
 
 

Mededelingen 
Portefeuillehouder: R. Boom 

 

 

Betreft : Stand van zaken omleiding werkzaamheden Blaricummermeent 

Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein 

T.b.v. : Commissie van 8 september 2021 

Van : R. Boom 

Behandelaar : A. Hoogenkamp 

Datum : 30 juli 2021 

 

Beste leden van de commissie Fysiek Domein,  

In de commissie van juni jl. heb ik u per mededeling geïnformeerd over de werkzaamheden 

in de Blaricummermeent aan de Zuiderzeedreef. Graag informeer ik u nu over de laatste 

stand van zaken. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de omleidingsroute via de tijdelijke dammen zou 

lopen door het Vierde Kwadrant. Onder bewoners van het Vierde Kwadrant waren echter 

zorgen over de impact van de omleiding op de wijk, met name met betrekking tot de 

veiligheid. Daarom heeft er recentelijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Blaricum 

en een afvaardiging van bewoners. Inmiddels heeft de gemeente Blaricum besloten om de 

omleidingsroute alsnog binnen de eigen woonwijk op te lossen. De omwonenden in Huizen 

worden hier per nieuwsbrief over geïnformeerd. Hierin staat ook toegelicht hoe en wanneer 

de gemeente Blaricum de oude situatie zal herstellen. De nieuwsbrief is als bijlage bij deze 

mededeling toegevoegd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Roland Boom  

 

 



Begin juni hebben wij u geïnformeerd over de werkzaamheden in Blaricum aan de Zuiderzeedreef. Aanvankelijk was het de bedoeling om 
de omleidingsroute via de tijdelijke dammen te laten lopen door het Vierde Kwadrant. Inmiddels hebben we overleg gehad met gemeente 
Blaricum en kunnen wij u meer duidelijkheid verschaffen. 

Tijdelijke dammen worden 
begin september verwijderd
Door gemeente Blaricum is besloten 
dat zij de werkzaamheden en 
omleidingsroute binnen de 
Blaricummermeent gaat oplossen. 
Dit betekent dat er dus geen (bouw) 
verkeer door uw straat gaat komen. 
Daarmee wordt tegemoet gekomen 
aan de bezwaren binnen uw buurt.

De tijdelijke dammen zullen begin 
september worden verwijderd. 
Eventuele schade aan de berm of 
wegdek zal daarna worden hersteld. 

Dank voor het meedenken!
De afgelopen periode is er regelmatig intensief overleg geweest tussen u (of vertegenwoordigers van 
uw wijk) en de gemeente. Dat contact hebben wij als waardevol ervaren en maakt duidelijk hoe 
belangrijk het is om samen naar oplossingen te zoeken. Wederom bleek hoeveel kennis en 
betrokkenheid er onder onze inwoners aanwezig is. Via deze weg danken wij u hartelijk voor het 
meedenken.

Tot slot
Heeft u vragen? Neem dan contact op met: 
Albert Hoogenkamp (gemeente Huizen) 
T: 06 24 27 50 19 E: a.hoogenkamp@huizen.nl

Nieuwsbrief

Werkzaamheden Zuiderzeedreef Blaricum
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