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bijlage(n)  1 

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u informeerden over de herinrichting van de Prins Hendriklaan 

en omgeving. Met deze brief ontvangt u een update van ons.  

Tussen 18 november en nu is er veel contact geweest met bewoners over de inrichting van de lanen. 

Duidelijk is in ieder geval dat we het niet iedereen naar zijn of haar wens kunnen maken. De 

belangrijkste wijziging is dat we direct overgaan met het plaatsen van vaste snelheidsremmende 

maatregelen op de omringende lanen en op de Prins Hendriklaan een extra plateau komt (kruising 

Beatrixlaan). Eerder is met actief betrokken bewoners afgesproken dat we per laan de maatregelen 

uitwerken. In deze brief doen wij met name uit de doeken wat de bedoeling is voor de Prins 

Hendriklaan: 

 Er komen 2 versmallingen, vergelijkbaar met de entree van de Nassaulaan komend vanaf de rotonde 

Harderwijkerweg, vlak bij de rotonde en de Hoenderweg. 

 De kruisingen met de Maximalaan, Regentesselaan en Beatrixlaan worden voorzien van een plateau. 

 De kruising met de Alexanderlaan wordt voorzien van belijning om de kruising te accentueren. 

 Aan de noordkant komt een halfverhard pad. 

 

Het plaatje hieronder geeft bovenbeschreven ongeveer aan. Binnenkort wordt het halfverharde pad 

globaal aangegeven zodat u een beter beeld krijgt bij waar het ongeveer gaat lopen. 

 

 

 

Op donderdag 15 juli starten wij om 17.00 uur een rondgang op de Prins Hendriklaan ter hoogte van 

huisnummer 2 (de parkeerstrook), we eindigen bij de kruising met de Hoenderweg. U bent van harte 

uitgenodigd om aan te sluiten, in te haken wanneer we uw woning passeren. Heeft u er geen behoefte 
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aan dan is dat ook goed. Doel van deze finale rondgang is om overeenstemming te krijgen over de 

uitvoering van de werkzaamheden. We realiseren ons dat we met vakanties te maken kunnen hebben, 

neemt u gerust contact met ons op indien u niet aanwezig kunt zijn. 

 

Wij leggen momenteel de laatste hand aan het ontwerp. Daarna vragen wij de gemeenteraad om de 

benodigde financiën voor de plannen vrij te geven. Naar verwachting zal dat zijn in september. 

Aansluitend zullen wij zo snel mogelijk de daadwerkelijke uitvoering gaan realiseren waarbij we streven 

om het grootste deel van het werk in het najaar uitgevoerd te hebben. 

 

Nadere info over keuzes en verloop van het proces kunt u vinden op https://www.ermelo.nl/ermelo-in-

ontwikkeling/herinrichting-prins-hendriklaan 

 

Vragen? 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u het beste contact per mail opnemen via e.ipenburg@ermelo.nl . 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 

A.M. Weststrate,   dra. Th.A.J. Burmanje, 

secretaris,    burgemeester, 
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