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De gemeente Wijdemeren wil 
de openbare ruimte van de 
Ooievaarsbuurt opknappen. Wij 
gaan de bestrating en 
groenvoorziening vernieuwen. 
Daarnaast wordt het 
rioleringsstelsel aangepast. 

Nieuwe naam project:  

Het project hadden wij voorlopig Van 
Breelaan e.o. genoemd. Een bewoner 
kwam echter met een veel betere 
naam: Ooievaarsbuurt! Dank daarvoor! 
Deze naam gaan wij voortaan gebruiken 
voor het project. 

Terugkoppeling Praat Mee 

Wij vinden het als gemeente belangrijk 
dat u betrokken bent bij de inrichting 
van uw wijk. Daarom hadden we van 17 
tot en met 31 maart een digitale 
omgeving ingericht waar u door middel 
van bolletjes op de kaart vragen en 

suggesties kon plaatsen. Op deze kaart 
zijn 51 reacties binnen gekomen. Deze 
reacties behandel ik in deze eerste 
nieuwsbrief. 

Verkeersveiligheid 

Elf reacties gingen over 
verkeersveiligheid: over auto’s die te 
snel rijden en de wens voor snelheid 
beperkende maatregelen. Wij  kijken 
natuurlijk hoe we uw wijk zo veilig 
mogelijk kunnen maken. In het ontwerp 
voor de nieuwe inrichting staan geen 
drempels, maar wel asverspringingen 
om de snelheid te beperken. 



  

  

 

 

Parkeren 

Elf reacties gingen over parkeren, met 
name over het huidige tekort aan 
parkeervakken. Hierdoor wordt er 
buiten de officiële vakken  geparkeerd 
wat onveilige situaties bevorderd. Wij 
hebben een parkeerdrukonderzoek 
laten doen, hieruit bleek dat er 
inderdaad een tekort is aan 
parkeervakken. Dit gaan wij zo veel 
mogelijk oplossen, zonder afbreuk te 
doen aan de overige leefbaarheid in de 
wijk.  

Daarnaast was er een reactie over 
schuin parkeren. Dit is niet 
meegenomen in het ontwerp omdat 
schuin parkeren eenrichtingsverkeer 
stimuleert. In de huidige situatie is ook 
geen eenrichtingsverkeer, dat willen wij 
zo houden. 

Tenslotte kregen we een reactie over de 
slechte grond bij de parkeerplaats 
tegenover Van Blarcumlaan 18-26 en 
een reactie over de koplampen in de 
huizen. Dat zijn waardevolle 
aanvullingen, we houden er rekening 
mee in het project. 

Bereikbaarheid 

Eén reactie ging over bereikbaarheid: 
“Graag de uitrit en poort bereikbaar 
houden. Staat nu net een boom voor de 
poort. soms lastig om met fiets etc eruit 
te komen.” 
In het ontwerp houden wij natuurlijk 
rekening met uitritten, achterpaden e.d. 

Groen 

Elf reacties gingen over de 
groenvoorziening. Vier mensen willen 
meer groen en meer bomen. Twee 
mensen meldde dat de huidige 
groenvoorziening er verpauperd uit ziet. 
De nieuwe groenvoorziening wordt zo 
aangebracht dat het voor onze 

buitendienst makkelijker te 
onderhouden is. Er komen grotere 
groenvakken, meer groeimogelijkheden 
voor de bomen en we denken na over 
bijvoorbeeld wadi’s voor de 
waterhuishouding en een 
begroeiingssteen voor de 
parkeerplaatsen.  Wadi’s zijn greppels 
waarin overtollig water langzaam weg 
kan zakken. 

Wilt u iets anders? Dan is dit vaak goed 
mogelijk! Graag geeft de gemeente de 
ruimte aan inwoners om met hun 
ideeën te komen voor de inrichting en 
het onderhoud van hun omgeving. 
Samen kijken we dan naar de 
mogelijkheden. Kijk voor meer inspiratie 
op deappelboom.nl. 

Vijf mensen hebben gereageerd op 
onze ideeën voor het middenpleintje. 
Vier hiervan willen graag variant 3, een 
buurtparkje. Eén wil een ‘groene 
parkeerplaats’. 
In het ontwerp hebben wij een 
buurtparkje opgenomen.  

Na sluiting van de eerste ronde van de 
Praatmee-app, hebben wij een aantal 
bewoners gesproken die de rotonde 
graag willen behouden voor veilig en 
droog spelen. Zij kunnen, net als u, 
binnenkort op het ontwerp reageren of 
ze het parkje wel of niet willen. Zie 
hiervoor meer onder de kop ‘Vervolg’. 

Water 

Zeven reacties gingen over water.  
Drie van deze reacties gaan over 
rioollucht en slecht riool. Het riool in de 
straten wordt vernieuwd. Als de 
rioollucht veroorzaakt wordt door het 
gemeenteriool, zullen deze klachten na 
de herinrichting opgelost zijn. Indien de 
rioollucht wordt veroorzaakt door uw 
eigen riool, zult u hier zelf mee aan de 
slag moeten. 



  

  

 

 

Twee reacties gaan over de wens voor 
groene daken op de garages. Wij vinden 
dat een heel goed idee. Als gemeente 
geven we een subsidie voor groene 
daken. Kijk op 
www.wijdemeren.nl/groendak voor 
meer informatie. 

Eén reactie ging over overlast van 
grondwater. Hier doen wij onderzoek 
naar en we kijken hoe we dit kunnen 
voorkomen.  

 

De laatste reactie ging over het 
aansluiten van de regenpijp van de 
woning op het nieuwe regenwaterriool. 
Wij nemen contact op met deze 
bewoner. Alle bewoners worden 
binnenkort nader geïnformeerd over de 
mogelijkheid van het scheiden van vuil 
rioolwater en (schoon) regenwater. 

Overig 

Tenslotte zijn er nog acht overige 
vragen. 

Drie hiervan gaan over laadpalen van 
elektrische auto’s. Uit onderzoek is 
gebleken dat in deze wijk twee 
laadpalen komen met ieder één 
laadplaats (en uitbreiding mogelijk tot 
nog één laadplaats per paal). Deze 
hebben wij opgenomen in het ontwerp. 

Vier vragen gaan over glasvezel. Hier 
gaat de gemeente helaas niet over. Wel 
hebben wij de glasvezelbedrijven een 
bericht gestuurd dat wij aan de gang 
gaan in de wijk. Als ze willen, kunnen ze 
meedoen. Soms helpt het als bewoners 
zelf samen contact opnemen met een 
glasvezelbedrijf. 

De laatste vraag ging over hondenpoep. 
Deze vraag wordt doorgeven aan onze 
BOA en aan de dorpencoördinator.  

Vervolg 

Binnenkort ontvangt u een brief over 
het voorlopige ontwerp voor uw wijk. 
Wij horen graag wat u van het 
voorlopige ontwerp vindt.  

Vervolgens wordt dit ontwerp verder 
uitgewerkt, wordt er een water- en 
rioolontwerp gemaakt. Wij vragen 
budget aan bij de gemeenteraad en 
zoeken een aannemer. We verwachten 
volgend jaar met de uitvoering te 
kunnen beginnen. 

Vragen? 

Als u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met de projectleider van de 
gemeente, mevrouw M. Holleman. U 
kunt haar bereiken via email-adres 
m.holleman@wijdemeren.nl of op 
telefoonnummer 14 035.  


