
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. 
 
 

Naam en fractie: Willem de Jonge, D66 

Datum indiening: 29 augustus 2022 

Datum antwoord: 20 september 2022 

Onderwerp: Ribbeltegels Bussum Zuid 

 

Inleiding 
Onlangs is aan de oostzijde van station Bussum Zuid, de zijde van de rotonde met de Ceintuurbaan, het openbare 
stationsgebied opnieuw ingedeeld. Op het plein is een grotere fietsenstalling geplaatst en de stoep is verbreed. 
De ribbeltegels die blinden en slechtzienden geleiden vanaf de trap naar het perron naar het trottoir houden thans, na de 
aanpassing, op een ogenschijnlijk onlogische plek op. Zij geleiden de gebruikers niet naar het begin van een trottoir maar in 
plaats daarvan stopt de geleiding plotseling en zonder eindmarkering.  
Aan de andere, zuidzijde van het station is de situatie anders geregeld. De ribbeltegels stoppen daar bij het einde van het 
trottoir waarbij dit einde is aangegeven met rubberen markeringstegels.  
 
Vraag 1 
Is de huidige situatie met de ribbeltegels aan de oostzijde op deze manier ontworpen en bedoeld bij het ontwerpen van de 
herindeling van deze openbare ruimte? 
 
Antwoord 
De huidige situatie is niet conform het ontwerp voor de herinrichting; de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.  
 
Vraag 2 
Is de huidige situatie veilig en conform de regelgeving omtrent de voorzieningen voor blinden en slechtzienden? 
 
Antwoord 
De huidige situatie is nog niet conform de CROW richtlijnen toegankelijkheid (voorzieningen voor blinden en slechtzienden). 
 
Vraag 3 
Waarom is de aanleg niet consequent en in lijn met de andere zijde van het station gedaan? 
 
Antwoord 
De aanleg (herinrichting) is nog niet gereed. Dit heeft te maken met dat we tijdens de uitvoering geconfronteerd werden met 
bouwstoffen leveringsproblemen zoals de elementen (betontegels) die de gidsgeleiden lijnen markeren.  
 
Vraag 4 
Is het college bereid om op korte termijn naar deze situatie te kijken en in het geval deze inderdaad onveilig en ongewenst is 
dit zo spoedig mogelijk aan te passen? 
 
Antwoord 
Zodra de markering elementen (betontegels) voorradig zijn, worden de gidsgeleiden lijnen conform de CROW richtlijnen 
z.s.m. aangebracht in lijn met de andere zijde van het station. 


