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BEWONERS WILLEN 

De gemeente wil honderden woningen bouwen in de polder van Kortenhoef. Dit leidt 
onvermijdelijk tot een forse toename van het aantal verkeersbewegingen. Om dit mogelijk 
te maken moeten de Emmaweg en de Smidsbrug grondig worden aangepast. Deze aan-
passingen hebben grote negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van de inwoners van 
’s-Graveland en Kortenhoef.

Het is belangrijk om te weten dat:
• Meer woningen leiden tot nóg meer verkeer;
• De Emmaweg als enige ontsluitingsweg volstrekt ongeschikt is;
• Het verkeerskundig onderzoek andere oplossingen bij voorbaat uitsluit;
• De aannames in het verkeerskundig onderzoek niet objectief en de uitkomsten      

twijfelachtig zijn;
• Het beschermd dorpsgezicht wordt aangetast door de aanpassingen aan Emmaweg 

en de ‘s-Gravelandsevaart, de Smidsbrug, Leeuwenlaan en Zuidereinde; 
• Onveiligheid voor fietsers en voetgangers toeneemt door de plannen;
• Belangrijke onderwerpen als natuurwaarden, geluidshinder en toename fijnstof niet 

zijn onderzocht.

Om op te komen voor de belangen van de bewoners, zoals gezondheid, veiligheid en 
leefbaarheid in ’s-Graveland en Kortenhoef, is de stichting MinderHinder.nu opgericht. Bij 
tal van gemeentelijke en provinciale plannen worden bewoners (te) laat en onvoldoende 
betrokken. Bewoners hebben daardoor geen stem en worden niet gehoord. De stichting 
wil namens een groot deel van de bewoners een volwaardige gesprekspartner zijn voor 
gemeente en andere overheidsinstellingen.

De stichting MinderHinder.nu is niet tegen woningbouw in de gemeente Wijdemeren. 
Maar niet tegen elke prijs.

Wat kunt u doen?
Wilt u steun betuigen, donateur worden en/of informatie ontvangen? Stuur dan een email 
naar info@minderhinder.nu. Volg ons op onze Facebookpagina en op de website 
www.minderhinder.nu
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