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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

19 mei 2020 

1759400 

De heer N.J.A. Schimmel 

herinrichting buitenruimte gemeentehuis  

 

 

1. Kennisnemen van 

1.het genomen collegebesluit om het project “herinrichting buitenruimte gemeentehuis Gooise 

Meren” in te richten op basis van de vastgestelde voorkeursvariant en het daarop gebaseerde en 

uitgewerkte Definitief Ontwerp (DO). 

 

2. Inleiding 

U als raad heeft op 9 oktober 2019 besloten: 

1. In te stemmen met de voorkeursvariant die past binnen het gestelde financiële 

kader van € 500.000 met alleen de meest noodzakelijke optimalisaties tegen minimale kosten. 

2. Het in de begroting opgenomen budget van € 500.000 te voteren voor de realisatie van het 

project. 

Destijds, bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft u nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 

participatie tijdens het vervolgproces om te komen tot een gedragen Definitief Ontwerp. 

In het vervolgtraject op dit besluit is in samenspraak met de participanten: 

- De locatie van de JOP verplaatst naar de oude entree aan de voorzijde 

- komt er een Jus de Boulebaan, Pannaveldje en een calisthenics speeltoestel aan de 

Landstraatzijde 

- Is de grote en vormgeving van de vlonder aan de noordzijde geoptimaliseerd 

- Is de maatvoering van met name de IJsbaan samen met hun vertegenwoordigers besproken en 

geheel ingepast in dit plan 

- komen er 6 oplaadpunten/parkeerplaatsen voor elektrische auto's ( uitbreiding van 4 extra 

oplaadpunten) 

- met de jongerenorganisaties STAD en Versa en de jeugd-BOA’s is een plan uitgewerkt om de JOP 

voor jongeren en hun omgeving aantrekkelijk te maken en te houden . 

 

3. Kernboodschap 

Het voorliggende definitief ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 

participanten , voldoet aan uw eis om de variant uit te werken binnen het gestelde financiële kader 

van €500.000 en zijn alleen de meest noodzakelijke optimalisaties opgenomen in dit plan. 

 

4. Consequenties 

Van deze vastgestelde variant zijn de geraamde realisatiekosten € 400.000 wat sluit op de totale 

(externe) kosten voor voorbereiding en realisatie van dit project zijnde: €500.000.  

 

5. Communicatie en participatie 

Na de aanbestedingsfase worden alle betrokkenen via een artikel in de lokale krant geïnformeerd 

over de start van en de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook de mate van 

hinder wordt in dit artikel beschreven. 

 

6. Vervolg 
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Na de vaststelling van het DO starten wij met de besteks- en aanbestedingsfase. Dit duurt 

ongeveer 4 a 5 maanden tot opdracht. Als dit voorspoedig verloopt start de uitvoering begin 4e 

kwartaal 2020 en eindigt men met het aanbrengen van de beplanting medio maart 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


