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Herinrichting Overmeer-Noord te 
Nederhorst den Berg  
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Binnenkort start de bomenkap 
in het park. 

Stand van zaken 
Sinds de vorige nieuwsbrief van 
afgelopen zomer zijn er een aantal 
dingen gebeurd;  
 
In augustus en september is in de 
Patrijslaan, Kievietslaan en Eksterlaan 
de weg opengebroken om de oude 
wegfundering te verwijderen. Dat is 
succesvol afgerond. 
 
Vervolgens is er gestart met het 
vervangen van de gas- en waterleiding 
in de Reigerlaan, Patrijslaan, 
Kievitslaan, Fazantelaan, Eksterlaan en 
Lijsterlaan. Deze werkzaamheden 
worden gedaan in opdracht van de 
netbeheerders en lopen nog door tot in 
maart 2021. 
 
Er heeft divers overleg plaatsgevonden 
met Waternet over de plannen voor het 
riool en de afwatering van uw woonwijk. 
Het regenwater zal in de toekomst apart 
worden verzameld en komt terecht in de 
nieuw te maken waterpartij in het park.  
En op detailniveau hebben er 
aanpassingen en nadere invullingen 
plaatsgevonden in het ontwerp van het 
park zodat het na aanleg ook goed te 
beheren is.  
 
Volgende stap 
Om het park volgens plan in te richten 
en de waterpartij aan te kunnen leggen 
moeten er een aantal bomen worden 
gekapt. Dit doen we vanaf half februari, 
vóór aanvang van het broedseizoen.   
 

Planning 
Afronding nutswerkzaamheden gas- en 
waterleiding in maart 2021. 
 
Afronden ontwerp en afspraken met 
Waternet tot en met maart 2021. 
 
In het voorjaar hopen wij het ontwerp 
met u te kunnen delen. Gezien de 
omstandigheden waarschijnlijk digitaal. 
 
De verdere voorbereiding en het 
selecteren van de aannemer van het 
werk van de herinrichting in de zomer 
van 2021. En de start van de 
herinrichting eind 2021. 

 
Vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de projectleider van de gemeente, 
de heer D. Hagen. U kunt hem bereiken 
via e-mailadres Overmeer-
Noord@wijdemeren.nl of via 14 035. 
 
Meer informatie? 
Voor dit project is een projectpagina 
aangemaakt op de website van de 
gemeente: zie 
wijdemeren.nl/4/projecten/overmeer-
noord 

Abonneren op de nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrieven worden 
niet meer huis-aan-huis verspreid.  

U kunt de nieuwsbrieven digitaal blijven 
ontvangen door dat aan te geven via het 
contactformulier  op de projectpagina  
op de gemeentelijke website.


