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Geachte heer, mevrouw,
In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. Dit combineren we met
de herinrichting van de openbare ruimte. We hebben voor de ze herinrichting een Voorlopig
(schets)Ontwerp gemaakt. Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst om kennis te nemen van
het ontwerp en uw reactie te geven.
U bent van harte welkom op:
Dinsdag 24 april 2018 tussen 16.00 en 19.00 uur
in het gemeentehuis, Brinklaan 35 in Bussum
Basis van het ontwerp
De gemeente heeft het Voorlopig (schets)Ontwerp opgesteld, aan de hand van door het
gemeentebestuur vastgestelde kaders:
- Het Gemeentelijk Rioleringsplan
- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
- Handboek openbare ruimte
- Bomenbeleidsplan
In het ontwerp zijn ook de volgende zaken meegenomen:
- De uitkomst van de enquête die wij eind 2015 onder de bewoners van de wijk hebben
gehouden
- Het ontwerp van de buitenruimte van de herontwikkeling Bensdorp
- Eisen van ProRail ten aanzien van de overweg Herenstraat
In de bijlage vindt u de beschrijving van het ontwerp.
Wat u kunt verwachten
U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. De informatiebijeenkomst is bedoeld om u te informeren
over wat er in uw straat gaat gebeuren en uw reacties te noteren. De heer Teeuwissen (projectleider) en
enkele andere collega’s zijn aanwezig om samen met u de tekeningen te bekijken en uw vragen te
beantwoorden. Zelf ben ik aanwezig bij het eerste deel van de bijeenkomst.
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Wat we met uw reactie doen
Uw opmerkingen en/of reacties op het ontwerp worden op flap-overs genoteerd. Deze worden benut
om het ontwerp verder uit te werken. De reacties en opmerkingen worden verzameld en verwerkt in
een reactienota. In deze nota geeft de gemeente aan wat er met uw reactie is gedaan.
Beerensteinerhof en Eikenlaan
Voor zowel de Beerensteinerhof als de Eikenlaan zijn er meerdere mogelijkheden om de openbare
ruimte opnieuw in te richten. Wij willen graag in gesprek met u om tot het meest optimale ontwerp te
komen. U kunt zich tijdens de bijeenkomst of via beerensteinerlaan@gooisemeren.nl opgeven om met
ons het ontwerp te optimaliseren.
Planning
De voorlopige planning is als volgt:
- Informatiebijeenkomst: 24 april 2018
- Verwerken reacties bewoners en belanghebbenden: april – juli 2018
- Opstellen definitief ontwerp: augustus – september 2018
- Vaststellen definitief ontwerp, inclusief informatiebijeenkomst: oktober – december 2018
- Start werkzaamheden: voorjaar 2019
- Uitvoering werkzaamheden (gefaseerd): maart 2019 – april 2020
- Einde werkzaamheden: mei 2020
Informatie over het project
Meer informatie en het ontwerp kunt u vinden op de website, https://bestuur.gooisemeren.nl/plannenen-projecten/beerensteinerlaan-en-omgeving.html
Als u een papieren exemplaar van het ontwerp wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de heer
Teeuwissen. Hij is te bereiken via beerensteinerlaan@gooisemeren.nl of 035-2070714.
Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer H.
Teeuwissen. Hij is te bereiken via beerensteinerlaan@gooisemeren.nl of 035-2070714.
Met bovenstaande informatie hopen wij u nieuwsgierig gemaakt te hebben naar de herinrichting van
uw straat. Wij zien u graag op 24 april 2018.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw M. Sanderse,
Wethouder
Bijlage(n):

Beschrijving per straat
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