
 
  

Aan de bewoners van dit adres 
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Peter van Stralen 
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Datum: 2 november 2022 

 

Onderwerp: Terugkoppeling bijeenkomsten Voorlopig Ontwerp  

    

 
 
 
 
Geachte bewoner(s), 

 

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

Geachte inwoner(s) en ondernemer(s), 
 
In september hebben wij gedurende 2 bijeenkomsten het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het vervangen 
van het riool en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de Spiegelstraat 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 Spiegelstraat 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 vragen & zorgen van de aanwezigen 
benoemd.  
 
Bijeenkomst woonstraten (13 september) 
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. 
 
Parkeerdruk smalle straten 
Parkeerdruk in de smalle straten is hoog. Het is de wens van bewoners om daarom geen 
parkeercapaciteit te verliezen. Daarnaast vraagt men aandacht voor het laden en lossen (Meentweg) en 
vrachtverkeer (Meentweg en Nassaupark). 
 
Inritten 
Op het ontwerp stond een aantal inritten niet goed ingetekend. De locaties daarvan worden op verzoek 
van bewoners nogmaals gecontroleerd. 
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Bijeenkomst winkelstraat (20 september) 
Parkeren 
Winkeliers zijn geschrokken van de vermindering van parkeercapaciteit in het Voorlopig Ontwerp ten 

gunste van groen in de straat. De parkeerplaatsen in de straat zijn van groot belang voor de 

bereikbaarheid en het voortbestaan van de winkels. De emotie liep hoog op vanwege het gevoel dat er 

onvoldoende rekening wordt gehouden met het ondernemersbelang. Er is in de zaal besloten om na de 

bijeenkomst met een kleine groep vertegenwoordigers het ontwerp in detail te bekijken en die waar 

mogelijk te optimaliseren. 

 

Parkje & tunnel (Meerweg) 

Vanuit het project zien wij kansen om het parkje meer een verblijfskarakter te geven. Vanuit de 

ondernemers wordt gepleit voor een parkje dat de verbinding met het centrum vergroot. Daarnaast is 

de gemeente verzocht het tunneltje schoon te maken en daarin verlichting aan te brengen. Een 

aandachtspunt daarbij is dat het geen hangplek wordt en vandalisme zoveel als mogelijk wordt 

voorkomen.  

Sociale veiligheid 

Op beide avonden hebben we vanuit aanwezigen gehoord dat de overlast in het gebied hoog is 

vanwege het horecabezoek en met name jongeren die zich door het gebied verplaatsen. Men verzoekt 

ons daarmee rekening te houden bij het aanbrengen van straatmeubilair (bankjes, fietsenrekken e.d.) 

en beplanting in de winkelstraat.  

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/spiegelstraat. 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/spiegelstraat. 
 
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 Spiegelstraat en omgeving 

Bijeenkomst op 13 september 2022, aangegeven in blauw 

Bijeenkomst op 20 september 2022, aangegeven in oranje 

 


