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Geachte heer, mevrouw, 

 

Het is eindelijk zover! Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Vlietlaan en er is veel om u over op de 

hoogte te brengen. Helaas lukte dat niet eerder vanwege de proceduretijd van de aanbesteding van dit 

project. Met deze extra lange brief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

1. Terugblik op het voortraject 

2. Waarom Hendrikse Wegenbouw de werkzaamheden mag uitvoeren 

3. De fasering in hoofdlijnen 

4. Parkeren en openbaar vervoer tijdens de uitvoering 

5. Communicatie tijdens de uitvoering 

1. Terugblik op het voortraject 
Het afgelopen jaar is het ontwerp van de Vlietlaan afgerond en vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders. Het ontwerp is tot stand gekomen na diverse enquêtes, participatieronden 

en maatwerksessies met bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden. Na een zorgvuldige afweging 

van alle reacties en ingediende moties is het ontwerp op 20 april jl. vastgesteld door het college.  

Het ontwerp is vervolgens in detail verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en er zijn verschillende 

onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan onder andere te herplanten bomen en 

kabels en leidingen. 

2. Hendrikse Wegenbouw voert de werkzaamheden uit 
Vooruitlopend op de aanbesteding van het project is een inventarisatie uitgevoerd onder winkeliers en 

bedrijven, om randvoorwaarden ten aanzien van bereikbaarheid en bevoorrading helder te krijgen. De 

aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen zijn samengevoegd met andere eisen van onder andere 

ProRail, hulpdiensten en de busmaatschappij. Het ontwerp en deze eisen vormden de basis voor de 

selectieprocedure tussen aannemers om tot een keuze te komen welke partij de wensen zo goed mogelijk 

zal waarborgen tijdens de uitvoering.  

 

Begin februari is aannemer Hendrikse Wegenbouw uit Soest daarbij als beste uit de bus gekomen en heeft 

de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Werkzaamheden zorgen altijd voor enige 

overlast, deze willen wij zoveel mogelijk beperken. Vooruitlopend op, en gedurende de uitvoering worden 

belanghebbenden tijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd. 
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3. De fasering in hoofdlijnen 
In deze brief leest u de fasering in hoofdlijnen. De gedetailleerde fasering per fase wordt uitgelegd door 

middel van de hiervoor ingerichte communicatiemiddelen (zie hoofdstuk 5). 

 

De werkzaamheden kunnen eenvoudig in drie werkgebieden worden ingedeeld (zie figuur 1). Het gaat 

hierbij om:  

1. Oude onderhoudsstrook van ProRail achter de bestaande bomen (rood) 

2. Werkzaamheden centrum t/m de Olmenlaan (blauw) 

3. Vlietlaan tussen Olmenlaan en Generaal de la Reijlaan (groen) 

Figuur 1: Indeling werkzaamheden Vlietlaan 

 

Voorbereiding 

Om te kunnen starten met de werkzaamheden moet eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om: 

 Extra parkeerplaatsen creëren in de Olmenlaan; 

 Verplanten en kappen van bestaande bomen en verwijderen van de haag tussen de bomen. 

 

De bomen en de haag worden in de week van 28 februari (week 8) en 7 maart verwijderd (week 9). In totaal 

worden er vier bomen gekapt en zes tijdelijk verplant: in figuur 2 is aangegeven om welke bomen het gaat. 

Deze bomen komen ook weer terug in de nieuwe situatie. Daarnaast komen er circa 20 extra bomen bij. 

Figuur 2: Locatie te verplanten en kappen bestaande bomen 

 

Werkgebied 1: Oude onderhoudsstrook van ProRail achter de bestaande bomen (fase 1) 

De oude onderhoudsstrook van ProRail wordt omgetoverd tot rijbaan met parkeervakken, ondergronds 

komen er infiltratiekratten om het regenwater dat op de verharding belandt op te vangen en af te geven 

aan de bodem tegen verdroging. Deze werkzaamheden zullen starten op maandag 14 maart en zijn 

afgerond in de maand juli. Deze werkzaamheden zullen verkeerstechnisch weinig hinder veroorzaken.  

 

Werkgebied 2: Werkzaamheden centrum t/m de Olmenlaan 

De werkzaamheden in dit gebied zullen bestaan uit: 

 Vervangen riolering;  

 Aanbrengen nieuwe verharding.  
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Van deze werkzaamheden zal het verkeer enige last hebben. Om dit beperkt te houden hebben wij de 

werkzaamheden verdeeld over fase 2, 3 en 4. 

 

Fase 2: Nassaulaan en Kloosterweg 

Om de werkzaamheden veilig uit voeren 

moeten wij deze wegen afzetten voor 

gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat het 

parkeerterrein Veldweg alleen nog maar 

toegankelijk is via de Herenstraat. Ondernemers 

aan de Nassaulaan en Veldweg kunnen 

bevoorraad worden via Herenstraat en 

Kloosterweg; de hoogtebeperking wordt 

tijdelijk verwijderd. Zie ook figuur 3. 

 

Voetgangers en fietsers kunnen altijd langs de 

werkzaamheden lopen. Ook zal 

Bloemencentrum De Wit altijd bereikbaar zijn. 

 

De werkzaamheden starten op 14 maart en 

nemen circa 4 weken in beslag. 

 

Figuur 3: Situatie tijdens fase 2 

 

Fase 3: Kruising Vlietlaan, Meerweg en Veerstraat 

Tijdens deze werkzaamheden is de 

spoorwegovergang afgesloten voor al 

het verkeer. Voetgangers en fietsers 

kunnen wel gebruik maken de 

spoorwegovergang en gemotoriseerd 

verkeer rijdt via de Gen. de la Reijlaan of 

de Herenstraat. Om de bevoorrading van 

de winkels aan de Veerstraat en 

Julianaplein te garanderen zal de 

Veerstraat doordeweeks tot 11.00u vanaf 

de Brinklaan toegankelijk zijn 

(éénrichtingsverkeer). Zie ook figuur 4. 

 

Deze werkzaamheden zullen halverwege 

april starten en nemen circa 3 weken in 

beslag. . 

 

 

Figuur 4: Situatie tijdens fase 3 
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Fase 4: Vlietlaan t/m kruising Olmenlaan 

Tijdens deze werkzaamheden 

is de Vlietlaan tussen het 

Julianaplein en Olmenlaan 

afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. 

Spoorovergang Meerweg is 

dan wel weer opengesteld 

voor iedereen. Voetgangers en 

fietsers hebben altijd de 

mogelijkheid om langs de 

werkzaamheden te lopen via 

het huidige voetpad. Ook zal 

de winkel Het Gooise Land 

altijd bereikbaar zijn. Zie ook 

figuur 5. 

 

Deze werkzaamheden starten  

in mei en duren tot en met  

juli. Figuur 5: Situatie tijdens fase 4 

 

Werkgebied 3: Vlietlaan tussen Olmenlaan en Generaal de la Reijlaan 

Deze werkzaamheden zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat 

voetgangers en fietsers altijd doorgang hebben, de ondernemers en bewoners aan de Vlietlaan altijd 

bereikbaar zijn en er zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Hierover volgt later meer 

informatie. 

 

4. Parkeren en openbaar vervoer tijdens de uitvoering 
 

Parkeren tijdens de uitvoering  

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de aannemer eerst in de zijstraten extra parkeerplaatsen 

aanleggen. Verder zullen er tijdens de uitvoering zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar blijven, 

hierover later meer.  

 

Vergunninghouders die nu op de Vlietlaan parkeren en de plekken voor de winkels bezet houden 

verzoeken we vriendelijk doch dringend om gedurende de uitvoering uit te wijken naar de Lindelaan, 

Meerweg en Eslaan. Wanneer u liever in de parkeergarage de Olmen wilt parkeren kunt u op vertoon van 

uw parkeervergunning van de Vlietlaan een gratis abonnement ophalen bij de parkeerbalie op het 

gemeentehuis. Deze pas zal geldig zijn vanaf het moment dat men de pas afhaalt tot het gereedkomen van 

het project Herinriching Vlietlaan. 

 

Bushalte Olmenlaan (lijn 105) 

Tijdens de uitvoering zal, met name tijdens werkzaamheden beschreven bij deel 2, de bushalte Olmenlaan 

(tegenover restaurant Beetje Bijzonder) buiten dienst zijn. De bus zal omrijden via de Gen. de La Reijlaan. 

Vóór de zomervakantie zal de bushalte open zijn en zal bus 105 weer via de Olmenlaan rijden. 
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5. Communicatie tijdens de uitvoering 
In deze brief staat al veel informatie, maar dit zal zeker niet al uw vragen wegnemen. Om deze reden gaan 

wij in samenwerking met de aannemer een aantal communicatiemomenten en middelen inzetten. Dit zijn 

o.a.: 

 Een informatiebijeenkomst in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis op vrijdag 25 februari            

( 19.00 tot 21.00 uur).  

 Inzetten van de BouwApp, waar alle actuele informatie in komt te staan; 

 Omgevingsmanager is dagelijks bereikbaar ; 

 Wekelijks inloopspreekuur op locatie; 

 Diverse informatiebrieven. 

En uiteraard persoonlijk contact waar dit nodig is. 

 

Informatieavond op 25 februari 2022 

Op vrijdag 25 februari houden wij samen met de aannemer een informatiebijeenkomst in de 

ontmoetingsruimte van het gemeentehuis in Bussum. Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 18:30. Vanwege de 

coronamaatregelen is er plaats voor 75 personen, aanmelden is verplicht en kan per mail via 

vlietlaan@gooisemeren.nl. Acceptatie is op volgorde van aanmelding. 

 

Tijdens deze informatieavond zullen wij de fasering en communicatie nader toelichten, wordt u 

voorgesteld aan het team en is er ruimte om vragen te stellen over de uitvoering. 

 

Inzet BouwApp 

De BouwApp is, zoals de naam al aangeeft, een app die u kunt downloaden via 

de Appstore van uw telefoon. Hiervoor kunt u de QR code gebruiken. In de 

BouwApp kunt altijd actuele informatie vinden over de volgende onderwerpen: 

 Fasering; 

 Planning; 

 Dagelijkse updates over de werkzaamheden middels foto’s en tekst; 

 Contactgegevens, mocht u vragen hebben. 

 

Wij adviseren om deze app te downloaden aangezien u hier de meest actuele 

informatie kunt vinden, en de aannemer u middels pushberichten direct kan 

attenderen op voor u relevante informatie, zoals afsluitingen, verzamellocaties 

huisvuil, eventuele geplande geluidshinder, etc. Accepteer dus vooral de 

mogelijkheid om pushberichten te ontvangen.  

 

De BouwApp wordt de komende dagen gevuld met relevante informatie over de werkzaamheden 

 

Inzet Omgevingsmanager 

Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor hinder en zullen zal zorgen. Dit proberen wij met de 

uitvoeringsmethode en fasering te minimaliseren. Helaas kunnen wij niet alle hinder wegnemen, en om de 

overgebleven hinder voorspelbaar te maken is communiceren cruciaal. Om de communicatie te 

organiseren is er vanuit de aannemer een omgevingsmanager aangesteld. Hij zal alle communicatie 

verzorgen en bereikbaar zijn voor al uw vragen.  

 

Mike Valkenhoff  

Omgevingsmanager vanuit Hendrikse Wegenbouw 

Telefoonnummer: 06-51073782 (ook via WhatsApp) 

Email: m.valkenhoff@hendrikse-wegenbouw.nl 
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Inloopspreekuur 

Elke dinsdagochtend van 10:00u tot 11:00u is er een inloopspreekuur bij de winkel Het Gooise Land, hier 

heeft de aannemer een verdieping gehuurd. De ingang is aan de zijkant van het pand. De 

omgevingsmanager en de uitvoerder van de aannemer zullen aanwezig zijn voor al uw vragen. Mocht deze 

tijd niet uitkomen dan kunt u altijd contact opnemen met de omgevingsmanager via de diverse kanalen.  

 

Diverse informatiebrieven 

Naast de BouwApp worden er nog een aantal informatiebrieven verstuurd over de werkzaamheden en de 

gevolgen hiervan.  

 

Gemeentewebsite 

Op de projectpagina van de gemeentewebsite www.gooisemeren.nl/vlietlaan kunt u de algemene 

informatie en historie van het project inzien. Voor actuele informatie kunt u kijken op de BouwApp. 

 

Hebt u nog vragen? 

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de grote hoeveelheid informatie die wij u net hebben gegeven, dan 

kunt u de volgende dingen doen: 

 Op de BouwApp kijken voor meer informatie; 

 Aan sluiten bij de digitale informatieavond; 

 Contact opnemen met de omgevingsmanager. 

  

We doen ons best om uw vraag snel te beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 

R.M. de Vor 
Omgevingsmanager 
Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen 
 

http://www.gooisemeren.nl/vlietlaan

