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Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief brengen we u op de hoogte van het project voor het vervangen van de riolering en de 
herinrichting in de Graaf Wichmanlaan en omgeving (zie afbeelding plangebied). De H.J. Schimmellaan 
was tot op heden geen onderdeel van het project. Daarnaast nodigen wij u uit een online enquête in te 
vullen.   
 
Er is gebleken dat ook in de H.J. Schimmellaan de riolering in slechtere staat is dan eerder aangenomen. 
De H.J. Schimmellaan is dan ook recent aan het project Graaf Wichmanlaan en omgeving toegevoegd. 
Over dit project leest u meer op onze website. Een link treft u later aan in deze brief.  
 
We staan aan het begin van het project en zijn bezig de eerste uitgangspunten voor het ontwerp met die van 
de H.J. Schimmellaan aan te vullen. Daarna volgt een ontwerpproces om te komen tot een definitief ontwerp 
voor het gebied. Wanneer de werkzaamheden starten maken we later bekend. De werkzaamheden starten 
niet in dit jaar, maar naar verwachting in 2023.  
 
Online enquête invullen kan tot en met 31 mei 2022 
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een online enquête die eerder ook is voorgelegd aan het 
overige gebied. Zo vormen wij een beeld van wat u graag in uw straat ziet terugkomen in het ontwerp en 
wat niet. Dat helpt ons de uitgangspunten voor het ontwerp te bepalen. U vindt deze enquête op 
gooisemeren.nl/schimmellaan of via de QR-code onderaan deze brief. 
 
Op basis van de uitkomsten van de online enquête hopen we een goed beeld te vormen van wat er binnen de 
projectgrenzen leeft en kijken we op welke wijze we daar in het voorontwerp rekening mee kunnen houden. 
Mogelijk kan niet alles daarbij gerealiseerd worden.  De uitkomsten van de enquête leveren tezamen met 
andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de zogenaamde nota van uitgangspunten. Op basis daarvan 
maken we een voorontwerp. Zodra het voorontwerp klaar is, komen we weer bij u terug. 
 

Bekijk de stukken op onze website 

Voor de stukken gaat u naar de website gooisemeren.nl/graafwichmanlaanenomgeving  

 

Wat treft u aan op onze website? 

 Een korte toelichting op de doelstellingen van dit project 

 Een tekening met de begrenzing van het project (zoals ook aangegeven in deze brief) 

 De link naar de online enquête 

 Een kopie van deze brief 
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Waarvoor is deze enquête bedoeld? 

Via de online enquête kunt u aangeven wat uw opmerkingen, wensen of suggesties per onderwerp zijn. 

Beperk u daarbij alstublieft tot de projectgrenzen en doelstellingen van dit project omdat daarbuiten voor 

ons geen opdracht ligt. U heeft tot en met 31 mei 2022 de tijd om de enquête in te vullen.   

 

Hoe gaat het proces verder?  

Voor het verdere proces verwijzen we naar onze website gooisemeren.nl/graafwichmanlaanenomgeving 

Deze pagina werken we regelmatig bij, dus houd dit in de gaten. Heeft u vragen? Stel uw vraag via de 

projectpagina gooisemeren.nl/graafwichmanlaanenomgeving 
 
We zien uw reactie graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

R. de Vor 
Omgevingsmanager 
Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen 
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