Sint Vitusstraat Bussum – Visie bewoners St. Vitusstraat 19 en 21
Wij, de bewoners van de Sint Vitusstraat 19 en 21, zijn van mening dat met de herontwikkeling van de Sint
Vitusstraat 17, de Kapelstraat nr. 42 en 44 en de Kapelstraat 49-51 (Kantarelle) zich een unieke mogelijkheid
voordoet, om een stukje Bussum buiten het winkelcentrum te transformeren naar een plek voor bewoners met
meer groen en een sterkere sociale structuur en zo bij te laten dragen aan de moderne tuindorp gedachte binnen
Bussum.
In de herontwikkeling van de Sint Vitusstraat - Kapelstraat en met de komst van extra woningen zien we
puntsgewijs de volgende kansen en mogelijkheden:











De transitie van een winkelstraat naar een straat voor bewoners in de schil rondom het centrum van Bussum.
Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte door het afsluiten van de Sint Vitusstraat gedeelte nr.
19-21 voor gemotoriseerd verkeer.
Creëren van extra groen door verkoop van gemeentelijke grond aan de bewoners van de Sint Vitusstraat nr.
19 en 21 t.b.v. voortuinen en zo ook te laten bijdragen in de kosten van de herontwikkeling openbare ruimte.
Het maken van zachte, geleidelijke overgangen van publieke naar private ruimte door het creëren van
voortuinen en een voetgangerszone aan beider zijden ter hoogte van de Sint Vitusstraat gedeelte nr. 19-21.
(Tuindorp gedachte)
Meer sociale betrokkenheid en structuur door samenhang private en publieke ruimte, b.v. plaatsen van
bankjes bij de bestaande bomen etc.
Gescheiden routes voor voetgangers, fietsers en auto’s kunnen bijdragen aan een duurzaam, duidelijk en
veiliger (en kindvriendelijk) gebied.
Salderen van de weggevallen parkeerplaatsen door aan de zijkanten extra parkeerplaatsen ervoor terug te
laten komen.
Een zogeheten shared-space gebied ter hoogte van de Kapelstraat 49-51 (Kantarelle) waarbij automobilisten
te gast zijn. De straat kan hier de kleur krijgen van het wandelgebied waardoor dit een onderdeel lijkt te zijn
van de voetgangerszone en het een soort plein-effect geeft.
Afsluiten van gedeelte Sint Vitusstraat biedt ook mogelijkheden voor een herinrichting (kiss and ride) voor de
schoolhalers en -brengers.
Een visie die naar onze mening ook voor de nieuwe bewoners en alle partijen van de Sint Vitusstraat Kapelstraat bijdraagt aan een win-win situatie.

