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Geachte heer, mevrouw,
In deze brief brengen we u op de hoogte van het project voor het vervangen van de riolering en de
herinrichting in de omgeving van de Spiegelstraat (zie afbeelding plangebied). Tevens nodigen wij u uit
om deel te nemen aan een enquête. Het project Spiegelstraat en omgeving is onderdeel van een groter
plangebied dat de volgende straten betreft;







Spiegelstraat
Graaf Wichmanlaan tussen Meentweg en Meerweg
Nassaupark
Middenlaan
Spiegeldwarsstraat
Meentweg tussen Spiegelstraat en Herenstraat

We staan aan het begin van het project en zijn bezig de uitgangspunten voor het ontwerp te
formuleren. Daarna volgt een ontwerpproces om te komen tot een definitief ontwerp voor het gebied.
De verwachting is dat de realisatie vanaf eind 2022 gaat plaatsvinden.
In het verleden zijn met enkele belanghebbenden gesprekken gevoerd over de inrichting van de
Spiegelstraat. Een deel van de daarbij opgehaalde informatie over de gewenste inrichting is verwerkt in
het Kaderplan Verkeer Centrum (KVC) Bussum uit 2017, dat als mede uitgangspunt voor het ontwerp
van de Spiegelstraat wordt aangehouden.
Het plangebied van de vervangingsopgave voor de riolering is groter dan alleen de Spiegelstraat en de
eerder opgehaalde informatie is mogelijk niet meer actueel. Door middel van een enquête willen we
voor de start van het ontwerpproces actuele informatie ophalen die ons helpt de
ontwerpuitgangspunten te concretiseren en daar waar nodig bij te stellen.
Mocht de uitkomst van de enquête aanleiding geven tot een nadere consultatie dan nemen we weer
contact met u op. Op basis van de uitkomsten van de online enquête hopen we een goed beeld te
krijgen van wat er binnen de projectgrenzen leeft en kijken we op welke wijze daar in het ontwerp
rekening mee gehouden zou kunnen worden. Mogelijk kan niet alles daarbij gerealiseerd worden. De
uitkomsten van de enquête leveren tezamen met andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de
zogenaamde nota van uitgangspunten, op basis waarvan we na goedkeuring door de gemeenteraad
een Voorontwerp gaan uitwerken voor het project.
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Bekijk de stukken op onze website
Voor de stukken gaat u naar de website gooisemeren.nl/spiegelstraat.
Wat treft u precies aan?
 Een korte toelichting op de doelstellingen van dit project
 Een tekening met de begrenzing van het project (zoals ook aangegeven in deze brief)
 De link naar het reactieformulier waar u de enquête kan invullen
 Een kopie van deze brief
Waarvoor is deze enquête bedoeld?
Via het reactieformulier kunt u per onderwerp aangeven wat uw opmerkingen, wensen of suggesties
per onderwerp zijn. Beperk u daarbij alstublieft tot de projectgrenzen en doelstellingen van dit project
omdat daarbuiten voor ons geen opdracht ligt. U heeft tot en met 16 februari aanstaande de tijd om
het reactieformulier in te vullen.
Hoe gaat het proces verder?
Voor het verdere proces verwijzen we naar onze website, hierop vinden geregeld updates plaats dus
hou dit in de gaten.

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Plangebied Spiegelstraat en omgeving

Heeft u nog vragen?
Stuur een e-mail naar: Spiegelstraat-G.Wichmanlaan@gooisemeren.nl
We doen ons best om uw vraag snel te beantwoorden.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

R. de Vor
Omgevingsmanager
Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen
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