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Onderwerp: Werkzaamheden Spiegelstraat  

 

Inleiding 
Momenteel zijn er werkzaamheden aan de Spiegelstraat (een van de mooiste winkelstraten van Nederland) waardoor winkels 
moeilijk bereikbaar zijn. Dat komt bovenop de toch al moeilijke omstandigheden van veel ondernemers. Er is op 25 februari 
gestart en de werkzaamheden zouden oorspronkelijk een maand in beslag nemen. 
 
Vraag 1 
Wat is nu de geplande opleverdatum, wanneer is de weg weer opengesteld? 
 
Antwoord 
Het deel Herenstraat tussen de spoorwegovergang en de Iepenlaan wordt in de week van 17 mei weer opengesteld voor al het 
verkeer. De winkels en woningen blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.  
Overigens is er bewust voor gekozen om de werkzaamheden aan de kant van de Spiegelstraat als eerste uit te voeren, juist nu 
het nog relatief rustig is vanwege de nu geldende COVID-regels. 
De werkzaamheden maken deel uit van project Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving waarvan de realisatie van de 
overige fasen nog doorloopt tot in het voorjaar van 2022. 
 
Vraag 2 
Wat is de reden achter de vertraging? 
 
Antwoord 
Tijdens de graafwerkzaamheden bleken er diverse onbekende oude kabels en leidingen aanwezig in de ondergrond die in de 
weg lagen voor het aanbrengen van het gescheiden rioolstelsel. Eigenaren moesten worden getraceerd waarna deze kabels 
en leidingen door hen zijn verwijderd. Ook moest het rioolontwerp worden aangepast aan de situatie in de ondergrond. Op 
basis van dit aangepaste ontwerp zijn nieuwe putten en rioolbuizen besteld. 
 
Vraag 3 
Zijn er mogelijkheden om de vertraging te beperken? 
 
Antwoord 
Niet in dit wegvak (A1). Er is geanticipeerd in de planning door een deel van de rioleringswerkzaamheden in de Iepenlaan (B5), 
Nieuwe Spiegelstraat (B1) en het parkeerterrein tussen deze straten alvast eerder uit te voeren, waardoor dit later in de 
planning weer scheelt. Het werkterrein is daarmee wel groter geworden dan eerder gepland. 
 

 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 
 
 
 
 
Vraag 4 
Op welke wijze is er contact geweest met de ondernemers over de voortgang en de vertraging? 
 
Antwoord 
De ondernemers en bewoners zijn bij aanvang van het project met een informatiebrief geïnformeerd over de planning, de 
contactgegevens van de omgevingsmanager van de aannemer en het communicatiekanaal over de voortgang van de 
werkzaamheden: de bouw-app van aannemer Jos Scholman voor project Beerensteinerlaan en omgeving (op deze 
zoektermen te vinden in de appstore). 
In de bouw-app is bij ‘nieuwsberichten’ en ‘planning’ op 19 maart en 2 april gecommuniceerd over de vertraging en 
aangepaste planning. Over een definitieve datum van oplevering voor het eerste werkvak is nog niet gecommuniceerd. Het 
aangepaste rioolplan was nog in bewerking en wordt op 14 april vastgesteld. Op basis daarvan kan de planning worden 
geüpdatet en de omgeving geïnformeerd. De nieuwe prognose is gebaseerd op actuele informatie van 13 april jl. 
 


