
Beknopt verslag informatiebijeenkomst Ontwerp Bestemmingsplan De 

Engh-Laarderweg 150 Bussum op 12 juli 2017 19 uur gemeentehuis 

Bussum. 

 
Aanwezig 
14 personen 
En voorts: 
P. Heyen (Heyen Beheer) 
R. Osinga (BRO) 
E. Röling (Building Result) 
T. Scherder (Gooise Meren) 
M. Herngreen (Gooise Meren) 
 
Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door Tom Scherder en een voorstelronde geven Thijs 
Herngreen en Erik Röling een korte presentatie (bijgevoegd). Thijs Herngreen schetst in het kort de 
voorgeschiedenis en de  zienswijzen op hoofdlijnen:  

 geluid,  

 uitzicht en  

 verkeer.  
 
Bouwplan en bestemmingsplan 
Erik Röling licht de aanpassingen aan het ontwerp en het bestemmingsplan toe. 
 

 In het bestemmingsplan zal worden vastgelegd dat: 
a. In de winkelwagentjes geluidsbeperkend materiaal wordt toegepast; 
b. de parkeerplaats moet zijn voorzien van asfalt; 
c. er een muur met groene aankleding van ca 1,8 m hoog tussen de tuinen en het 

parkeerterrein aan de zijde van de Lange Heul moet worden aangelegd; 
d. De laad en losplaats deels wordt overdekt. 

 Het laden en lossen is al verbeterd toen de straat gerenoveerd werd waardoor vrachtwagens 
makkelijker kunnen inparkeren om te lossen. Er zijn positieve reacties binnengekomen. Het 
manoeuvreren kost soms wel wat tijd afhankelijk van de ervaringen van de chauffeur.    

 Parkeren op het afgesloten terrein wordt hoogstwaarschijnlijk gratis voor 1 à  2  uur 
maximaal, daarna wordt een hoog tarief gevraagd zodat het onaantrekkelijk wordt gemaakt 
om er lang te blijven staan.  

 De condensors voor de koeling komen op het winkeldak (nu op flatdak) waarom heen wat 
camouflage komt. De condensors zijn kleiner en moderner en maken minder geluid.  

 Het parkeerterrein wordt voorzien van bakken met groene aanplant. 

 Er is berekend dat het verkeer zal toenemen, nu circa 1200 bewegingen per etmaal (600 
auto’s heen en weer), straks zal dat circa 1700 per etmaal worden.  

 Door de aanleg van het parkeerterrein bij het winkelcentrum kan de druk op de openbare 
parkeerplekken afnemen van nu circa 56 naar straks circa 23. 

 
Verkeer 
Het verkeersbeeld wordt naar verwachting rustiger omdat er minder keer in de omliggende straten 
naar een parkeerplaats gezocht hoeft te worden.  
 
Vragen 
Naar aanleiding van vragen van aanwezigen wordt het volgende geantwoord: 



 De bewoners hebben zelf de behoefte aan een parkeermogelijkheid op het nieuwe 
parkeerterrein geïnventariseerd maar er is niet gereageerd. Erik Röling zegt toe dit te doen 
(Röling).  

 Er rijden in toenemende mate vrachtwagens door de wijk. Is daar wat aan te doen? Nee, het 
verkeer kan ook van de wegen door de wijk gebruik maken. Dit verkleint de kans op 
opstoppingen.  

 Op het parkeerterrein zullen incidenteel ook kramen komen te staan ten behoeve van 
buitenverkoop maar deze overlast zal beperkt worden (Röling). 

 De supermarkt wordt vergroot omdat hij dan beter aansluit bij de behoefte van de klant. De 
vergroting past binnen de marktruimte.   

 Mensen gaan mogelijk op de hoek van de Korte Heul stoppen om de glasbak te vullen. Als in 
de praktijk de doorgang bij de glasbak wordt belemmerd zullen maatregelen worden gezocht 
(GM) . 

 Nagegaan wordt of de steeg naast Lange Heul 10 kan worden voorzien van een hek (GM). 

 Op de hoek nabij Antoniushove wordt vaak fout geparkeerd. Hiernaar zal worden gekeken 
(GM). 

 De aangebrachte antiparkeerblokken zijn in het donker en voor slechtzienden moeilijk te 
zien. Graag een opvallende kleur (GM).  

 De prognose van de verkeersbewegingen is volgens een van de aanwezigen te laag en er zijn 
zorgen over de gevolgen voor de gezondheid en de leefbaarheid. Er zal in de Nota van 
Zienswijzen ingegaan worden op de prognose van betrokkene (Röling/GM) .  

 
Op de vraag of de aanwezigen per e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden antwoordt Thijs 
Herngreen dat ontwikkelingen omwille van de efficiency en eenvormigheid altijd via de nieuwsbrief 
en de website www.gooisemeren.nl worden aangekondigd.  Aanmelden op www.gooisemeren.nl . 
Contact met gemeente gaat via m.herngreen@gooisemeren.nl  
 
De bijeenkomst wordt beëindigd om 20.10 uur. 
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