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De gemeente Eemnes voert vanaf eind augustus onderhoudswerkzaamheden uit. We werken aan het 
voetpad langs de Laarderweg en aan het asfalt op de Laarderweg, Noordersingel en Zuidersingel-
rotonde. De (zij)straten zijn dan tijdelijk minder goed bereikbaar. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd van 07.00 uur tot 18.00 uur. Alle omleidingen worden met borden aangegeven. In deze 
brief leest u hier meer over.  
 
Voetpad Laarderweg 
Van maandag 30 augustus tot en met zaterdag 4 september herstellen we de bestaande voetpaden 
langs de Laarderweg. De Laarderweg blijft in deze week open voor fiets- en autoverkeer. Woningen 
en bedrijven blijven ook bereikbaar, indien nodig met een loopplank. 
 
Asfalt Laarderweg 
Van maandag 13 tot en met woensdag 15 september worden delen van de Laarderweg opnieuw 
geasfalteerd. Aannemer Boskalis voert dit werk uit. Ook wordt bij de Streefoordlaan de oversteek 
voor (schoolgaande) voetgangers verbeterd. Door de werkzaamheden zijn de Streefoordlaan, 
Veldweg en Hasselaarlaan op maandag 13 en dinsdag 14 september minder goed bereikbaar. Op 
deze dagen kan tussen 07.00 uur en 12.00 uur geen (auto)verkeer de Streefoordlaan en Veldweg in 
of uit. Ook de Hasselaarlaan is dan moeilijk bereikbaar. Dat betekent dat bewoners op die momenten 
ergens anders moeten parkeren als zij hun auto nodig hebben. Mocht dit voor u problemen 
opleveren, dan kunt u contact opnemen met Carlijn Peeters via c.peeters@eemnes.nl.  
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Asfalt Noordersingel 
Op donderdag 17 en vrijdag 18 september werkt Boskalis op delen van de Noordersingel. Op 
verschillende delen van de Noordersingel wordt het asfalt vernieuwd. In de bijlage van deze brief 
vindt u een overzicht van de locaties.  
 
Asfalt Zuidersingel en rotonde 
Van dinsdag 28 september 18.00 uur tot en met donderdag 30 september 07.00 uur werkt de 
aannemer op de Zuidersingel vanaf de Koeienrotonde tot en met de rotonde Laarderweg. Vanwege 
het verkeer overdag worden de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Op woensdag tussen 07.00 
uur en 18.00 uur is de weg tijdelijk open voor verkeer. Vanaf 18.00 uur wordt de weg weer 
afgesloten tot 07.00 uur de volgende dag. De werkzaamheden kunnen ’s nachts geluid veroorzaken. 
We hopen op uw begrip. 
 
Hulpdiensten en openbaar vervoer 
Voor nood- en hulpdiensten blijven alle straten bereikbaar. Openbaar vervoer moet op sommige 
plekken omrijden. Kijk voor de actuele vertrektijden op de website Connexxion en Keolis.  
 
Snoei overhangend groen op de Laarderweg 
Om de werkzaamheden aan het voetpad goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat de 
aannemer overal bij kan. Afgelopen weken zijn al verschillende rondes gelopen om te zorgen dat 
bewoners hun overhangend groen zoveel mogelijk terugsnoeien tot aan de erfgrens. Heeft u een 
verzoek ontvangen van de boa’s? Zorg er dan voor dat uw groen gesnoeid is voordat de 
werkzaamheden starten. Als blijkt dat werkzaamheden vanwege overhangend groen niet uitgevoerd 
kunnen worden, dan zal het verwijderd worden door een externe partij op kosten van de eigenaar.  
 
Meer informatie 
Een overzicht van alle werkzaamheden en locaties vindt u in de bijlage. Heeft u nog vragen over deze 
brief, dan kunt u contact opnemen met Carlijn Peeters via c.peeters@eemnes.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Theo Reijn 
Wethouder 
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