
 
  

Aan de bewoners van dit adres 

 

Behandeld door 

Peter van Stralen 

p.vanstralen@gooisemeren.nl 

Datum: 2 november 2022 

 

Onderwerp: Terugkoppeling bijeenkomsten Voorlopig Ontwerp  

    

 
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
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Geachte inwoner(s) en ondernemer(s), 
 
In oktober hebben wij gedurende 3 bijeenkomsten het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het vervangen van 
het riool en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Graaf Wichmanlaan en omgeving aan 
bewoners & ondernemers gepresenteerd. In deze brief koppelen wij graag op hoofdlijnen terug wat de 
opbrengst van deze bijeenkomsten is geweest. 
 
Achtergrond 
In de Graaf Wichmanlaan en omgeving is het riool aan vervanging toe. Dit biedt kansen om gelijktijdig 
de bovengrondse inrichting vorm te geven met de inzichten van nu. Met een enquête in 2021 is veel 
informatie opgehaald om de inrichting van de openbare ruimte te optimaliseren. De opgehaalde 
informatie is daarna, samen met de wettelijke en gemeentelijke kaders, vertaald naar een zogenaamde 
Nota van Uitgangspunten (vastgesteld op 2 juni 2021) dat nu tot een VO is uitgewerkt. Met dit VO staat 
nog niet alles vast.  
 
Terugblik op hoofdlijnen 
De bijeenkomsten waren bedoeld om te onderzoeken wat in het VO goed is uitgedacht en waar nog 
verbetering mogelijk is. Daarvoor hebben wij eerst de uitgangspunten en gemaakte keuzes toegelicht. 
Vervolgens zijn wij interactief met elkaar aan de slag gegaan om het ontwerp in detail te bekijken. Dat 
gebeurde aan verschillende “straattafels” waar betrokkenen hun vragen stelden en hun input 
achterlieten. Hieronder worden per bijeenkomst op hoofdlijnen de zorgen van de bezoekers benoemd.  
 
Bijeenkomst 11 oktober (Graaf Wichmanlaan ‘noord’, Gudelalaan en Koningslaan) 
Speelplek Koningslaan 
De ontwerpvariant met daarin een speelplek bij de Koningslaan wordt niet door aanwezigen gesteund. 
Er is op dit moment al overlast van hangjeugd. Daarnaast ontneemt het te veel ruimte van het verkeer 
dat daardoor onveiliger wordt.  
 
Parkeerterrein Koningskinderen 
Er is gevraagd of het parkeerterrein van Koningskinderen gedurende het weekeinde deels als 
speelplaats en deels als openbaar parkeergebied kan worden ingezet. Het terrein is in het weekeind 
namelijk afgesloten.  
 
Bijeenkomst 13 oktober (Oranjepark en Laan van Suchtelen van den Haare) 
Uitvoering 
Er is een aantal vragen gesteld over de uitvoering (waaronder fasering, bereikbaarheid, schade door 
trillingen, etc.). Wij begrijpen goed dat dit een belangrijk thema is. Wij ronden nu eerst het ontwerp en 
de participatie daarvan af. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2024. In de loop van 
volgend jaar zullen wij u verder informeren. 
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Materialisatie 
Er is opgemerkt dat klinkers minder fijn zijn om op te spelen dan asfalt. Ook zijn klinkers in de winter 
vaker glad. Ook is door aanwezigen de voorkeur uitgesproken om rijbanen niet in rood uit te voeren. 
Vanuit het project is aangegeven dat de straten anders dan de Lindelaan in klinkers worden uitgevoerd. 
De Lindelaan wordt mogelijk asfalt. De kleurstelling van de straten is nog niet vastgesteld, behalve in 
de Lindelaan. Omdat dit een doorfietsroute wordt, zal daar de rijbaan in rood (klinkers of asfalt) worden 
uitgevoerd.  
 
Bijeenkomst 18 oktober (Graaf Wichmanlaan ‘zuid’, Meerweg, H.J. Schimmellaan en Lindelaan) 
Uitvoering 

Er is aandacht gevraagd voor de particuliere parkeerplaatsen en de bereikbaarheid daarvan gedurende 

de uitvoering. Daarnaast is gevraagd of de nutsbedrijven tijdig worden betrokken om extra 

werkzaamheden na het project te voorkomen. Vanuit het project is aangegeven dat de nutsbedrijven in 

de gelegenheid worden gesteld om hun werkzaamheden vooruitlopend op het project te uit te voeren. 

Het vervolg 

Het Voorlopig Ontwerp wordt nu waar nodig en mogelijk aangepast. Daarna werken we naar een 

Definitief Ontwerp (DO) dat wij eerst in concept aan u voorleggen. Dat gebeurt naar verwachting in het 

eerste kwartaal van 2023. In deze brief hebben we ons tot de input op hoofdlijnen beperkt. Maar onze 

aandacht gaat uit naar alle input die wij hebben ontvangen. Een totaaloverzicht van de opgehaalde 

input inclusief onze reactie daarop wordt met het concept DO gepubliceerd. Daarover ontvangt u nog 

bericht.  

 

Na presentatie van het concept DO volgt een formele inspraaktermijn waarover we u dan per brief 

informeren. Het college van Burgemeester en wethouders stelt het DO uiteindelijk definitief vast. 

Zodra bekend is wanneer de uitvoering start, informeren wij u daarover. 
 
Bekijk informatie over het project op onze website 

Het Voorlopig Ontwerp zoals dat is gepresenteerd vindt u op onze website 

gooisemeren.nl/graafwichmanlaanenomgeving. U vindt daar ook de gegeven presentatie.  

 

Vragen 

Heeft u een vraag over deze brief, of een andere vraag over het project? Vul dan het reactieformulier 

“Stel een vraag” in op onze website gooisemeren.nl/graafwichmanlaanenomgeving. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

  

 

 

P. van Stralen 

Omgevingsmanager 

Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen 
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Bijlage: Projectgebied Graaf Wichmanlaan en omgeving 

Bijeenkomst op 11 oktober 2022, aangegeven in blauw 

Bijeenkomst op 13 oktober 2022, aangegeven in oranje 

Bijeenkomst op 18 oktober 2022, aangegeven in rood 


