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Geachte heer/mevrouw , 
 
De gemeente Wijdemeren wil de openbare ruimte van de bestaande woonwijk 
Prinsessenbuurt opknappen. We gaan de riolering, de bestrating en de groenvoorzieningen 
vernieuwen.  
 
Het betreft de volgende straten: 

- Luitgardeweg (gedeelte tussen Nootweg en Prinses Margrietstraat) 
- Prinses Margrietstraat  
- Prinses Marijkestraat (gedeelte tussen Nootweg en Prinses Margrietstraat) 

- Hallincklaan (gedeelte tussen Prinses Margrietstraat en Van Mijndenlaan) 

- Prinses Irenestraat 

- Van Collenstraat (gedeelte tussen Prinses Margrietstraat en Alewijnlaan) 

- Prinses Beatrixstraat 

- Jonkheer van Sypesteynlaan (gedeelte tussen Nootweg  en Prinses Beatrixstraat) 

Een overzichtskaart is als bijlage toegevoegd. 
 
Meepraten over het ontwerp 
Wij vinden het als gemeente belangrijk om u te betrekken bij de inrichting van uw wijk. We 
zijn benieuwd naar uw ideeën en suggesties hiervoor. U ontvangt binnenkort een uitnodiging 
waarin we uitleggen hoe u mee kunt denken over het ontwerp voor de nieuwe inrichting van 
de Prinsessenbuurt. Samen zorgen we ervoor dat we de buurt duurzaam, klimaatbestendig 
en waterrobuust inrichten, zodat het een fijne en groene plek wordt waar ruimte is om te 
fietsen, lopen, rijden en parkeren.  
 
Onderzoeksfase 
Vooruitlopend op de ontwerpfase verrichten we al de nodige metingen, kijken we naar de 
parkeerdruk en voeren we onderzoeken uit. U kunt de komende maanden dan ook geregeld 
medewerkers met werkjassen en meetapparatuur in de wijk zien. 
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Meer informatie? 
Heeft u nog 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 
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Bijlage 1: Overzichtskaart 
 

 


