
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek I 
 

Onderwerp Uitgangspunten voor het verkeersplan centrum Bussum 
(192063) 

Datum 01 februari 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Marshall 
(D66): Bruins 
(CDA): Hollander 
(PvdA): Bekkema 
(GL): Lansink 
(HvBNM): Munneke-Smeets 
(50PLUS): Haije/Van der Schaaf 
(GOP) 
(Fractie Kruijt): Kruijt 
(Gewoon GooiseMeren): Philipse 
(Fractie Vlaanderen): Vlaanderen 

Meesprekers Aangemeld:  
- Edwin Jonkman (verkeersraad Bussum) 
- Brigitta Boonacker (ondernemersvereniging Gooise Meren) 
- Fred Zunneberg (buurtpreventie centrum Bussum) 
- Maarten van Weel (voormalige werkgroep Keurmerk Veilig    

Ondernemen Bussum – nu Adviesburo Alma Midden Nederland) 
- Ben de Veth 
- Annemarie van Voorst (Platform Wmo Naarden-Bussum én Regionale 

Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vecht) 
- Jan Peet (Veilig Verkeer Nederland) 
- Michael Plas 

Aanwezig namens college Sanderse 

Ambtelijke ondersteuning  Soede, Berends 

Voorzitter Bellaart 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
De wethouder geeft een korte toelichting. 
De meesprekers lichten kort hun standpunt toe, achtereenvolgens: Dhr. 
Jonkman, Mevr. Voorst, dhr. Veth, dhr. Peet, dhr. Plas, dhr. Zunneberg, dhr. 
van Weel, mevr. Boonacker. 
 
Dhr. Hollander merkt op dat dhr Haije ook in de klankbordgroep zit en dan niet 
heir aan tafel hoort te zitten.  
Dhr. Haije staat zijn plaats af aan dhr. van der  Schaaf. 
 
GL vraagt naar het weren van auto’s. 
GGN mist een stedebouwkundig plan. Let op de fietsen en 
fietsparkeerplannen. 
De PvdA vraagt hoe de gebruikers van het centrum betrokken worden bij de 
participatie. En waarom heeft de auto prioriteit. 
De VVD vraagt naar de financiën. 
D66 vraagt naar de relatie met parkeerharmonisatie, 
HvBNM vraagt wat wij aan het doen zijn, waarom dit verkeersplan? En meer 
nadruk op de toegankelijkheid. 



 

Fractie Vlaanderen steunt HvBNM. 
CDA vraagt ook aandacht voor de toegankelijkheid. En hij wil een definitie van 
de kern winkelcentrum. 
Fractie Kruijt vraagt naar communicatie en participatie. 
 
De wethouder gaat in op de vragen. 
Mevr. Munneke vraagt naar de klankbordgroep. 
De wethouder zegt dat de uitgangspunten samen met de klankbordgroep 
worden opgesteld, daarna komt een grotere groep, en daarna de raad. 
Mevr. Soede gaat in op een vraag naar de nieuwe Spiegelstraat. 
De wethouder gaat verder met de beantwoording. Toegankelijkheid is 
natuurlijk een gegeven. Het parkeerpanel wordt actief uitgenodigd. 
De inspraak op de politieke avond gaat zeker niet op het niveau van 
meebeslissen. 
 
Dhr. Van weel vraagt naar het fietsbeleid en het verkeerscirculatieplan. 
De wethouder merkt op dat dit uitwerking is en niet hoort bij de 
uitgangspunten. 
HvBNM vraagt waarom de maatregelennodig zijn. 
 
De voorzitter vraagt de fracties naar hun  standpunt en of het 
meningsvormend of besluitvormend kan. 
 
Fractie Kruijt zegt te komen met schriftelijke vragen. Met uitzonering van het 
CDA wil iederen het vorostel meningsvormend behandelen . 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

VVD 
D66 
CDA 
PvdA 
GL 
HvB 
50PLUS 
GOP 
Fractie Kruijt 
Gewoon GooiseMeren 
Fractie Vlaanderen 

 


