiseren van meer parkeerplaatsen op de parkeerplaats/het Vuntusplein

LI

Toepassen van vergunningparkeren / Blauwe Zone

Andere

1/21/2022

20

Welke wensen en/of zorgen heeft u ten aanzien van parkeren in de wijk?

1/21/2022

s-gcrn
Groen

21

Wat vindt u van de kwaliteit van het groen in de huidige situatie? (rapportcijfer)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0000000000

22

Wat vindt u belangrijk aan het groen in uw wijk?

0

Liever wat minder groen, als het maar goed onderhouden wordt

0

Hoe meer, hoe beter!

Q

Ik vind groen niet belangrijk in de wijk

0
Andere

23

Welke wensen en/of zorgen heeft u ten aanzien van groen in de wijk?

1/21/2022

Overige onderwerpen

24

Welke andere wensen of zorgen wilt u aan de gemeente meegeven in het kader
van dit project?

Deze inhoud is niet door Microsoft gemaakt noch goedgekeurd. De gegevens die u verzendt za worden gestuurd naar de eigenaar van het formulier.
i
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