
 
 
 
 
 
 

 

Bestuursdienst 
Gemeente Uithoorn 

Laan van Meerwijk 16 
1423 AJ Uithoorn 

Postadres 
Postbus 8 

1420 AA Uithoorn 
Telefoon 

(0297) 513 111 
Fax 

(0297) 513 222 
 

www.uithoorn.nl 
gemeente@uithoorn.nl 

@Gem_Uithoorn 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 

Zoals u weet investeert de gemeente Uithoorn in het beheer en onderhoud van wegen en 
fietspaden met als doel om de bereikbaarheid, de doorstroming en de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Voor 2017 staat het uitvoeren van regulier asfaltonderhoud en, gelijktijdig, het 
verbeteren van de verkeersveiligheid op het oostelijk deel van de Vuurlijn gepland (het 
gedeelte tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg).  

Via deze brief nodigen wij u uit voor een inloopavond in het gemeentehuis in Uithoorn over 
verschillende verkeersmaatregelen die op het oostelijk deel van de Vuurlijn genomen 
kunnen worden.  

Aanleiding 
In 2015 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om het resterende budget uit het 
Verkeersstructuurplan De Kwakel te besteden aan verkeersmaatregelen om de Vuurlijn 
oost veiliger te maken. Vanuit de verantwoordelijkheid als wegbeheerder is door de 
gemeente Uithoorn hiervoor een opzet gemaakt.   

Inloopavond 
Doel van de inloopavond is om met u in gesprek te gaan over deze opzet. Daarbij wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe de Vuurlijn oost verkeersveiliger kan worden gemaakt. Namens de 
gemeente zijn een verkeerskundige en betrokken medewerkers aanwezig. Uw inbreng 
wordt zeer op prijs gesteld. 

Het ligt in de bedoeling om naar aanleiding van de ingekomen reacties tijdens deze 
bijeenkomst, een werkgroep samen te stellen om het plan samen met de gemeente verder 
uit te werken tot een ontwerp.  

De inloopavond zal plaatsvinden op: 

Woensdagavond 12 oktober 2016 
van 17.00 tot 20.00 uur 
in het gemeentehuis Uithoorn 

  

   

contactpersoon Mevrouw I.A.M. van Breukelen Bewoners en gebruikers  
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Mocht u vragen hebben over de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met het 
klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn via (0297) 51 31 11.   

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Uithoorn, 
namens dezen, 

 
ing. P.M. Louwerse 
teamleider Ingenieursbureau 
afdeling Buurt 
Uitvoeringsorganisatie Duo+ 
 
 
 
 


