
 
  

Aan de bewoners van dit adres 

 

Behandeld door 

Peter van Stralen 

 

Datum: 26 augustus 2022 

 

Onderwerp: Uitnodiging interactieve bijeenkomst Voorlopig Ontwerp 
Spiegelstraat en omgeving 

 

    

 
 
 
 
Geachte bewoner(s), 

 

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

Geachte inwoner(s) en ondernemer(s), 
 
Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het vervangen van het riool en het opnieuw inrichten van de 
openbare ruimte in de Spiegelstraat en omgeving is uitgewerkt. Graag nodigen wij u uit voor een 
interactieve bijeenkomst, waarin we eerst de uitgangspunten en gemaakte keuzes toelichten. Na de 
presentatie kunt u vragen stellen en gaan we interactief met elkaar aan de slag. Zo ontdekken we wat 
al goed is en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. 
 
Een korte terugblik 
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. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we graag met u welke verbeteringen nog 
mogelijk zijn. 
 
Waar en wanneer 
Het projectgebied is te groot om de bijeenkomst in 1 avond te organiseren. Daarom organiseren we 2 
bijeenkomsten:  
 

 Dinsdag 13 september 2022 alleen voor de bewoners en ondernemers van de Middenlaan, 
Graaf Wichmanlaan, Meentweg, Nassaupark, Spiegeldwarsstraat 

 Dinsdag 20 september 2022 alleen voor de bewoners en ondernemers van de Spiegelstraat 
 
Datum  : dinsdag 13 september en dinsdag 20 september 2022 
Tijd   : van 19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf 19.15 uur 
Locatie  : Gemeentehuis, Brinklaan 35, 1404 EP Bussum 
 
U kunt op het plein voor het gemeentehuis uw auto of fiets parkeren. 
 
Aanmelden 
Voor het organiseren van deze interactieve bijeenkomst is het fijn te weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan tot 9 september 2022 
via de aanmeldlink op de projectpagina gooisemeren.nl/spiegelstraat of  
scan de QR-code met uw mobiele telefoon. 
 
 
 



  

 
 
 

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

 
Bekijk informatie over het project op onze website 

Het Voorlopig Ontwerp vindt u uiterlijk een week voor de 1e bijeenkomst op onze website 

gooisemeren.nl/spiegelstraat. Na afloop vindt u daar ook de gegeven presentatie.  

 

Het vervolg 

Na de bijeenkomsten wordt het Voorlopig Ontwerp waar nodig en mogelijk aangepast. Daarna werken 

we naar een Definitief Ontwerp (DO). Wij verwachten het DO begin 2023 aan u te presenteren. Daarna 

volgt een formele inspraaktermijn waarover we u dan per brief informeren. Het college van 

Burgemeester en wethouders stelt het DO uiteindelijk vast. Zodra bekend is wanneer de uitvoering 

start, informeren wij u daarover. 

 

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 

 

Bijlage: Projectgebied Spiegelstraat en omgeving
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Projectgebied Spiegelstraat en omgeving 

Bijeenkomst op 13 september 2022, aangegeven in blauw 

Bijeenkomst op 20 september 2022, aangegeven in oranje 

 


