
 
Motie                                                                    

Onderwerp motie: Centrumplein Brinklaan  

Vergaderdatum:  
 

22 november 2017 

Agendapunt (nr en naam): 
 

5a1 Kaderplan Verkeer Centrum Bussum 

Status: ingediend 

Ondergenoemd raadslid dient de volgende motie in; 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

roept het College op: 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Brinklaan, tussen Olmenlaan en Veerstraat, op gezette tijden 

af te sluiten voor motorvoertuigen, met dien verstande dat: 
a. de afsluiting flexibel is door gebruik te maken van beweegbare palen in het wegdek; 
b. bevoorrading van de winkels en horecagelegenheden via de Brinklaan kan plaatsvinden buiten de 

tijden van afsluiting;  
c. er een nieuwe inrit wordt gemaakt van de Brinklaan naar het Wilhelminaplantsoen zodat 

motorvoertuigen, zeker wanneer de Brinklaan is afgesloten voor doorgaand verkeer, eenvoudig de 
parkeerplaats van het Wilhelminaplantsoen kunnen bereiken; 

2. de bewoners, ondernemers en andere stakeholders te betrekken bij dit onderzoek; 
3. de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad voor te leggen zodat een weloverwogen besluit kan worden 

genomen over de wenselijkheid van verdere uitwerking van deze aanpassing; 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering.  

Toelichting1 

Overwegende  

1. dat de Brinklaan, tussen Olmenlaan en Herenstraat het winkelhart van Bussum doorkruist; 
2. dat het doorgaande verkeer via de Brinklaan een risico vormt voor voetgangers die van dit 

gebied gebruik willen maken; 
3. dat door de afwezigheid van parkeerplaatsen de Brinklaan alleen dienst doet als transitroute; 
4. dat mede vanwege de doorkruising geen gevoel van verbinding bestaat tussen het 

Centrumgebied enerzijds en het Wilhelminaplantsoen/Havenstraat/Kerkstraat gebied 
anderzijds; 

voorts overwegende 

5. dat een veilig en rustig voetgangersgebied bijdraagt aan een bruisend en vitaal winkelhart; 
6. dat de Brinklaan op gezette tijden wel open moet worden gesteld voor motorvoertuigen ten 

behoeve van de bevoorrading van de winkels en horeca in dit gebied; 
7. dat het niet ongebruikelijk is de bereikbaarheid voor de bevoorrading te beperken tot 

bepaalde delen van de dag waarop de overlast voor het winkelende  publiek zo klein mogelijk 
is; 

8. dat het instellen van bevoorradingstijden tot 11.oo u ‘s ochtends, betekent dat de afsluiting 
vanaf 11.oo u plaats kan vinden; 

tevens overwegende 

9. dat de ondernemers in dit gebied gebaat zijn bij een goede bereikbaarheid; 
10. dat de Brinklaan wegens het ontbreken van parkeerplaatsen daar geen rol in vervult; 
11. dat het bereiken van de parkeerplaats op het Wilhelminaplantsoen een onlogische omweg via 

de Landstraat vraagt; 
12. dat een toegang tot de parkeerplaats op het WIlhelminaplantsoen door een verbinding te 

maken tussen de parkeerplaats en de Brinklaan, bestuurders in staat stelt via een eenvoudige 
en logische route de parkeerplaats die het dichtst tegen het centrum aan ligt, te bereiken;  

13. dat de combinatie van een afsluiting van de Brinklaan en een betere bereikbaarheid van het 
Wilhelminaplantsoen daadwerkelijk bijdraagt aan zowel een veilig, aaneengesloten en 
aangenaam verblijfsgebied in het centrum, als een betere bereikbaarheid van de ondernemers 
in dit gebied; 

Naam raadslid/-leden (fractienaam): Partij van de Arbeid, Charles Wiss 
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