Aan de bewoners van dit pand

Onderwerp

informatiebijeenkomst groot onderhoud en herinrichting
Amsterdamsestraatweg

Behandeld door:
Dick Stekelenburg
035 207 0000
d.stekelenburg@gooisemeren.nl

Datum 17 maart 2022

Beste bewoner,
Graag nodigen we u als direct omwonende van de Amsterdamsestraatweg uit voor een
informatiebijeenkomst op maandag 28 maart 2022. De bijeenkomst gaat over het groot onderhoud en
de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg en de aansluiting voor busverkeer via het
Brediusterrein naar de Maxisweg en het P+R-terrein.
Programma en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 maart van 19.15 tot 20.30 uur in de kantine van SC Muiden
op het sportpark Bredius. Het is nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor deze bijeenkomst. Dat kan via
gooisemeren.nl/amsterdamsestraatweg
19.15 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.25 uur
20.30 uur

inloop
presentatie over de aanleiding en het nieuwe ontwerp door Dick Stekelenburg,
projectleider bij de gemeente Gooise Meren
ruimte voor vragen
afronding
einde

Waarom een nieuwe inrichting
Er is een aantal redenen waarom de Amsterdamsestraatweg een nieuwe inrichting krijgt:
•
De weg is nodig toe aan groot onderhoud. Dat betekent dat het bestaande asfalt verwijderd
moet worden en de weg opnieuw geasfalteerd wordt.
•
Er komt woningbouw op Bredius. De woningen moeten bereikbaar worden. Dat gebeurt via de
Amsterdamsestraatweg.
•
Tijdens de planvorming voor de ontsluiting van De Krijgsman is destijds gekozen voor de
variant met een toekomstige busbaan via de Amsterdamstraatweg naar de Maxisweg in
combinatie met haltes bij twee nieuwe fiets-/voetgangersbruggen.
•
De Amsterdamsestraatweg maakt deel uit van een regionale fietsroute, het vergroten van
veiligheid voor fietsers waar dat kan is belangrijk.
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Wat wordt er aangepast
De Amsterdamsestraatweg wordt vanaf de rotonde Weesperweg tot en met de toekomstige woningen
op Bredius verlengd en opnieuw ingericht. De weg blijft, net zoals nu, voor autoverkeer doodlopend. De
weg is onderdeel van een regionale fietsroute. De Amsterdamsestraatweg wordt een zogenaamde
‘fietsstraat’, met de auto en bus ‘te gast’. Daarbij wordt de aansluiting van fiets-/voetgangersbruggen
op de Amsterdamsestraatweg verbeterd. Omdat de bus in de toekomst vanaf de Weesperweg over de
Amsterdamsestraatweg naar de Maxisweg zal rijden, wordt speciaal voor het busverkeer een
verbinding aangelegd tussen de Amsterdamsestraatweg en de Maxisweg, langs de sportvelden op
Bredius. Er komen ook drie nieuwe bushaltes: nabij de Weesperweg en ter hoogte van de beide
fietsbruggen.
Wat is de stand van zaken
•
Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg. Dit
ontwerp wordt op 28 maart toegelicht en daar kunt u vragen over stellen.
•
Er zijn subsidiegelden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland in het kader van het
Regionaal Fietsplan / Regeling Kleine Infrastructuur.
•
We verwachten dat de uitvoering eind 2022 kan starten.
Bomenkap
Langs de Amsterdamsestraatweg staan 20 zieke kastanjebomen die gekapt moeten worden. Hiervoor
is al een vergunning aangevraagd en verleend. Het kappen zal begin april plaatsvinden. Bij de nieuwe
inrichting van de Amsterdamsestraatweg worden nieuwe bomen geplant om de laanbomenstructuur te
herstellen. Ook op het eerste traject, ter hoogte van de huidige bebouwing, worden bomen geplant in
de bestaande boomvakken.
Opheffen bushalte P1
Op korte termijn, begin april, wordt de huidige bushalte bij P1 opgeheven. Dat is nodig vanwege de
bouwwerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op die plek. U kunt gebruik
blijven maken van de halte bij de huidige brandweerkazerne.
We zien u graag op maandag 28 maart!
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dick Stekelenburg
Projectleider
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