Beste bewoners van De Bijvanck,
Via deze brief informeren wij u over de voortgang van het project De Bijvanck.
Het is een poosje stil geweest, maar achter de schermen is hard verder gewerkt. De Bijvanck is een
wijk uit de jaren 70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen
aan zoals het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. U heeft hier al over mee kunnen
denken. Het voorlopig ontwerp voor de wijk is nu afgerond.
Voorlopig ontwerp
U vindt het voorlopig ontwerp via www.blaricum.nl/bijvanck. Met bewoners van de Langwagen,
Plaggewagen en Koggewagen zijn extra gesprekken gevoerd, vanwege de beschikbare ruimte en
inrichting van deze woonstraten. Deze aanbevelingen zijn daar waar mogelijk alvast verwerkt in het
voorlopig ontwerp.
Vervolg en planning
Op dit moment zijn we bezig met het vormen van een bouwteam (een projectteam waar ook de
aannemer deel van uitmaakt). Zodra het bouwteam gevormd is en de aannemer bekend, betrekken
we u opnieuw om het voorlopig ontwerp verder uit te werken. Hiervoor worden er bijeenkomsten
georganiseerd. In juni ontvangt u van ons opnieuw een brief met meer informatie hierover.
Glasvezel
Het doel is om dit najaar te starten met de uitvoerende werkzaamheden. Voordat wij met de
werkzaamheden starten wordt er eerst glasvezel aangelegd. Over de planning en uitvoering van het
glasvezelnet zal de partij die dit gaat aanleggen u bijtijds informeren.
Verkoop van stukjes gemeentegrond
Nu het voorlopig ontwerp klaar is nemen we ook weer verzoeken van bewoners in behandeling die
stukjes gemeentegrond grenzend aan hun erf willen kopen. Via www.blaricum.nl (onder ´inwoners´ >
´bouwen´ > ´groenstrook kopen´) vindt u een uitgiftekaart waarop staat aangegeven welke gronden
wel en niet in aanmerking komen voor verkoop. Ook als u nu al gemeentegrond in gebruik heeft, al
dan niet op basis van een overeenkomst, is het mogelijk om de grond nu alsnog aan te kopen (en
daarmee de situatie te legaliseren of de lopende overeenkomst te ontbinden).
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de herinrichting van de Bijvanck op www.blaricum.nl/bijvanck. Daar
vindt u ook overige documenten die als basis dienen voor het huidige voorlopige ontwerp.
Heeft u nog vragen over deze brief, neem dan gerust contact op met de heer N. Dunnink,
projectleider namens de BEL Combinatie (opvolger van de heer H. De Jong) via e -mail naar
n.dunnink@belcombinatie.nl of telefonisch via 14 035.

