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Geachte heer, mevrouw,
Vorige week hebben wij u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 24 maart a.s., over het
Definitief Onderhoudsplan voor de Eikenlaan. Vanwege de maatregelen rond het Corona-virus is deze
bijeenkomst afgelast en gaan wij de bewoners op een andere wijze informeren over het plan.
Inzage Definitief Onderhoudsplan
Het Definitief Onderhoudsplan (DO) dat wij in samenspraak met de dorpsraad Muiderberg en mede op
basis van een enquête onder bewoners hebben uitgewerkt, is in te zien via de volgende link
https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/eikenlaan-muiderberg/
Daar vindt u ook de Reactienota, waarin alle ingekomen reacties op het Voorlopig Onderhoudsplan zijn
weergegeven en waarin wij beargumenteerd hebben aangegeven welke verzoeken wij wel of niet
hebben gehonoreerd en verwerkt in het Definitief Onderhoudsplan. Ook vindt u er een digitale
presentatie waarin de voorgeschiedenis beknopt is weergegeven, het plan op hoofdlijnen wordt
toegelicht en de planning voor het vervolg te zien is.
Wij willen bewoners die niet over internet beschikken, ook gelegenheid geven om kennis te nemen van
het onderhoudsplan. U kunt ons dan bellen op onderstaand telefoonnummer en uw adresgegevens
doorgeven. Wij sturen de stukken dan in analoge vorm aan u toe.
Informatie iets later beschikbaar
In onze eerdere brief gaven wij aan dat de informatie over het onderhoudsplan vanaf 15 maart 2020 op
de website in te zien was. Door de omstandigheden is dat nu iets later, vanaf 31 maart 2020.
Hebt u nog vragen?
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Stolp, bereikbaar op telefoonnummer
035-2070696. U kunt ook mailen naar onderhoudmuiden@gooisemeren.nl.
Met vriendelijke groet,

B.H. Berends
Projectmanager
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