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Aan de bewoners en ondernemers van de
Bereklauw 2 tim 30 en de
Leeuwetand 1 tim 49
in Monnickendam.

Onderwerp: Herstraten Bereklauw en Leeuwetand

Datum · 16 februari 2023
Behandeld door : JanJaap Tenhaeff
Doorkiesnummer : 06-27 31 72 34

Geachte bewoner/ondernemer,

Eind vorig jaar hebben wij u gevraagd te reageren op het voorlopig ontwerp van de Bereklauw en
Leeuwetand in Monnickendam, in verband met het groot onderhoud dat in 2023 gaat plaatsvinden. Met
deze brief informeren wij u over wat wij hiermee hebben gedaan en over de planning van de werk
zaamheden.

Bestaande inrichting blijft
Uit de reacties op het nieuwe ontwerp bleek dat het overgrote deel van de bewoners wil dat de be
staande inrichting gehandhaafd blijft. Er is door veel inwoners geparticipeerd (78%) en wij nemen deze
inbreng serieus. Daarom is het ontwerp aangepast en blijft de inrichting grotendeels gelijk aan de hui
dige inrichting. U kunt het ontwerp inzien op www.waterland.nl/werk-in-uitvoering

Reactie op uw inspraak
Wij hebben op alle reacties inhoudelijk gereageerd. Dit kunt u lezen in de nota van beantwoording. De
nota van beantwoording kunt u vinden op www.waterland.nl/werk-in-uitvoering.

Planning en fasering werkzaamheden
De werkzaamheden starten naar verwachting begin mei en zijn begin augustus 2023 gereed. Een en
ander is nog onder voorbehoud, omdat twee glasvezelbedrijven in Waterland een glasvezelnetwerk
aanleggen. Waar mogelijk worden deze werkzaamheden op elkaar afgestemd om overlast voor de
bewoners te beperken. De planning van deze werkzaamheden zijn echter nog niet bekend.

Een maand voorafgaand aan de start uitvoering ontvangt u van ons een brief met de exacte startda
tum, de fasering en wanneer het werk ongeveer klaar is.

Contact/vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff, bereikbaar per
telefoon 06-27317234 of via de mail op JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl.
Mocht u niet zo behendig zijn met het internet, dan kunt u telefonisch het ontwerp en de nota van be
antwoording aanvragen.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

J.J.G. Tenhaeff
Voorbereider openbare werken
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