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Geachte bewoner(s), 

 

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

Geachte heer, mevrouw, 

 

In deze brief brengen wij u op de hoogte van de geplande rioolvervanging en herinrichting van de 

openbare ruimte in het Van der Helstpark en omgeving (zie afbeelding plangebied). Ook nodigen wij u 

uit om mee te doen aan een online enquête.  

 

Wat, waar en wanneer? 

Zowel boven als onder de grond gaan er werkzaamheden plaatsvinden om de buurt opnieuw 

toekomstbestendig te maken voor de komende 15 tot 20 jaar. De werkzaamheden vinden plaats aan de 

wegen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, speelvoorzieningen en straatmeubilair. Er 

wordt ook onderzocht of er tegelijk met de rioolvervanging een warmtenet kan worden aangelegd. Het 

onderhoud gaat plaatsvinden in de volgende straten:  
• Gerard Doulaan, vanaf de Van Ostadelaan tot einde weg (huisnummer 14) 
• Van der Helstpark 
• Pieter de Hooghlaan 
• Nicolaas Maeslaan 
• Frans van Mierislaan 
• Van Ostadelaan 
• Paulus Potterlaan 
• Ruysdaellaan 
• Jan Sluijterspad 
• Waterkeringpad 

 

We staan aan het begin van het project en zijn bezig de uitgangspunten voor het ontwerp op te stellen. 

Daarna volgt het ontwerpproces om te komen tot een definitief ontwerp en onderhoudsplan voor het 

gebied. De werkzaamheden duren ongeveer 12 maanden. Op het moment dat de planning definitief 

bekend is, laten wij dat weten. 
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Enquête 2018 

In 2018 is de buurt met een enquête bevraagd. Dat heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. De 

resultaten gaan we zoveel mogelijk meenemen in een voorlopig ontwerp. De openbare ruimte wordt 

aangepast aan de huidige wet en regelgeving. Het gaat hierbij onder andere om: 
• Oplossingen voor wateroverlast bij de garage aan de Ruysdaellaan 
• Waar mogelijk wordt aan één zijde van de weg in het projectgebied trottoir aangebracht 
• De verkeersdrempels die niet voldoen aan de huidige eisen worden aangepast en er worden extra 

drempels geplaatst 
• Er is verzocht om extra parkeerplaatsen te realiseren, hier is naar gekeken. Op de volgende locaties 

vindt verder onderzoek plaats naar de mogelijkheden:  
o Gerard Doulaan  
o Pieter de Hooghlaan 
o Van Ostadelaan 

• In de buurt is veel wortelopdruk van bomen. Er wordt bekeken waar de ruimte voor de plantvakken 
kan worden vergroot om zo meer ruimte voor de wortels te creëren. 

• De speellocatie aan de Paulus Potterlaan wordt vernieuwd 
• Het plein bij de Paulus Potterlaan 17-15 kan in het kader van klimaatbestendigheid veranderd 

worden in een gazon met bomen. Kijk voor meer informatie en een voorbeeld op 
www.steenbreek.nl 
 

Met de uitkomsten van de nieuwe online enquête hopen we een nog beter beeld te krijgen van wat er in 

uw buurt leeft. We proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de buurtwensen in het ontwerp. 

Mogelijk kan niet alles daarbij meegenomen worden.  

 

Het proces 

De uitkomsten van de enquête (buurtwensen), leveren tezamen met de gestelde kaders en 

uitgangspunten vanuit de gemeente, de uitgangspunten voor het ontwerp op. Deze zijn de basis voor 

de Nota van Uitgangspunten (NVU). De NVU wordt aan u voorgelegd voor inspraak, en daarna 

vastgesteld door de gemeenteraad. U wordt tijdig geïnformeerd en meegenomen in alle processen die 

elkaar opvolgen: 

Oktober      : Ophalen informatie via een enquête 

November : Informatiebijeenkomst over het project en de enquêteresultaten  

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.  
 
Hoe kan ik meedoen aan de enquête? 
Voor het invullen van de enquête gaat u naar de website gooisemeren.nl/vanderhelstpark of 

scant u de QR-code aan de rechterzijde met de camera van uw telefoon of tablet. Het invullen 

duurt ongeveer 5 minuten. Als u een papieren versie van de enquête wenst te ontvangen kunt u 

bellen met Mirella Stolp tijdens kantooruren op telefoonnummer: 06 11 74 13 03 of uw naam en 

adres mailen naar vanderhelstpark@gooisemeren.nl. 

Tot wanneer kan ik reageren? 

U heeft tot en met 7 november 2021 de gelegenheid om de enquête in te vullen. Binnen 3 weken na de 

sluitingsdatum kunt u de resultaten terugvinden op gooisemeren.nl/vanderhelstpark.  

 

Dank alvast voor uw deelname! 
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Aanmelden nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief. Ga hiervoor naar 

gooisemeren.nl/nieuwsbrieven. Kies voor Aanmelden en kies daarna voor Nieuwsbrief Groot 

Onderhoud Muiderberg. 

 

Meer informatie 

Volg het project ook via onze website gooisemeren.nl/vanderhelstpark. Heeft u vragen of 

opmerkingen? Vul dan het reactieformulier “Stel een vraag” in op gooisemeren.nl/vanderhelstpark.  

 

Plangebied Van der Helstpark en omgeving 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

  

 

 

 

A. Haatrecht 

Omgevingsmanager 

Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


