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Heeft u als aanwonende van de Eikenlaan 
klachten over gebreken in de openbare 
ruimte? Dan valt dit niet meer onder het 
renovatie-project, maar onder het 
reguliere onderhoud van de gemeente. 
U kunt uw meldingen online doen via: www.
scherpenzeel.nl/iets-kapot-of-niet-in-orde-
melden  Hier kunt u ook een foto en locatie 
van de klacht achterlaten. 

Voor u ligt het zesde en tevens 
laatste exemplaar van de courant 
waarmee wij u op de hoogte willen 
houden van de werkzaamheden aan 
de Eikenlaan.  
Smink Infra is sinds april 2021 werkzaam op 
de Eikenlaan, de werkzaamheden zijn in de 
afgelopen maanden afgerond. Met deze laatste 
uitgave willen wij u graag bedanken voor het 
begrip en de medewerking tijdens de 
uitvoering van dit project.

BEDANKT! • Ook naar de melding van weinig            
verlichting bij de doorsteekpunten wordt 
verder onderzoek gedaan. 

Een aantal verzoeken willigen wij niet in: 
• Uitstapstroken laten doorlopen tot de 

inritten. De oplossing die is gerealiseerd 
voldoet.

• Extra doorsteken bij tussenwoningen. De 
bewoners van de middenwoningen hebben 
de mogelijkheid gehad dit aan te vragen. 
Dat is voor alle aanvragen nu uitgevoerd. 
Het uitgangspunt voor een duurzame     
Eikenlaan is, waar haalbaar zo veel moge-
lijk groen en zo min mogelijk verharding.

• Maatregelen tegen olifantenpaadjes door 
beplanting. Dat is gedrag, spreek elkaar 
er op aan. De enige oplossing hiervoor is 
alles dichtstraten en dat is niet wenselijk.

PUNTJES OP DE ‘i’
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SPEELBOMEN & BANKJE
Ter hoogte van de Burg. H. van Konijnenurg-
laan naast het bestaande speelplaatsje zijn 
begin mei twee speelbomen en een bankje 
geplaatst. De speelbomen en het bankje zijn 
gemaakt van eikenhout. Gemeente 
Scherpenzeel heeft het enthousiaste team 
van Platteland Anders gevraagd het bankje te 
maken. Voor meer informatie over Platteland 
anders zie: www.plattelandanders.nl. 

BEWONERSCOMITÉ

In de vorige uitgave van ‘Het Eikenblad’ 
hebben wij aangegeven u uit te willen 
nodigen voor een afsluiting van de 
werkzaamheden. Omdat de coronapandemie 
toen nogmaals de kop opstak hebben wij, 
in samenspraak met het bewonerscomité, er 
voor gekozen de afsluiting te laten 
vervallen. 

AFSLUITING

AFGEROND !

Het resultaat van de Eikenlaan mag er 
zijn en omwonenden zijn tevreden met de 
huidige situatie. Dat is  mede te danken aan 
de inzet van het bewonerscomite, dat sinds 
mei 2019 meedenkt met de gemeente en 
adviseert. Nu het project is afgerond, heft  
het bewonerscomite zich op. 
Bij deze een hartelijk dank aan de leden 
Claudia van den Berg, Gerd Hendrikx, Bertus 
Jekel, Wim van Kampen, Gerard Kromwijk 
en Marianne Vlastuin, Judith Vermeer en 
Roland Weerd voor hun inzet en tijd! 

In de komende periode worden nog enkele 
werkzaamheden uitgevoerd om de puntjes op 
de ‘i’ te zetten. 
• Aan de Willaerlaan wordt een deel van 

beschoeiing vervangen.
• Aan de Eikenlaan worden bij de versmal-

lingen ‘grote’ natuursteen keien geplaatst 
om het rijden door de berm tegen te gaan. 

• Er zijn meldingen gedaan over auto’s op 
het fietspad (bv. bij kruising Willaerlaan), 
gekeken wordt of ook hier met natuur-
steen keien een oplossing geboden kan 
worden. Het is nog niet zeker of dit kan. 


