
Van: 

Verzonden: maandag 31 oktober 2022 11:39 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: RE: Offerte: Elektronische verkeerstellingen Vondelkwartier Bussum 

Er zijn voor zover nu bekend twee werkzaamheden gepland. 

In de nacht van 1 op 2 november zijn er markeringswerkzaamheden op de Annersfoortsestraatweg en de kruising 

met de Brediusweg. 

lets langer duren de werkzaamheden (afsluiting) aan de Vlietlaan en het kruispunt met de Gen. De La reijlaan. 

Hiervoor is een omleiding (voor autoverkeer) ingesteld via de Brinklaan, Olmenlaan, Meerweg. 

Bussen rijden vanaf het station (ipv via de Gen. De La Reijlaan) via de Comeniuslaan naar de Brinklaan 

Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 3-10 en 24-11-2022. 

We verwachten hier geen grote effecten van op het Vondelkwartier. 
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Van:

Verzonden: vrijdag 28 oktober 2022 09:23 

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Offerte: Elektronische verkeerstellingen Vondelkwartier Bussum 

Geachte heer , 

Hartelijk dank voor de opdrachtbevestiging. Wij zijn gestart met het voorbereiden van de verkeerstellingen. 

Zijn er in november (en eventueel begin december) werkzaamheden of evenementen in de omgeving van het 

Vondelkwartier, de Brinklaan of de Meentweg? Dit kan namelijk zorgen voor een niet representatief resultaat van 

de verkeerstellingen en snelheidsmeting. 

Met vriendelijke groet, 

From: 

Sent: donderdag 27 oktober 2022 12:41 

To: 

Cc: 

Subject: RE: Offerte: Elektronische verkeerstellingen Vondelkwartier Bussum 

Geachte heer

Hierbij laat ik u vast weten dat in aanhef genoemde opdracht het verplichtingsnr. 202201991 heeft gekregen. 

Gaarne dit verplichtingsnr. bij het opstellen van de factuur vermelden. 

De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt z.s.m. aan u opgestuurd. 

Met vriendelijke groet 

Aanwezig op: <ma,di,do,vr> 

cm goaisemeren 

Postbus 6000, 1400 HA Bussum 

Bezoekadres Brinklaan 35, Bussum 

Algemeen nummer 035 20700 oo 

https://www.gooisemeren.ni 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

Van: 

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 10:25 

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: Offerte: Elektronische verkeerstellingen Vondelkwartier Bussum 

Hallo  
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ik wil graag gebruik maken van je offerte. 

Met opdrachtverlening gaat al gauw een week of 2 a 3 verloren. 

Daarom laat ik je dit alvast weten. 

Met vr. groet 

Aanwezig op: <ma,di,do,vr> 

gn gooisemeren 

Postbus 6000, 1400 HA Bussum 

Bezoekadres Brinklaan 35, Bussum 

Algemeen nummer 035 20700 oo 

https://www.gooisemeren.ni 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

Van:

Verzonden: vrijdag 21 oktober 2022 09:21 

Aan:

CC: 

Onderwerp: Offerte: Elektronische verkeerstellingen Vondelkwartier Bussum 

Geachte heer , 

Namens Royal HaskoningDHV hebben wij onder raamovereenkomst Ingenieursdiensten met kenmerk 

Z2021/2117122, perceel Verkeersadvies, een uitvraag gekregen voor het doen van een elektronische 

verkeerstellingen en snelheidsmetingen in het Vondelkwartier in Bussum. 

Met als onderaannemer DUFEC kunnen wij de verkeerstellingen en snelheidsmetingen uitvoeren. Bijgaand vindt u 

de offerte van DUFEC voor de verkeerstellingen in Bussum. De kosten hiervoor zijn C  ex BTW. De resultaten 

van het onderzoek worden ook in excel opgeleverd. In de voorbereiding en beoordeling van de verkeerstellingen en 

de administratie hiervan maken wij kosten. Deze betreffen bij elkaar C ex BTW. In totaal bieden wij deze 

verkeerstellingen aan voor € ex BTW. 

Mochten er naar aanleiding van deze aanbieding nog vragen zijn dan verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Verkeerskundig adviseur 

W www.royalhaskoningdhv.com I HaskoningDHV Nederland B.V., onderdeel van Royal 

HaskoningDHV I Kamer van Koophandel nr. 56515154 I Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort, Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort, Nederland 

kA Denk aan het milieu alvorens te besluiten deze e-mail te printen. 

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by 

others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat 

this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately 

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by 

others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat 

this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately 
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OFFERTE 
ELEKTRONISCHE TELLINGEN VONDELKWARTIER BUSSUM 

DUFEC 
DATAVERZAMELING & VERWERKING 

Poststraat 66, 5038 DH Tilburg 

Postbus 3253, 5003 DG Tilburg 

www.dufec.nl, www.basec.n1 



Offerte 

ELEKTRONISCHE TELLINGEN VONDELKWARTIER BUSSUM 

Verkeerstellingen op 10 locaties in het Vondelkwartier in Busum 

Registratie van motorvoertuigen 

Gedurende 2 weken (14 dagen) in het najaar van 2022 

Meting met telslangen 

Inclusief verificatie meetsystemen en datavalidatie 

Presentatie van de resultaten in een (Excel) rapportage 

ISO 9001: Kwaliteit, ISO 14001: Milieu en ISO 27001: Informatiebeveiliging 

Offertebedrag: €

OVER DEZE OFFERTE 

Onderwerp: Elektronische tellingen Vondelkwartier Bussum 

Opdrachtgever: Royal HaskoningDHV 

Offerte van: Dufec 

www.dufec.n1 

Contactpersoon: 

Offertenummer: 22-1426 

Datum: 19-10-2022 

Plan van Aanpak: In de volgende paragrafen is ons plan van aanpak verder uitgewerkt 

Elektronische tellingen Vondelkwartier Bussum 

Offerte 22-1426 d.d. 19-10-2022 
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Plan van Aanpak 

ONDERZOEKSOPZET 

MEETLOCATIES 

1 Vondellaan Constantijn Huijgenslaan en Brediusweg 

2 Willem Bolderdijklaan Constantijn Huijgenslaan en Isaac da Costalaan 

3 Doctor Frederik Van Eedenweg Simon Stevinweg en Oud Bussumerweg 

4 Simon Stevinweg Honoré Lambostraat en Oud Bussumerweg 

5 Oud Bussumerweg Visserstraat en Molenlaan 

6 De Genestetlaan Landstraat en Lammert Majoorlaan 

7 Landstraat De Genestetlaan en Koste Landstraat 

8 Koste Landstraat Landstraat en Lammert Majoorlaan 

9 Vossiuslaan Lammert Majoorlaan en Constantijn Huijgenslaan 

10 Constantijn Huijgenslaan Vondellaan en Vossiuslaan 

NB Locatie 4 Telpunt net ten zuiden van kruising Oud Bussumerweg 
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DATAVERZAMELING 

• Gedurende 2 weken (14 dagen) in het najaar van 2022 

• Registraties per richting en per uur, inclusief voertuigclassificatie en snelheden 

• Telling motorvoertuigen: licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7m), middelzwaar verkeer (2 assen, 

asafstand > 3,7m) en zwaar verkeer (3 of meer assen) 

• Tweewieligen (bromfietsers/snorfietsers/fietsers) blijven buiten beschouwing 

• Uitvoering van de meting met telslangen 

UITGANGSPUNTEN 

• Een meetlocatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- voertuigen moeten recht over de slangen rijden, dus niet in een bocht of bij een uitrit/kruispunt 

- voertuigen moeten met een constante snelheid rijden, dus geen optrekkende/afremmende voertuigen 

- voertuigen moeten minimaal 10 km/uur rijden, dus geen filevorming of wachtrijen 

• De betrouwbaarheid van de meetresultaten is hoger als: 

- de intensiteit niet te hoog is (<10.000 mvt/etmaal) 

- de kans klein is dat voertuigen tegelijk over de slangen rijden (in tegengestelde richting) 

- motorvoertuigen en fietsers fysiek gescheiden zijn op de weg (vrijliggende fietspaden) 

• Wekelijkse controle van de apparatuur, eventuele reparaties tijdens de controles zijn kosteloos 

• Bij uitval van data: kosteloze hertelling van maximaal 1 week aansluitend aan de telperiode 

• Bij herhaald vandalisme, houden wij ons het recht voor de apparatuur te verwijderen. Bij het afbreken van 

de telling brengen wij de totale projectkosten in rekening en we verwerken de telling op basis van de 

aanwezige data 

• Installatie en demontage conform richtlijnen CROW 

• Dufec is niet aansprakelijk als er schade ontstaat aan derden of goederen door losse of vernielde 

telslangen, montagemiddelen of apparatuur 

• Indien door bijzondere omstandigheden (bijy, calamiteiten of extreme weersomstandigheden) afgelasting 

van de metingen gewenst is, geschiedt dit in overleg met de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever 

beslist. Indien de opdrachtgever niet tijdig bereikbaar is, beslist Dufec. Niet-vermijdbare extra kosten zijn 

dan voor rekening van de opdrachtgever. 
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DATAVERWERKING 

• Verificatie van het meetsysteem (heeft het telsysteem gewerkt en heeft het goed gewerkt): 

- Is er data van alle teldagen, van alle rijstroken en van alle voertuigcategorieën? 

Zitten er foutwaarden tussen of zijn er nulwaarden op onlogische momenten? 

Zijn er verstoringen omdat de meetlocatie niet ideaal is? 

• Validatie van de data (is de data consistent, plausibel en representatief): 

Is het verloop over de dag gelijk voor alle (werk)dagen? 

Zijn de spitsrichtingen logisch? 

- Zijn er uitschieters in de intensiteiten en zijn die verklaarbaar? 

Is het percentage vrachtverkeer conform verwachting of zijn er onverwachte pieken? 

- Hoe verhoudt de gemeten snelheid zich tot het snelheidsregime? 

- Hebben weers-of verkeersomstandigheden gezorgd voor een afwijkend beeld? 

• MetroCount-apparatuur registreert individuele voertuiggegevens (tijdstip, rijrichting, snelheid, aantal 

assen, asafstanden en volgtijden). Wij hebben algoritmes ontwikkeld waarmee we verstoringen in deze 

registraties corrigeren en dat zorgt voor een hogere betrouwbaarheid van intensiteiten en 

voertuigclassificatie. 

• Onjuiste gegevens worden verwijderd en hierdoor is het mogelijk dat er te weinig juiste gegevens 

overblijven. We bepalen dan in overleg met de opdrachtgever hoe we dit oplossen. 

• Afwijkende waarden worden gemarkeerd en blijven buiten beschouwing bij het berekenen van de 

werkdag- en weekdaggemiddelden 

• Het werkdaggemiddelde is het gemiddelde over de werkdagen en het weekdaggemiddelde is het 

gemiddelde over alle dagen van de week. De dagen van de week krijgen in de berekening allemaal een 

gelijk gewicht. Hierdoor leveren we betrouwbare en zuivere gemiddelden die representatief zijn voor de 

periode waarin gemeten is. 
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RESULTATEN 

De resultaten van de tellingen presenteren we per locatie in een standaard rapport (Excel) met: 

• Intensiteiten etmaal, dag/avond/nacht en spitsen van de werkdag en weekdag 

• Voertuigverdeling, gemiddelde snelheid en V85 

• Etmaalintensiteiten van alle teldagen 

• Grafieken met uurverloop van werkdag en weekdag 

• Informatie over telpunt en meting, inclusief plattegrond 

• Verdeling over snelheidsklassen 

• Uurcijfers werkdag en weekdag per rijrichting en per voertuigcategorie 

• Uurcijfers per teldag 

Tegen meerkosten leveren we een maatwerk rapport met een beschrijving van de uitvoering, een 

samenvatting van resultaten en de gebundelde standaardrapporten per locatie. 
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WERKZAAMHEDEN DUFEC 

Dufec voert al 30 jaar verkeerstellingen en andere verkeersonderzoeken uit en ons team van specialisten is 

dagelijks bezig met het verzamelen en verwerken van verkeerskundige data. De uitvoering van projecten is 

dan ook een gestroomlijnd proces, waarbij we altijd dezelfde stappen doorlopen. 

• Start project: project inplannen, ontheffing/vergunning regelen, taken verdelen, projectteam briefen 

• Uitvoering meting: tellen/registreren/meten 

• Dataverwerking: datavalidatie en analyse, tabellen/grafieken/visualisaties, concept- en eindrapport 

opleveren 

KWALITEITSBORGING 

Wat we doen, doen we: 

• Goed: we leveren betrouwbare data en informatie 

• Op tijd: we halen onze deadlines 

• Duurzaam: we hebben aandacht voor mens, maatschappij en milieu 

• Veilig: we gaan zorgvuldig om met uw data en met de privacy van weggebruikers 

• Met een glimlach: we doen het graag 

We hebben hiervoor een managementsysteem opgezet en in maart 2022 zijn we gecertificeerd voor ISO 

9001: kwaliteit, ISO 14001: milieu en ISO 27001: informatiebeveiliging. Het managementsysteem zorgt voor 

de beheersbaarheid en continue verbetering van processen, producten en diensten. 

WERKZAAMHEDEN OPDRACHTGEVER 

Wij nemen u zoveel mogelijk werk uit handen bij de uitvoering van deze opdracht. We vragen u wel 

onderstaande zaken te regelen: 

• Versturen opdrachtbrief 

• Bepalen meetperiode, rekening houdend met werkzaamheden, evenementen, enz. 

• Aanleveren ontheffingen (indien noodzakelijk) 

• Informeren belanghebbenden (wegbeheerders, politie, e.d.) 

TIJDSPLANNING 

• Opdrachtbevestiging 15 werkdagen voor veldwerk 

• Uitvoering metingen 2 weken in het najaar van 2022 

• Levering resultaten 15 werkdagen na veldwerk 
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KOSTEN 

Voor bovenstaande werkzaamheden wordt het bedrag van € in rekening gebracht. 

STELPOSTEN 

• Eventuele vergunningskosten 

• Eventuele verkeersmaatregelen (deze verwachten wij niet nodig te hebben) 

UITGANGSPUNTEN 

• We voeren het overleg telefonisch en per e-mail. Voor overleg bij de opdrachtgever brengen wij 

meerkosten in rekening, dit doen we niet bij overleg op ons kantoor of via beeldbellen. 

• Extra onderzoeksvragen kunnen wij in veel gevallen beantwoorden op basis van de beschikbare data. We 

bepalen in overleg met de opdrachtgever of hier meerkosten aan verbonden zijn. 

• We voeren de metingen uit volgens de overeengekomen wijze en planning. Bij discussie over de juistheid 

of bruikbaarheid van de gegevens komen eventuele extra kosten niet ten laste van het overeengekomen 

budget, tenzij Dufec duidelijk nalatigheid verweten kan worden. 

• De declaratie wordt in één termijn ingediend na afronding werkzaamheden. 

Wij factureren de laatste termijn uiterlijk 20 werkdagen na levering van het concept, tenzij er twijfel is 

over de geleverde prestaties. 

• Genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

• Deze aanbieding is geldig tot 3 maanden na dagtekening. 

• Niets uit dit document mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Dufec. De enige toegestane uitzondering is verspreiding 

onder eigen medewerkers van de geadresseerde, die operationeel met het document moeten werken. 

• Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Tilburg onder nummer 937. Deze algemene voorwaarden staan op www.dufec.n1 en 

worden op verzoek onmiddellijk verstrekt. 
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Van: 

Verzonden: maandag 17 oktober 2022 14:00 

Aan: 

Onderwerp: Offerte: Elektronische verkeerstellingen Vondelkwartier Bussum 

Bijlagen: 221017 kordon Vondelkwartier.pdf; offerteaanvraag 2022 verkeerstellingen 2.pdf 

Hallo , 

Graag ontvang ik van jou (nog) een offerte voor een kordonmeting volgens bijlagen 

nr. 56515154 I Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort, Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort, Nederland 

IA Denk aan het milieu alvorens te besluiten deze e-mail te printen. 

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by 

others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat 

this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately 





gn
gemeente 
gooisemeren 

RHDHV 

t.a.v. De heer

Postbus 1132 

3800 BC AMERSFOORT 

Onderwerp Nadere offerteaanvraag Verkeerstelling Vondelkwartier 

Geachte heer / mevrouw, 

Behandeld door 

035 207 0000 

Datum 3.7 oktober 2022 

Uw kenmerk xxx 

Ons kenmerk xxx 

Pagina ivan 3 

Graag nodig ik u uit om een Nadere offerte uit te brengen voor de gemeente Gooise Meren binnen de 

voorwaarden van de met u gesloten Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 2021 met kenmerk: 

Z2021/2117122 

Dit verzoek sluit aan bij de emailwisseling van 17-10-2022. In deze offerteaanvraag zijn deze 

uitgangspunten schriftelijk opgenomen. Uw offerte dient aan deze offerteaanvraag te voldoen. 

Uw Nadere offerte dient u uiterlijk op <datum> naar het volgende e-mailadres te verzenden: 

 

Uw Nadere offerte zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien u geen Nadere offerte kunt 

indienen dient u dit binnen drie werkdagen aan mij door te geven. Tenslotte wil ik u wijzen op de 

voorwaarden, waaronder de tarieven, die zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst. 

Als u nog vragen hebt, dan kunt contact opnemen met ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

Afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen/Mens & Organisatie 

Bijlage(n): 

a. Overzicht kordontelling Vondelkwartier 

Uit oogpunt van duurzaamheid en kostenbesparing is deze brief digitaal aangemaakt. Een digitale brief 

heeft in de regel geen handtekening. 

Brinklaan 351 Postbus 600o, 1400 HA Bussum 1035 207 00001 gooisemeren.n1 



Gemeente Gooise Meren 

Uw kenmerk xxx 

Ons kenmerk xxx 

Pagina 2 van 3 

Offerteaanvraag voor: Verkeerstellingen Vondelkwartier 

Inleiding en achtergrond 

De gemeente Gooise meren is voornemens een opdracht te verlenen voor een tiental verkeerstellingen 

volgens bijgaand kordon. De telling wordt gehouden ten behoeve van een pilot en dient na ongeveer 

een jaar herhaald te worden. Voor deze herhaling zal t.z.t. apart offerte aangevraagd worden. 

Doel van de opdracht 

• Verzamelen van data over de gereden snelheid, de omvang en verkeerssamenstelling 

(voertuigklasse) in het Vondelkwartier 

Werkzaamheden behorende bij de nadere offerteaanvraag 

• Leggen en verwijderen van slangtellingen op de in bijlage aangewezen locaties 

• Uitbrengen rapportage in excel. 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op basis van [vaste prijs/ werkelijke kosten]. Meerwerk 

of aanvullende opdrachten kunnen alleen in rekening worden gebracht indien hier vooraf schriftelijk 

toestemming voor is gegeven. 

Plannin 

Versturen Nadere offerteaanvraag 17-10-2022 

Datum Nadere offerteontvangst 30-10-2022 

Datum toelichting op nadere offerte n.v.t. 

Geplande datum beslissing gemeente Gooise Meren aansluitend 

Geplande datum inwerkingtreding Nadere overeenkomst en start 

werkzaamheden 
November 2022 

De werkzaamheden starten in november 2022 of zoveel eerder als mogelijk en dienen voor 17 

december te zijn opgeleverd. Uitloop mogelijk. Telling dient plaats te vinden buiten vakantieperioden. 

Voorwaarden 
• 

• 

• 

• 

Uw Nadere offerte dient dertig dagen geldig te zijn, gerekend vanaf de dag waarop de 

opdrachtgever deze heeft ontvangen. Tijdens deze periode heeft de Nadere offerte het 

karakter van een onherroepelijk aanbod. 

De gemeente Gooise Meren behoudt zich het recht voor om een nadere toelichting te vragen 

op de uitgebrachte Nadere offerte(s). 

Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en ter zake geen 

schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er geen sprake van enige verbondenheid van de 

gemeente Gooise Meren. In dat geval is er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van 

welke schade of kosten dan ook. Aan het uitbrengen van een offerte zullen voor de gemeente 

Gooise Meren geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een 

overeenkomst zal leiden. 

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen rechtskracht 

tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. 

Vorm van de Nadere offerte 
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Gemeente Gooise Meren 

Uw kenmerk xxx 

Ons kenmerk xxx 
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De nadere offerte dient te bestaan uit: 

• Een kostenopgave 

• De namen van de contactpersoon en vervangend contactpersoon. 

• beschikbaarheid van de voorgestelde uitvoeringsperiode; 

• het uurtarief conform de gevraagde specificaties. 
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Kordon Vondelkwartier 





Verspreidingsgebied uitnodiging avond verkeer Vondelkwartier 8 maart 2022 

Binnen aangegeven straten zowel even als onevenzijde 
Zelfde verspreidingsgebied als 30 november 2021 

+ Willem Bilderdijklaan even en onevenzijde 
Brediusweg zelf behoeft geen uitnodiging 







Goed en veilig op weg 
Opgehaalde aandachtspunten schouw BPF Brediuskwartier 5-10-2021 

A te hard rijden 

Gevaarlijk kruispunt 

Sluipverkeer 

te krap weg profiel 

<4> Oversteekbaarheid 

rn gemeente 
meren 2 



Vertegenwoordigers Vondelkwartier 

Onderwerp Bewonersbijeenkomst uitgesteld 

Geachte heer, mevrouw, 

gemeente 
gooisemeren 

Behandeld door 

035 207 0000 

Datum 4 maart 2021 

Pagina 2. van 2 

iedereen wil graag veilig en ongestoord wonen in zijn buurt of straat. Ongewenste verkeersstromen 

kunnen dat woongenot nadelig beïnvloeden. In uw wijk willen we verkeersmaatregelen nemen om het 

(sluipende) autoverkeer terug te dringen. 

Wij willen graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen om de leefbaarheid in uw wijk te 

bevorderen. Op grond van de vorige uitvraag zijn er al aardig wat reacties en suggesties bij de 

gemeente binnengekomen. 

In het voorjaar hadden wij gehoopt om via onlinesessies met u van gedachten te wisselen. Om tot een 

breed gedragen oplossing te komen en een ieder aan bod te laten komen, willen we u graag persoonlijk 

spreken tijdens een brede informatie/participatiebijeenkomst. Daarvoor hebben wij gekozen om in de 

tweede helft van dit jaar een brede bijeenkomst te organiseren. Datum, tijd en locatie worden later 

bekend gemaakt. 

Mocht u tussentijds nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verkeer door een 

mail te sturen naar verkeer gooisemeren.n1 

ik zie er naar uit om u later dit jaar te ontmoeten om samen met u te komen tot een goede 

verkeersafwikkeling voor het Vondelkwartier. 

Wethouder verkeer Gooise Meren 

Met vriendelijke groet, 

N.J.A. Schimmel, 

Wethouder 
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Gemeente Gooise Meren 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 
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gemeente 
gooisemeren 

Behandeld door 

Afd verkeerszaken 

035 207 0000 

verkeer@gooisemeren.n1 

Datum 21 december 2020 

Onderwerp Verkeersmaatregelen Vondellaan Uw kenmerk 

Geachte bewoner van Vondelkwartier, 

De gemeente heeft u vorige maand geïnformeerd omtrent de invoering van een verkeersbesluit wat 

het ongewenste doorgaande verkeer door de Vondellaan moet beperken. Op dit nog te nemen 

verkeersbesluit zijn meerdere reacties binnengekomen. Het betreft de zorgen over de consequenties 

van de maatregel en om voorstellen voor alternatieve oplossingen. Wij zijn blij met uw betrokkenheid 

en willen u bedanken voor uw inbreng. 

De gemeente gaat de reacties bestuderen en wil in de tweede helft van januari 2021 met de 

vertegenwoordigers van de straten in gesprek. Wij stellen voor dat vanuit elke straat 

vertegenwoordiger deelneemt aan het overleg, aangezien het overleg in verband met de corona 

maatregelen digitaal plaats zal vinden. 

Vertegenwoordigers kunnen zich aanmelden via mail: verkeer@gooisemeren.n1 De inschrijving staat 

open tot maandag 3.8 januari 2021. De deelnemers ontvangen vervolgens per mail een uitnodiging. 

Dit betekent dat het verkeersbesluit (vooralsnog) van tafel is. 

lk zie uw reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Nico Schimmel 

wethouder verkeer gemeente Gooise Meren 
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Gemeente Gooise Meren 

T.a.v. wethouder N. Schimmel 

Onderwerp: Reactie op brief "Overlast sluipverkeer Vondellaan" (zaaknummer 907705) 

Geachte heer Schimmel, 

Onlangs (d.d. 19-11-2020) hebben wij een brief ontvangen waarin u kenbaar maakt de door 

bewoners ervaren overlast van sluipverkeer op de Vondellaan in Bussum te willen oplossen. Dank 

voor het informeren. 

Wij zijn het niet eens met de wijze waarop u ervaren sluipverkeer wilt oplossen. Maar wij vertrouwen 

erop dat de strekking van het te nemen verkeersbesluit wordt herzien. Mocht dat niet gebeuren dan 

volgt een bezwaar na publicatie van het verkeersbesluit in de Staatscourant. Daarin zullen wij niet de 

enigen zijn aangezien via buurt-appgroepen inmiddels meerdere straten zijn aangehaakt om tegen 

uw voornemen in verweer te komen. 

Ervaren overlast sluipverkeer 

U geeft aan dat de oplossingsrichting is voortgekomen na overleg met een vertegenwoordiging van 

bewoners uit de Vondellaan. Daarna hebben deze bewoners (selectief?) handtekeningen verzameld 

bij bewoners in de Vondellaan, de Constantijn Huijgenslaan en omgeving. 

Oplossingsrichting 

Vervolgens geeft u aan dat de Vondellaan vooral gebruikt wordt door verkeer dat vanaf de 

Brediusweg naar het centrum rijdt. Om verkeer over de Vondellaan te ontmoedigen is bedacht om 

op 3 delen eenrichtingverkeer in te stellen: 

1. Deel Vondellaan (tussen Constantijn Huijgenslaan en Brediusweg) richting Brediusweg; 

2. Deel Constantijn Huijgenslaan (tussen Vondellaan en Brediusweg) richting Huizerweg; 

3. Deel Constantijn Huijgenslaan (tussen Brederodelaan en Jacob Catslaan) richting Vondellaan. 

Argumentatie tegen oplossingsrichting 

Wij hebben twee argumenten tegen de gekozen oplossingsrichting: 

1. Eenrichtingverkeer op de Constantijn Huijgenslaan tussen de Brederodelaan en de Jacob 

Catslaan draagt niet bij aan door u gestelde doel om sluipverkeer op de Vondellaan te 

ontmoedigen. Verkeer vanaf de Huizerweg wordt door de maatregel zelfs aangemoedigd 

richting de Vondellaan te rijden omdat er deels op de Constantijn Huijgenslaan geen 

tegenliggers meer te verwachten zijn. Daarnaast moet dit verkeer in de richting van de 

Brediusweg door de twee andere stukjes eenrichtingverkeer rechtsaf de Vondellaan op waar 

nu nog rechtdoor gereden kan worden naar de Brediusweg. 

2. Verkeer vanuit de Vondellaan/Brediusweg richting de Huizerweg gaat, geconfronteerd met 

het rood/witte balkbord (C2) ter hoogte van de Brederodelaan, sluipen door de 

Brederodelaan, Jacob Catsplein en Jacob Catslaan om de weg op de Constantijn Huijgenslaan 

weer te vervolgen. De Brederodelaan, Jacob Catsplein en -laan zijn echter straatjes die qua 

breedte alleen geschikt zijn voor bestemmingsverkeer. De effectieve rijbaanbreedte is hier, 

mede door parkeren, minder dan 3 meter (zie foto's in de bijlage). Dat is onvoldoende om 

doorgaan autoverkeer (in twee richtingen) doorheen te leiden. De Constantijn Huijgenslaan 

is weliswaar net als voornoemde straatjes een 30km/u weg maar die kan toch worden 

beschouwd als de wijkontsluitingsweg, waar doorgaand verkeer passender is. De effectieve 



rijbaanbreedte is hier namelijk 5 meter waar elkaar tegemoet komende auto's elkaar 

probleemloos kunnen passeren. 

Mogelijk ander gevolg van het stukje eenrichtingverkeer tussen Brederodelaan en Jacob 

Catslaan is dat het verkeer gaat omrijden via het middendeel van de Vondellaan, de 

Tesselschadelaan en de Oud Bussummerweg richting de Doctor Frederik van Eedenweg. Dit 

gevolg staat haaks op uw voornemen autoverkeer op de Vondellaan te ontmoedigen. En ook 

de Tesselschadelaan heeft een effectieve rijbaanbreedte van minder dan 3 meter waardoor 

dit omrijdverkeer ook hier onwenselijk is. Belangrijke aanvulling daarop is dat op de kruising 

Vondellaan/Tesselschadelaan 's morgens veel scholieren fietsen richting Goois Lyceum. 

Daarvoor betekent extra autoverkeer ook een extra risico voor de verkeersveiligheid. Met 

name omdat in de omrijdroute meerdere relatief risicovolle linksafbewegingen zitten. 

Verderop geldt dit ook voor de kruising Tesselschadelaan/Oud Bussummerweg waar 's 

morgens veel scholieren lopen/fietsen richting Vondelschool. Ook hier kan extra (linksaf 

slaand) autoverkeer beter achterwege blijven. 

Alternatieve oplossingsrichting 

Wij maken op uit uw brief dat klachten over sluipverkeer op de Vondellaan met name komen van het 

deel van de Vondellaan tussen de Constantijn Huijgenslaan en de Brediusweg. Wij kunnen ons 

namelijk voorstellen dat 's morgen en 's avonds relatief veel forensen uit de wijk dit wegdeel 

gebruiken naar/van de Brediusweg. Oplossing kan inderdaad zijn hier eenrichtingverkeer in te stellen 

in door u voorgestelde richting. Het (eveneens door u voorgestelde) stukje eenrichtingverkeer op de 

Constantijn Huijgenslaan tussen Brediusweg en Vondellaan is daarbij niet eens nodig. Met alleen het 

stukje eenrichtingverkeer op de Vondellaan verdeel je het verkeer namelijk al grotendeels over de 2 

genoemde delen. Daarnaast zal verkeer op de Brediusweg hiermee al ontmoedigd worden om via de 

Vondellaan naar het centrum te rijden. 

Maar gezien bovenstaande is dit vooral een verzoek het stukie eenrichtingverkeer op de Constantiln 

Huijgenslaan tussen Brederodelaan en Jacob Catslaan te laten vervallen. 

Aanvullende vragen ter nadere duiding van door u genoemd doel 

Tot slot hebben wij nog enkele vragen om te kunnen duiden in hoeverre door omwonenden ervaren 

overlast van sluipverkeer werkelijk een probleem is: 

1. Hoeveel verkeer rijdt er (gemiddeld per werkdagetmaal voor corona) over de 3 delen van de 

Vondellaan? 

2. Welk deel van de totale hoeveelheid verkeer op de Vondellaan betreft sluipverkeer? 

3. Hoeveel verkeer rijdt er (gemiddeld per werkdagetmaal voor corona) over het deel van de 

Constantijn Huijgenslaan tussen de Vondellaan en de Brederodelaan? (Indien geen tellingen 

beschikbaar zijn dan graag de informatie uit door de gemeente gehanteerd verkeersmodel 

overleggen). 

Graag een reactie op deze brief. Bij voorbaat dank! 

Vriendelijke groet, 

Bussum 

Tel.  / E-mail: 



Bijlage: foto's effectieve rijbaanbreedtes <3 meter: Brederodelaan, Jacob Catsplein, Jacob Catslaan 

en Tesselschadelaan 

breaerodelaan 

Jacob Catslaan Tesselschadelaan 







gnBewijs van ontvangst 
gemeente
gooisemeren 

Ondergetekende, 

 medewerk(st)er van het Klant Contact Centrum verklaart op 3 december 2020 om 

12:35 uur een brief, gericht aan het College van burgemeester en wethouders te hebben ontvangen 

van: 

Naam :  

Adres :

Postcode en woonplaats Bussum 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer : 

E-mail adres : 

Onderwerp van de brief : verkeersmaatregel overlast Vondellaan zk907705 

Ondergetekende zorgt er voor dat deze brief ter registratie wordt aangeboden, waarna de brief zo 

spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen door de desbetreffende afdeling. 

Hoogac 

Mede erkist r1<lan ontact Centrum 

- 3 DEC. 2020 
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Aan de Gemeente Gooise Meren 

T.a.v. Wethouder verkeer, Nico Schimmel 

CC naar Griffie ten behoeve van delen met de Raadsleden 

Postbus 6000 

1400 HA Bussum 

Onderwerp: Overlast sluipverkeer Vondellaan 

Geachte Gemeente, 

S'ts 23-1,2020

Met deze brief maken wij, de bewoners van de Oud Bussummerweg, bezwaar tegen het 

indienen van het verkeersbesluit door de Gemeente Gooise Meren inzake de Vondellaan. 

Wij verwachten dat dit besluit zal leiden tot meer verkeersdruk in de overige straten/wegen 

van het Vondelkwartier en in de ochtendspits een nog onveiliger situatie bij de 

Vondelschool. 

Wij zouden graag zien dat er voor het gehele Vondelkwartier een verkeersbesluit wordt 

ingediend, waarmee het sluipverkeer in de gehele wijk zo veel als mogelijk kan worden 

teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau. 

Wij treden graag in overleg met de Gemeente om een verkeersplan/verkeersbesluit te 

maken voor de gehele wijk. En dat dan na algemene goedkeuring in te dienen. 

Reden van deze uitgebreide brief 

De afgelopen jaren is er meerdere malen door verschillende bewoners van de Oud 

Bussummerweg gevraagd aan de Gemeente Bussum en later Gooise Meren of er iets gedaan 

zou kunnen worden aan de verkeersstroom en verkeersveiligheid en snelheid van het 

verkeer op de Oud Bussummerweg. Deze weg wordt al jaren gebruikt als sluiproute of 

doorgaande weg. Het betreft echter gewoon een weg die toegang geeft voor de bewoners, 

scholen en bedrijven en is zeker niet bedoeld als doorgaande weg zoals de Brediusweg of de 

Huizerweg. 

Om (in de ochtendspits) de drukte op de Huizerweg te vermijden, rijden veel automobilisten 

de route Dr. F. van Eedenweg — Oud Bussummerweg — Genestetlaan, om zo het centrum 

snel te bereiken. Dat snel is dan ook zeer vaak (veel) te snel. 

De Oud Bussummerweg ligt in een 30km-zone, maar de weg zelf is niet ingericht als 30km-

weg. Er zijn onvoldoende snelheid-remmende middelen gebruikt bij inrichting van de weg 

waardoor er inderdaad te makkelijk snel kan worden gereden. Naast het ontbreken van 

voldoende drempels ontbreken ook de herhalingsborden 30km. 

Op de verzoeken of na het aanspreken van de toenmalige Wethouder, werd gereageerd dat 

de laatste herinrichting van de Oud Bussummerweg in goed overleg met de bewoners is 

gedaan. De huidige verkeerstroom door de buurt is inmiddels echter wezenlijk anders dan 

15-20 jaar geleden en vereist dan ook in onze ogen een andere aanpak. 



Wij zijn als bewoners bang dat er met het uitvoeren van het eenrichtingsverkeer in de 

Vondellaan, een nieuwe sluiproute zal ontstaan via de Willem Bilderdijklaan. Vanaf de 

Brediusweg is het namelijk zeer eenvoudig om via de route Willem Bilderdijklaan — Oud 

Bussummerweg — Genestetlaan het centrum te bereiken en daarmee de drukte op de 

Brediusdann te vermijden. 

Dit zou betekenen dat er per saldo, vooral in de ochtend, nog meer verkeer over de Oud 

Bussummerweg zal gaan. De druk op de nu al zeer drukke kruising bij de Vondelschool zal 

dan nog verder toenemen wat de veiligheid van de schoolgaande kinderen zeker niet zal 

bevorderen. 

Wat ons overigens wel verbaast, is dat het in de ochtend nooit extreem druk is in de toch 

zeer smalle Genestetlaan, terwijl die straat wel al het verkeer uit de Vondellaan moet 

verwerken als enig uitgaande straat. Dit lijkt erop dat het dus wel meevalt met die drukte 

door het sluipverkeer via de Vondellaan. 

Ontstaat die drukte misschien alleen in het eerste stukje Vondellaan dat ook gebruikt wordt 

door ouders die hun kinderen afzetten bij het Goois Lyceum en vervolgens de wijk weer 

verlaten via de C. Huijgenslaan ? Die zullen dat in de nieuwe situatie ook blijven doen, maar 

dan in de omgekeerde richting. 

Graag ontvangen wij ook antwoord op de vraag waarom er in de periode van overleg met de 

buurt geen bewoners van de Oud Bussummerweg zijn betrokken bij dit (ingrijpende) 

verkeersbesluit in onze woonwijk. 

Wij zoeken via deze weg daarom een ingang om dit te bespreken met de 

vertegenwoordigers van de Gemeente en de Vondellaan zodat er een verkeersbesluit kan 

worden genomen waar het hele Vondelkwartier haar voordeel mee kan doen en wij een 

einde kunnen maken aan al het sluipverkeer. 

Bijgevoegd treft u een lijst met handtekeningen van bewoners van de Oud Bussummerweg 

die instemmen met deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bewonerscomité van de Oud Bussummerweg 
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letreft: zaaknummer 907705 

3eachte heer Schimmel, 

Van: 

Bewoners Tesselschadelaan te Bi ›sum 

Bussum, 28 november 2020 

\Is bewoners van de Tesselschadelaan make wij middels dit schrijven bezwaar tegen deldannen 

,an het verkeersbesluit inzake de Vondellaar (zaaknummer 907705). In dit plan staat besc'veven 

lat de Constantijn Huygenslaan tussen de Ja( ob Catslaan en de Brederodelaan éénrichtini sverkeer 

vordt. We leggen hieronder puntsgewijs uit vaarom wij hier tegen zijn: 

1. De Tesselschadelaan (TSL), de Jacobl .atslaan (JCL), het pleintje (JCP) en de Breder )delaan 

(BRL) worden door haar bewoners (v ?len met jonge kinderen) met veel plezier be voond 

vanwege de autoluwte van deze stra t en; 

2. Daarentegen weten de bewoners vai de Constantijn Huygenslaan, alsmede van d 

Vondellaan dat ze aan een doorgaan le weg wonen; 

3. De genoemde straten bij 1) zullen do )t. de voorgestelde wijziging als omleiding ga in dienen 

om bij de Frederik van Eedenlaan uit te kunnen komen; 

4. Door de voorgestelde verandering za het verkeer in de straten genoemd bij 1) en, irm 

toenemen; 

5. De TSL, JCL, JCP en BRL zijn dermate mal (het is nauwelijks mogelijk elkaar te pas eren) dat 

ze uiterst ongeschikt zijn om als door gaande weg te fungeren. 

Ne vragen ons af waarom er überhaupt geor teerd wordt voor eenrichtingsverkeer tusser de Jacob 

:atslaan en de Brederodelaan op de Constan .ijn Huygenslaan. We horen graag de argumE iten 

liervoor. Immers, door de voorgestelde vera deringen zal er een enorme toename zijn va 1 

loorgaand verkeer in onze straten en een st E rke afname van de verkeersveiligheid. 

.1 begrijpt dat wij u verzoeken om tot een an ere oplossing te komen voor het Dossier Slu oerverkeer 

londelloon. We betreuren het dat de gemeente niet in gesprek is gegaan met de bewone s van de 

I-SL, JCL, JCP en BRL, daar waar u dat wel met de bewoners van de Vondellaan heeft gedai 11. Samen 

'net de bewoners van deze wijk willen onze bezwaren toelichten. Wilt u hiervoor aan ons ille data 

lie ten grondslag liggen aan dit besluit doen loekomen? Dan kunnen we ons gedegen voo bereiden. 

lot slot vragen we om een ontvangstbevestit ing van dit bezwaar. Tevens willen wij in aan nerking 

,zomen voor vergoedingen inzake kosten die , ve mogelijk moeten maken in het verloop va ide 

mocedure. 

loogachtend, 

3ewoners van de Tesselschadelaan 

Correspondentieadres: 

Bussum 





Van: 

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 14:20 

Aan: 

Onderwerp: FW: Correctie: Sluiproute Vondellaan 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 

Vlagstatus: Met vlag 

Beste mevrouw

Slechts ter informatie — 

Bij het inzamelen van de handtekeningen had mevrouw  uit de C. Huygenslaan mij verzocht haar op 

de hoogte te houden van de plannen. Het was een leuk gesprek met kop koffie en croissantje. Zij gaf aan het plan 
van harte te steunen en graag haar straat ervoor hard te maken. Wij hebben toen afgesproken dat ik haar op de 

hoogte zou houden. In dat kader heb ik haar gisteren gevraagd of zij ook de bewondersbrief had ontvangen. 

Tot mijn verbazing volgde hierop onderstaande communicatie. 

ik ben mij oprecht van geen kwaad bewust, maar wil u dit niet onthouden. Wat een gedoe. 

Goed weekend en met vriendelijke groeten, 

From:

Sent: Friday, November 27, 2020 2:09 PM 

To:

Subject: RE: Correctie: Sluiproute Vondellaan 

Beste

ik heb mij nooit opgeworpen als vertegenwoordiger van jullie straat. 

Bewoners van de Vondellaan zijn al langer met de gemeente in gesprek over het eenrichtingsverkeer maken van 

onze straat. 

De gemeente heeft gevraagd hiervoor handtekeningen op te halen van de Vondellaan. Dit is zo gebeurd. 

Vervolgens heeft de gemeente aangegeven dat zij het risico zien dat het eenrichtingsverkeer maken van de 

Vondellaan invloed zou kunnen hebben op de C.Huygenslaan, waarna de gemeente op eigen initiatief heeft besloten 
hier ook eenrichtsverkeer aan te willen brengen. In dat kader heeft de gemeente gevraagd of wij ook jullie straat 

langs de deuren wilden gaan. 

Precies dit verhaal hebben wij geinformeerd aan de bewonders van jullie straat. Ook aan jullie. Ik begrijp niet waar 

de (kennelijke) miscommunicatie vandaan komt. 

Er is geen enkele sprake van "voor het karretje spannen". Wij zijn juist zeer transparant te werk gegaan. Dit blijkt 
ook wel uit het feit dat ik de hele communicatie met jou heb gedeeld. 

De handtekening is puur indicatie. Uiteraard staat het je vrij om in bezwaar te gaan. Laten we (onnodige) emotie 

daaromheen zo veel mogelijk proberen te voorkomen. 



Goed weekend, 

From:

Sent: Friday, November 27, 2020 1:56 PM 

To: 

Subject: Re: Correctie: Sluiproute Vondellaan 

Hallo 

Het is nogal eenvoudig. Jij vertelde mij dat de gemeente al bezig was met eenrichtingsverkeer in onze straat. Dat 

was dus niet waar. Daardoor heb je mijn akkoord gekregen, onder valse voorwendselen, waarmee je daarna naar de 

gemeente bent gegaan, als vertegenwoordiger van o.a. onze straat. 

Het voorgesteld plan is uitermate ongunstig voor onze straat en ook niet besproken met ons (de verschillende 

rijrichtingen). Jij als vertegenwoordiger van onze straat (conform de mail van de gemeente) is er nogal een conflict 

lijkt me. Want wat goed is voor jullie is ongunstig voor ons. Hoe kan je dan beiden vertegenwoordigen? 

Wij gaan met onze straat nu overleggen hoe wij dit gezamenlijk aan de gemeente gaan communiceren, want het is 

duidelijk dat wij hierin de regie moeten terugnemen. 

Groet, 

Op 27 nov. 2020 om 13:25 heeft  het volgende 

geschreven: 

Hoi 

ik begrijp niet zo goed waar je teleurgesteld over bent. Wij zijn met beste intenties voor de buurt 

langs de deuren gegaan en over de plannen geïnformeerd. 

Zullen we even bellen? Mijn nummer:

Mvg,

On 27 Nov 2020, at 09:59

wrote: 

Beste 

Nog een laatste opmerking. lk heb de moeite genomen om even alle e-mails te 

lezen en dan krijg ik toch echt een ander beeld dan jij hebt geschetst aan onze 

keukentafel. Daar gaf je aan dat de gemeente al zelf bezig was om onze straat 

eenrichtingsverkeer te maken, nog voordat jullie met jullie verzoek zijn gekomen. 

Uit deze e-mail blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Ook dat zullen we de gemeente 

laten weten. 

ik vind het persoonlijk uitermate onprettig hoe wij voor jullie karretje zijn 

gespannen. Zo gaan wij in de buurt in ieder geval niet met elkaar om. 
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Groet, 

Op 26 nov. 2020 om 22:33 heeft 

het volgende geschreven: 

Hallo

Wij kregen inderdaad de brief van de gemeente. Het klonk eigenlijk 

alsof het in kannen en kruiken was? 

Helaas zijn wij niet echt voorstander van het voorgesteld plan. Ten 

eerste is het tweede stuk Constantijn Huygenslaan verboden om in 

te rijden, wij moeten dus altijd via de Vondellaan onze straat 

verlaten en dat is niet bepaald gunstig voor ons. Een ander punt is 

dat de kans groot is dat er dan te hard gereden gaat worden in onze 

straat. Als laatste is bij ons de vraag gerezen waarom wij überhaupt, 

in het voorgestelde plan, eenrichtingsverkeer moeten zijn. ik gun 

jullie absoluut jullie eenrichtingsverkeer maar ik mis eerlijk gezegd 

de logica waarom wij daarin mee moeten. 

Zo zie je, ik kan je helaas niet verder helpen, ik vrees zelfs dat ik 

deze vragen als bezwaar bij de gemeente zal neerleggen. 

Vriendelijke groet, 

Op 26 nov. 2020 om 20:33 heeft 

het volgende 

geschreven: 

Hi 

Paar weken geleden stond in voor je deur en zaten 

mijn zoontje en ik vervolgens lekker een croissantje 

mee te eten aan jullie keukentafel... 

Het gaat de goede kant op met de plannen voor 

eenrichtingsverkeer, ik neem aan dat jullie ook de 

brief hebben ontvangen. 

Van de gemeente kreeg ik verder nog onderstaande 

opmerking dat ook positieve reacties worden 

meegenomen 

lk heb dit bericht doorgezet aan de vondellaan 

bewoners. Wellicht kan jij de positieve steun vanuit 

de C.Huygenslaan bevorderen :)) 

https://gooisemeren.nlivondellaan 
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Groeten, 

Begin forwarded message: 

From:

Date: 23 November 2020 at 

20:05:08 CET 

To:

Subject: RE: Correctie: Sluiproute 

Vondellaan 

Beste meneer

Graag gedaan. 

Fijn om te horen dat er zoveel 

positieve reacties zijn. ik hoop dat 

dat ook zo mag blijven en dat wij 

niet veel bezwaren gaan krijgen. 

We wachten het rustig af tot 6 

december. Daarna verwerken wij 

alle reacties die online binnen 

komen. Het kan zijn dat wij ook via 

de mail reacties krijgen, ook die 

nemen wij mee. 

ik wil u wel een tip meegeven: alle 

positieve reacties die u krijgt goed 

te bewaren. Mocht er bezwaar 

worden gemaakt (dat kan in 

principe pas als er een 

verkeersbesluit wordt 

gepubliceerd), dan hebben we ook 

de positieve beoordelingen t.a.v. de 

voorgenomen maatregelen. 

Als gemeente trachten wij altijd 

ieder bewoner tegemoet te komen. 

Mocht u nog vragen hebben dan 

hoor ik ze graag. 

Vanwege covid-19 ben ik op dit 

moment niet werkzaam op kantoor, 

maar ben ik tussen 09:00 uur en 

17:00 uur te bereiken op het 

nummer:

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Verkeer en 

Parkeren 
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035 207 0000 

Afwezig op: woensdag 

Postbus 6000, 1400 HA Bussum 

Algemeen nummer 035 207 00 00 

https://www.gooisemeren.n1 

Denk aan het milieu voordat u dit 

bericht print 

Van:

Verzonden: vrijdag 20 november 

2020 12:56 

Aan: 

Onderwerp: Re: Correctie: 

Sluiproute Vondellaan 

Beste mevrouw 

Vandaag de informatiebrief in de 

bus ontvangen. Meteen de straat 

app vol met positieve reacties! 

Veel dank voor uw inzet; zonder uw 

steun was dit denk ik niet gelukt. En 

hopelijk geen bezwaren/een 

eenvoudig realisatietraject. 

Goed weekend, 

On 8 Oct 2020, at 

15:15,

meren.ni> wrote: 

Beste meneer

Graag gedaan. ik 

ben blij dat ik dit 

voor u kon doen. 

Hopelijk komen u 

en de wethouder er 

samen uit. 

Met vriendelijke 

groet, 



Van: 

Verzonden: 

donderdag 8 

oktober 2020 15:10 

Aan: 

CC:

Onderwerp: Re: 

Correctie: 

Sluiproute 

Vondellaan 

Geachte mevrouw 

Dank voor uw inzet 

en terugkoppeling. 

De afspraak is 

bevestigd. Fijn dat 

het mogelijk is 

tevens aan de 

wethouder 

rechtstreeks onze 

zorgen kenbaar te 

maken. 

Mvg,

On 

8 

Oct 

202 

0, 

at 

12: 

54, 
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Van: 

Verzonden: zaterdag 28 november 2020 15:48 

Aan: 

CC: secretariaat 

Onderwerp: RE: Overlast sluipverkeer Vondellaan, zaaknummer 907705 

Geachte mevrouw/heer 

In mijn mail van 22 november heb ik, op grond van de Wet Openbaar Bestuur, verzocht om mij te 
informeren hoe besluitvorming tot heden heeft plaatsgevonden en welke bewoners hierbij zijn betrokken. 
Inmiddels is immers duidelijk geworden dat bewoners van het deel tussen de C.Huijgenslaan en de 
Tesselschadelaan hierin nagenoeg niet betrokken zijn. 

Ik stel het op prijs hierover reeds voor 6 december as geïnfon-neerd te worden. 

Met vriendelijke groeten, 

Bussum 

 Oorspronkelijk bericht 

Van: 

Datum: 23-11-20 15:22 (GMT+01 : 00) 

Aan: 

Onderwerp: RE: Overlast sluipverkeer Vondellaan, zaaknummer 907705 

Beste meneer

Wij hebben uw mail in goede orde ontvangen. Wij zullen alle reacties na 6 december in behandeling nemen. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen dan horen wij die graag. 

Vanwege covid-I9 ben ik op dit moment niet werkzaam op kantoor, maar ben ik tussen 09:00 uur en 17:00 
uur te bereiken op het nummer

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Verkeer en Parkeren 

035 207 0000 

Afwezig op: woensdag 

gn gooisemeren 

Postbus 6000, 1400 HA Bussum 

Algemeen nummer 035 207 00 00 

https ://www.gooisemeren.n1 
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Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

Van:

Verzonden: zondag 22 november 2020 16:10 

Aan:

Onderwerp: Overlast sluipverkeer Vondellaan, zaaknummer 907705 

Geachte heer/mevrouw

Naar aanleiding van de brief dd 19 november jl inzake overlast sluipverkeer Vondellaan, zaaknummer 

907705 informeer ik u hierbij als volgt. 

In uw brief stelt u dat samen met bewoners is nagedacht over een oplossing om iets te doen aan het 

sluipverkeer in de Vondellaan vanaf de Brediusweg richting centrum, dat er een gesprek met bewoners is 

geweest en dat er handtekeningen zijn verzameld voor de nu gekozen oplossing, ik stel hierrbij allereerst 

vast dat zowel ik, als direct omliggende buren, hier niet bij betrokken zijn geweest. 

De nu voorliggende oplossing is mijns inziens ook het meest slechte scenario. De gekozen oplossing zal 

immers leiden tot een aanzienlijke toename dan wel onoverzichterlijke situatie op het kruispunt Vondellaan/ 

C.Huijgenslaan waarbij vanaf dat kruispunt alles alsnog door de Vondellaan in de richting naar het centrum 

zal worden geleid. Dit is dan ook geen oplossing om het sluipverkeer richting het centrum op te lossen, 

omdat er dan feitelijk niets verandert. Tevens merk ik op dat door alle schoolgaande kinderen (met name 

Gooisch Lyceum en in mindere mate ook de Vondelschool) het gedeelte van de Vondellaan tussen de 

C.Huijgenslaan en de Tesselschadelaan nu al als het meest drukke gedeelte aangemerkt kan worden en dit 

straks alleen nog maar erger en gevaarlijker zal worden. De Vondellaan is nu al nagenoeg niet geschikt om 

2 auto's langs elkaar te laten gaan. Ook de diverse in- en uitparkerende leerkrachten van het Gooisch 

Lyceum leidt ook nu al tot gevaarlijke situaties. 

Een beter alternatief is dan ook om de hele Vondellaan vanaf de Brediusweg tot de Genestetlaan 1 

richtingsverkeer te maken. Verkeer vanaf de Brediusweg kan door de C. Huijgenslaan door rijden tot de 

Oud Bussummerweg , dan rechst de Oud Bussummerweg in en dan rechts via de Genestetlaan het centrum 

in rijden. De Oud Bussumerweg is veel breder dan de Vondellaan zodat autos elkaar daar makkelijker 

kunnen passeren en er daar ook veel minder scholieren fietsen. Verkeer vanuit het Vondelkwartier kan via 

de Vondellaan of via de Oud Bussumerweg en de Willem Bilderdijklaan makkelijk op de Brediusweg 

komen of eventueel vanaf de Vondellaan vanuit centrum waarbij dit ook nog mogelijk is via de Vossiuslaan. 

Zoals al aangegeven is de nu gekozen oplossing een hele slechte. Ik heb dit ook reeds aangegeven via 

https://gooisemere.nl/vondellaan waarbij ik ook op de hoogte gehouden wens te worden zodra het 

verkeersbesluit wordt genomen zodat ik tijdig bezwaar kan en zal maken. 

Voorts verzoek ik u, in het kader van de Wet Openbaar Bestuur, mij reeds te informeren hoe besluitvorming 

tot heden tot stand is gekomen en wie/welke bewoners in dit traject zijn betrokken. 

Uiteraard ben ik bereid om bovenstaande zienswijze mondeling toe te lichten. 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groeten, 

Bussum 
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Van: 

Verzonden: zaterdag 28 november 2020 14:09 

Aan: 

Onderwerp: Re: Mededeling overlast sluipverkeer Vondellaan 

Beste mevrouw , geachte heer Schimmel, 

In afwachting van uw reactie/antwoord op mijn email van dinsdag jl. wil ik u vragen om het verkeersbesluit 

Vondellaan op te schorten totdat u aangetoond heeft dat de bewonersdeelname aan dit onderzoek representatief 

geweest is. In het geval er sprake is van selectiviteit is het besluit ongeldig. Het is aan u om democratische processen 

te bewaken en hier transparant over te zijn. 

In afwachting van uw reactie. 

Vriendelijke groet, 

 Bussum. 

> Op 24 nov. 2020 om 13:06 heeft  het volgende geschreven: 

> Beste mevrouw

> Dank voor uw mail. Zelf kunnen wij de reacties nog niet zien. Pas na 6 december krijgen we alle reacties binnen en 

kunnen wij overgaan tot deze te verwerken. Tot nu toe hebben we geen klachten gekregen over de verschillende 

online tools, dus neem ik aan dat uw reacties wel goed zullen aankomen. 

> ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog andere vragen heeft dan hoor ik het graag. 

> Vanwege covid-19 ben ik op dit moment niet werkzaam op kantoor, maar ben ik tussen 09:00 uur en 17:00 uur te 

bereiken op het nummer:

> Met vriendelijke groet, 

>

> Beleidsmedewerker Verkeer en Parkeren 

> 035 207 0000 

> Afwezig op: woensdag 

> Postbus 6000, 1400 HA Bussum 

> Algemeen nummer 035 207 00 00 

> https://www.gooisemeren.n1 

> Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

 Oorspronkelijk bericht 

> Van:  

> Verzonden: dinsdag 24 november 2020 12:42 

> Aan: 



> Onderwerp: Mededeling overlast sluipverkeer Vondellaan 

> Goedemiddag, 

> Op 19 november jl. ontving ik een brief, zaaknummer 907705, waarin een link gebruikt kon worden om een reactie 

te geven. Op 22 november jl. heb ik via deze link een reactie gegeven cq een aantal vragen gesteld. 

> Omdat ik (nog) geen bevestiging heb gekregen dat mijn reactie bij u ontvangen is, wil ik u vragen om dit na te 

gaan, zodat ik weet of het bij u aangekomen is. 

> lk verneem graag uw antwoord. 

> Vriendelijke groet, 
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Reactie  naar gemeente Gooise Meren via reactieformulier op 

https://gooisemeren.nl/vondellaan 

Voor de bewoners van de Vondellaan is het fijn. Voor de buurten rond deze wijk zal het nadelige 

consequenties hebben omdat het verkeer andere sluiproutes zal gaan gebruiken. Het gaat m.n. om 

de Bilderdijkstraat, Oud Bussumerweg, De Genestetlaan, Landstraat, Korte Landstraat, Lammert 

Majoorlaan en Vossiusstraat. Vreemd dat de gemeente deze situatie ad- hoc beschouwt zonder 

rekening te houden met gevolgen elders. Verkeersbewegingen in de gemeente moeten in zijn 

totaliteit worden beschouwd. Het recente Mobiliteitsplan van de gemeente is daarop gebaseerd. 

Daarin wordt op blz. 57 geconcludeerd: 'Ook het verkeersluwer maken van het centrum van Bussum 

en de historische kernen van Naarden Vesting en Muiden, staan daarbij hoog op de agenda'. lk 

verwacht van de gemeente dat zij daar in haar voorstel vanuit gaat én vervolgens inzichtelijk maakt 

hoe zij tot dit voorstel over de Vondellaan e.o. is gekomen. Verder horen buurten in de omgeving 

gehoord te worden vóór er een besluit wordt genomen. 





Van: 

Verzonden: woensdag 25 november 2020 11:21 

Aan: 

Onderwerp: Sluipverkeer Vondellaan (zaaknummer 907705) 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 

Vlagstatus: Met vlag 

Beste

Dank voor je brief over het sluipverkeer Vondellaan. 

1. Logisch dat er acties zijn ivm overlast van sluipverkeer, maar het verbaasd mij dat er ook 2 

maatregelen op de C. Huijgenslaan uitgevoerd worden. Deze hebben niks te maken met het 

terugdringen van sluipverkeer van de Brediusweg naar het centrum. 

2. Jammer dat wij als bewoner van de C. Huijgenslaan niet betrokken zijn bij de planvorming. 

3. Ik heb voor de ontvangst van deze brief nooit iets gehoord over de overlast op de Vondellaan, laat 

staan om ook acties te doen op de C. Huijgenslaan. 

4. Ik zou het jammer vinden als ik bezwaar moeten maken tegen het verkeersbesluit, terwijl een goed 

gesprek ook kan leiden tot een beter passende oplossing. 

Wilt u mij misschien bellen om het voorliggende plan kort toe te lichten? 

Ik zie uw reactie graag tegemoet. 

1 





Behandeld door 

035 207 0000 

Onderwerp Overlast sluipverkeer Vondellaan Datum 19 november 2020 

Zaaknummer 907705 

Beste bewoner, 

Reeds langere tijd ontvangt de gemeente signalen van bewoners van de Vondellaan dat er teveel 

sluipverkeer door deze straat rijdt. Samen met deze bewoners is nagedacht over een oplossing om hier 

iets aan te doen. Als gezamenlijke oplossing zien wij het invoeren van éénrichtingsverkeer in meerdere 

straten rond de Vondellaan. Omdat u in de nabijheid van deze straten woont vinden wij het belangrijk 

om u middels deze brief te informeren over de voorgenomen aanpassing die deze problematiek oplost. 

Overlast sluipverkeer Vondellaan 

Bewoners van de Vondellaan vragen al langere tijd aandacht voor de toenemende overlast vanwege 

ongewenst verkeer door hun straat. De Vondellaan wordt vooral gebruikt door verkeer om vanaf de 

Brediusweg naar het centrum te rijden. 

In juni van dit jaar is de gemeente in gesprek geweest met een vertegenwoordiging van bewoners uit de 

Vondellaan om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen. Hieruit is 

onderstaande oplossingsrichting gekomen. Vervolgens hebben bewoners in de periode juli en augustus 

handtekeningen verzameld voor deze oplossing van bewoners in de Vondellaan, de Constantijn 

Huijgenslaan en omgeving. 

Het merendeel van deze bewoners steunt deze oplossing. 

Oplossingsrichting 

Er is nagedacht over manieren om het rijden door de Vondellaan onaantrekkelijk te maken voor 

automobilisten. Dit kan door het invoeren van éénrichtingsverkeer in meerdere straten rond de 

Vondellaan. 

Op onderstaande afbeelding is dit weergeven. De aanpassing komt neer op het invoeren van 

éénrichting in de volgende (delen van) straten: 

• Vondellaan van de C. Huijgenslaan richting naar de Brediusweg (richting Noorden) 

• Constantijn Huijgenslaan vanaf de Brediusweg tot aan de kruising met de Vondellaan (richting het 

oosten) 

• Constantijn Huijgenslaan tussen de Jacob Catslaan en de Brederodelaan (richting het westen) 
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Verkeersbesluit 

De gemeente heeft het voornemen nog dit jaar een zogeheten verkeersbesluit te nemen over de 

Vondellaan. In dit verkeersbesluit leggen wij vast welke straten éénrichtingsverkeer worden. Het 

verkeersbesluit wordt gepubliceerd in staatscourant.nl. Gedurende zes weken na deze publicatie kunt 

u eventueel uw bezwaar kenbaar maken. 

Wilt u dat wij u actief informeren over het verkeersbesluit en onze afweging, dan kunt u dit aangeven 

op het reactieformulier op de website https://gooisemeren.nl/vondellaan. U ontvangt dan een e-mail 

van ons. Via dit reactieformulier kunt u ook een reactie geven op de voorgenomen plannen. 

Wij verzoeken u uiterlijk 6 december 2020 op deze brief te reageren, zodat wij uw reactie mee kunnen 

nemen. 

Ik hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Nico Schimmel 

Wethouder verkeer Gooise Meren 
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