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Reconstructie Achterom, Langeweg, Burgemeester Heerschopweg en
Meentweg.

Geachte mevrouw/mijnheer,
In 2017 gaan wij de Achterom, Langeweg, Burgemeester Heerschopweg en Meentweg
opnieuw inrichten. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg en de riolering matig tot
slecht is. Voor de herinrichting moeten we nog een plan maken. Graag nemen we uw
ideeën en suggesties daarin mee. U kunt op verschillende momenten meedenken en uw
mening geven. Als eerste willen wij graag weten welke wensen en ideeën u heeft over de
nieuwe weginrichting.
Uitgangspunten
Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren
weginrichting. Hoewel er nog geen concreet plan is, staat een aantal zaken al wel vast, nl.:
1. Er komt een nieuw vuilriool in de straat;
2. Regenwater wordt afgekoppeld in een infiltratie riool terug in de bodem gebracht;
3. De weg wordt herbestraat met de klinkers van de huidige bestrating;
4. De openbare verlichting blijft staan en wordt waar nodig gerepareerd;
5. De bomen zijn gecontroleerd en beoordeeld. Op basis daarvan hebben we de keus
gemaakt enkele bomen langs de burgemeester Heerschopweg te kappen (zie
hieronder);
6. Waar nodig worden bermen hersteld en opnieuw ingezaaid.
Bomenonderzoek
De bomen die binnen het bovengenoemde gebied staan zijn onderzocht en beoordeeld.
Wij hebben BSI Bomenservice uit Baarn gevraagd om dit voor ons te doen en een
boomeffectanalyse te maken. Daarin worden bomen getoetst op algemene kwaliteit, op de
bestendigheid tijdens de (riool)werkzaamheden en op de inpasbaarheid in een veilige en
prettig te beheren nieuwe weginrichting.
De BEL Combinatie verzorgt de gemeentelijke dienstverlening voor Blaricum, Eemnes en Laren.
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Het uitgangspunt bij die beoordeling is dat bomen die mee kunnen tot een volgende
reconstructie (over ca. 55 jaar) behouden worden.
De uitkomst van dit onderzoek kunt teruglezen op:
www.blaricum.nl/inwoners/wegen_en_groen/werk_in_uitvoering/Achterom_Langeweg_
Burgemeester_Heerschopweg_Meentweg
Eén van de uitkomstent van het onderzoek is dat de levensverwachting van de
berkenbomen die langs de Burgemeester Heerschopweg staan zeer minimaal is. Deze
bomen worden daarom verwijderd.
Uw mening
Voordat wij de plannen verder uitwerken horen we graag of u nog aanvullingen heeft waar
wij volgens u rekening mee moeten houden. Als bijlage bij deze brief sturen wij u een
tekening van de bestaande situatie mee. Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties
heeft kunt u dat op de tekening aangeven en die uiterlijk 10 november terugsturen naar:
Gemeente Blaricum, t.a.v. de heer B. Heerschop, Antwoordnummer 706, 1250 WC
Blaricum. Een postzegel plakken is niet nodig. U mag ook een e-mail sturen naar
inspraak@blaricum.nl. Uiteraard laten wij u, voor het college besluit over het definitieve
plan, weten wat we met uw inbreng hebben gedaan.
Uitvoering
Wij verwachten in het voorjaar van 2017 te starten met de werkzaamheden. U ontvangt
hierover tegen die tijd nog bericht van ons.
Contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
heer B. Heerschop van de afdeling Aanleg en Beheer van de BEL Combinatie. Hij is van
maandag t/m donderdag te bereiken via e-mail: bastiaan.heerschop@belcombinatie.nl of
via nummer 14 035.
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