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Opstarten project Herinrichting Omgeving Spiegelstraat

1.

Kennisnemen van
Het besluit van het college over de vaststelling van de projectopdracht en nota van uitgangspunten
voor het project Spiegelstraat en omgeving.

2.

Inleiding
Het project Herinrichting omgeving Spiegelstraat betreft een herinrichting van de openbare ruimte
vanuit de vervangingsopgave van riolering, verharding, groenvoorzieningen en openbare
verlichting zoals opgenomen in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor de Spiegelstraat is
een kwaliteitsslag gewenst zoals beschreven in het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum en de
Gebiedsvisie Bussum Centrum.
In de programmabegroting 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om dit project
op te starten. Vanaf eind 2020 is de opgave vertaald in een projectopdracht en zijn de bijbehorende
uitgangspunten vanuit de gemeentelijke organisatie en de projectomgeving geïnventariseerd en
vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten.

3.

Kernboodschap
Met het vaststellen van de projectopdracht en nota van uitgangspunten start het ontwerp- en
participatieproces voor het project Herinrichting omgeving Spiegelstraat. Het college werkt samen
met de omgevingspartijen aan een integraal ontwerp waarbij de nieuwe situatie groener,
klimaatbestendiger en duurzaam veilig is ingericht en weer jaren mee kan. De kaders waarbinnen
deze uitwerking plaatsvindt zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten (bijlage 1).

4. Consequenties
De uitwerking van het project vindt plaats binnen de vastgestelde beleidskaders en financiële
kaders zoals opgenomen in de programmabegroting en perspectiefnota. Eventuele afwijkingen
worden tussentijds voorgelegd of in ieder geval bij vaststelling van het Definitief Ontwerp en
voteren van het uitvoeringskrediet.
5.

Communicatie en participatie
De Nota van Uitgangspunten, waarin naast de beleidskaders en technische uitgangspunten ook de
opbrengsten vanuit de bewonersenquête zijn verwerkt, wordt op de projectwebsite gepubliceerd.
Bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp wordt de participatie met de direct belanghebbenden
opnieuw opgestart. Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van buurtplatforms en de
ondernemersvereniging zullen worden uitgenodigd om na de zomerperiode 2021 in fysieke sessies
mee te praten en te adviseren over het voorlopig ontwerp. Een tweede ring van belanghebbenden
kan digitaal of online input leveren op de ontwerpplannen, die op de projectsite gepubliceerd
zullen worden. Al deze input wordt nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, dat aan de
belanghebbenden wordt gepresenteerd. Het verdient het de voorkeur om de participatie met
belanghebbenden in persoon te laten plaatsvinden. De verwachting is dat dit gelijk na het
zomerreces weer mogelijk is.
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6. Vervolg
Het ontwerp- en participatieproces om te komen tot een integraal ontwerp voor het projectgebied
neemt ongeveer een jaar in beslag. De besluitvorming over het Definitief Ontwerp is voorzien in
het voorjaar van 2022.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. M. Voorhorst
gemeentesecretaris

Dhr. drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n):
1. Nota van Uitgangspunten Spiegelstraat d.d. 2 juni 2021
2. Kostenraming Spiegelstraat d.d. 21 april 2021
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