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Geachte heer, mevrouw,
Binnenkort voeren wij vooronderzoeken uit in de omgeving van de Spiegelstraat. Doel hiervan is het
bepalen van de bodemkwaliteit. Wij onderzoeken de bodem op mogelijke verontreinigingen. Hiermee
kunnen we randvoorwaarden scheppen bij de voorbereidingen voor het onderhoud aan de wegen en
ondergrondse infra in dit gebied.
Ingenieurs- en adviesbureau RPS B.V. verzorgt namens de Gemeente Gooise Meren hier de
voorbereidingen voor. Middels deze brief willen we graag een korte toelichting geven over de
voorgenomen werkzaamheden.
Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De voorgenomen werkzaamheden zullen plaatsvinden in de omgeving van de Spiegelstraat. Hieronder
een indicatie van het projectgebied.
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Waar bestaan de werkzaamheden uit?
De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het nemen van grondmonsters middels handboringen in
de weg en stoep. Na het nemen van de monsters zullen wij de gaten weer opvullen en afdichten.
Hierdoor zal er geen gevaar ontstaan voor de veiligheid. Om monsters van de weg en fundering te
kunnen nemen zal de weg tijdelijk aan één kant afgesloten zijn. Wij schuiven na het nemen van de
boringen en monsters op, waardoor er geen langdurige afsluiting nodig is.
Planning
De werkzaamheden staan gepland voor 24 t/m 27 januari 2022. Indien de weersomstandigheden het
werk niet toelaten zullen we de werkzaamheden verplaatsen. Wij lichten u dan opnieuw in.
Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact op nemen met Robbert de Vor, Omgevingsmanager
bij de gemeente.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

R. de Vor
Omgevingsmanager
Afdeling Beheer openbare ruimte en gebouwen
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