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Geachte mevrouw, mijnheer,
Dit jaar gaan wij de Houtweg (gedeelte Esseboom tot Rijksweg West) opnieuw inrichten. Als
bewoner of belanghebbende heeft u eind vorig jaar de gelegenheid gehad uw wensen en
suggesties voor deze reconstructie in te dienen. Wij hebben vanuit uw straat hoofdzakelijk via
een delegatie van bewoners reacties ontvangen.
Mede op basis van deze reacties hebben wij een inspraakplan opgesteld. Uitgangspunt daarbij is
dat wij graag tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting willen komen. In
deze brief lichten wij het inspraakplan en de bedoeling ervan puntsgewijs aan u toe. Daarbij
staat per onderwerp aangegeven of en hoe we uw reacties hebben ingepast.
Inspraakplan
Bij deze brief sturen wij u een tekening (plattegrond plus dwarsprofiel) van het inspraakplan.
Wij willen graag van u horen wat u van dit plan vindt. U kunt de tekeningen en alle overige
stukken ook bekijken op onze website (www.laren.nl/wegen en groen/werk in uitvoering/
Houtweg).
Reageren
U kunt tot en met 19 mei aanstaande op verschillende manieren op het plan reageren:

Schriftelijk: Stuur uw reactie naar Gemeente Laren, t.a.v. de heer J.M. Borst,
Antwoordnummer 537, 1250 VB Laren. Een postzegel is niet nodig.

Telefonisch: Van maandag tot en met donderdag via 035-75 13 263. U kunt dit nummer ook
bellen voor het maken van een afspraak om langs te komen op het BEL kantoor.

Per e-mail: inspraak@laren.nl
Toelichting op het plan
Hieronder lichten wij het plan per onderwerp toe.

Gaarne bij
beantwoording datum,
nummer en onderwerp
vermelden.

Bomen
In onze brief van 12 oktober 2016 hebben wij 9 bomen als te kappen gemarkeerd in verband
met kwaliteit en of veiligheid. U heeft de voorkeur aangegeven om zelf een bomenplan te
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ontwikkelen met diverse soorten. In het inspraakplan hebben wij uw voorstel volledig
overgenomen. Uw betrokkenheid bij het bomenplan stellen wij zeer op prijs.
Afwatering
U heeft uw zorgen uitgesproken over de afwatering. Het inspraakplan voorziet in een
gescheiden voorziening voor de opvang van hemelwater dat in de openbare ruimte valt. Aan de
zijkanten van de rijbaan wordt een zogeheten molgoot aangebracht waar het water zich
verzamelt. Nabij de drempel ter hoogte van de Esseboom komen extra grote putten om het water
af te voeren. De capaciteit van de infiltratievoorziening is daarmee ruim voldoende voor een
goede afwatering.
Bermen/kantopsluiting
U heeft gevraagd om naast de verharding een strookje aan te leggen van betongraskeien. Dit om
de overgang van verharding naar berm steviger te maken. Wij hebben uw suggestie
overgenomen.
Brievenbus
De locatie van de brievenbus nabij het kruispunt met de Esseboom werd door een bewoner als
onlogisch/onveilig benoemd. Wij hebben hierover overleg gehad met PostNL. De brievenbus
heeft de functie om de verzorgingshuizen te bedienen. De brievenbus is dan ook verplaatst naar
de Werkdroger, ter hoogte van de hoofdentree van Theodotion. Helaas heeft PostNL verzuimd
om u bericht te sturen over deze verplaatsing.
Verkeersdrempel nabij huisnummer 26
U heeft verzocht om de verkeersdrempel nabij huisnummer 26 te laten vervallen. Deze
suggestie is overgenomen in het inspraakplan.
Rijdsnelheid kruispunt Houtweg/Esseboom
De rijdsnelheid op de Houtweg van met name (brom)fietsers ter plaatse van de Esseboom
wordt, ondanks de aanwezigheid van de verkeersdrempel, als hoog ervaren. Bij aanleg van de
nieuwe drempel zal daarom vanuit alle richtingen een drempeltalud van de juiste hoogte worden
toegepast.
Vervolg en contact
U krijgt enkele weken na het verlopen van de inspraaktermijn schriftelijk een terugkoppeling
van de inspraakreacties en de inpasbaarheid ervan in het plan. U krijgt dan ook informatie over
de volgende stap in het proces.
Contact
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer J.M. Borst van Team
Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte van de BEL Combinatie. De heer Borst is
bereikbaar via e-mail: inspraak@laren.nl of van maandag t/m donderdag telefonisch via
035- 75 13 263.
Met vriendelijke groet,
namens het college van B&W van Laren

Mevr. drs. K.I. De Graaf
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte
BEL Combinatie
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