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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u graag over de voorgenomen rioolvervanging
en herinrichting van de Beerensteinerlaan en omliggende straten.
In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is de riolering oud en aan
vervanging toe. Nu de plannen voor Bensdorp vorm hebben gekregen, kunnen we de rioolvervanging en herinrichting in de wijk gaan aanpakken.
Plangebied
Op de kaart in de bijlage ziet u welke straten het betreft. Van sommige straten pakken we een gedeelte aan. In de Dwarslaan is de riolering en de bovengrondse inrichting in 1997 aangelegd. Dit voldoet nog en daarom nemen
we deze straat nu niet mee.
Meedenken
Wij betrekken u als bewoners graag in een vroeg stadium bij dit project.
U kent de wijk het best en uw kennis betrekken we dan ook graag bij het
maken van een Voorlopig Ontwerp (VO).
Wij hebben de volgende vragen aan u:
Hoe ervaart u uw huidige woon- en leefomgeving?
Waar bent u tevreden over?
Wat ziet u graag behouden?
Wat zijn volgens u verbeterpunten?
Uw reactie
Uw reactie zien wij graag uiterlijk 28 december a.s. per mail tegemoet naar
info@bussum.nl met als onderwerp: ‘Herinrichting Beerensteinerlaan e.o.’.
U kunt ook per brief een reactie sturen naar: antwoordnummer 270,
1400 VB Bussum. Een postzegel is niet nodig.
Hoe ziet de planning er verder uit?
De binnengekomen reacties betrekken we bij het maken van een Voorlopig
Ontwerp (VO). Daarnaast houden we rekening met uitgangspunten en vastgesteld beleid. U kunt daarbij denken aan regels op het gebied van verkeersveiligheid, parkeer- en groenvoorzieningen en duurzaamheid.

Inlichtingen bij
Dhr. H. Teeuwissen
Mw. H. Ruiter
Doorkiesnummer
035 69 28 845
035 69 28 843

Hebt u nog vragen?
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met de projectleider de
heer H. Teeuwissen of projectmedewerker mevrouw H. Ruiter. U vindt de
contactgegevens in het briefhoofd.
Met vriendelijke groet,

De heer E. ’t Hart
Teamleider afdeling Ruimte
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Beerensteinerlaan
Beerensteinerhof
Eikenlaan
Herenstraat
Iepenlaan
Meentweg
Melkweg
Nieuwe Spiegelstraat
Willemslaan

