
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Niek Hermsen / D66 

Datum indiening: 22 augustus 2022 

Datum antwoord: 27 september 2022 

Onderwerp: Verdichtingsplannen Hilversumse Meent 

 
Inleiding: 
 
De gemeente Hilversum heeft plannen aangekondigd om de Hilversumse Meent verder te verdichten. Bewoners van de 
Hilversumse Meent maken veelvuldig gebruik van de voorzieningen in Gooise Meren. 
 
Vraag 1 
Is er overleg tussen Hilversum en Gooise Meren over deze ontwikkeling? Is het college op de hoogte en wat vindt het college 
van deze ontwikkeling? 
 
Antwoord 
Ja. Echter,  er is nog niet zozeer sprake van concrete plannen, maar eerder van een verkennend onderzoek (zie bijgevoegd). Er 
is ambtelijk contact geweest tussen Hilversum en Gooise Meren over dit onderzoek. 
Het onderzoek is eind 2021 uitgevoerd door bureau van Eig architecten, in opdracht van de gemeente Hilversum . De 
gemeente Hilversum wil op basis van dit onderzoek samen met inwoners van de Hilversumse Meent en de woningcorporaties 
in gesprek over de wensen en mogelijkheden van flexwonen en verdichting. De uitkomst hiervan kan worden meegenomen in 
de nog op te stellen wijkgerichte uitvoeringsagenda voor de Hilversumse Meent.  
 
Vraag 2 
Houdt het college rekening met extra druk op voorzieningen in Gooise Meren? Vooral t.a.v. sport en onderwijs? Mede in het 
kader van de mogelijke ontwikkeling van de Hocras locatie t.a.v. de ontwikkeling van een VO school? 
 
Antwoord 
Ja. Op 6 juli jl heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ruimtelijke visie op te stellen voor 
Bussum-Zuid. In deze visie wordt onder andere gekeken naar de toekomstige vraag naar voorzieningen in Bussum Zuid. De 
eventuele toevoeging van woningen in de Hilversumse Meent kan hierin worden meegenomen.  
 
Vraag 3 
Houdt het college rekening met aantasting van het groen en de mogelijkheid van hoogbouw? 
 
Antwoord 
De afwegingen ten aanzien van een eventuele aantasting van groen en de mogelijkheid van hoogbouw voor ontwikkelingen 
binnen de gemeente Hilversum zijn primair aan het bestuur van de gemeente Hilversum. 
 
 
 
 


