Nieuwsbrief Crailo, juni 2018
Buurtbijeenkomst geslaagde aftrap van ontwikkeling Crailo
Wie erbij is geweest heeft
zelf ervaren hoe geslaagd
de buurtbijeenkomst Crailo
op het terrein van de
Palmkazerne in Bussum
was. De opkomst van
omwonenden van de Anne
Franklaan, enkele andere
straten en de huidige
bewoners van het terrein
was overweldigend, de zon scheen in ruime mate, de speeches waren zeker
niet te lang en de barbecue smaakte naar meer.
De buurtbijeenkomst
markeerde een nieuwe fase
in de ontwikkeling van de
voormalige legerplaats
Crailo. Nadat Gooise Meren,
Hilversum en Laren het
terrein van de voormalige
legerplaats van de provincie
Noord-Holland hebben
gekocht is er een GEM BV
opgericht, die het project gaat trekken. En bij dit ontwikkelproces worden de
omwonenden nauw betrokken.
Jan Franx, de verantwoordelijk
wethouder van de gemeente
Gooise Meren, verzorgde op
donderdag 31 mei de aftrap
met een kort welkomstwoord.
Franx toonde zich blij verrast
met de enorme respons, die
zeker niet (alleen) met de
geplande barbecue te maken
had. Jan Nieuwenhuizen, directeur van de GEM, nam daarna het stokje

over. Nieuwenhuizen benadrukte de belangrijke rol die de bewoners hebben in
het participatieproces. We gaan er met zijn allen voor om van Crailo een
prachtig buurtschap te maken waar iedereen blij en trots mee is.
Mevrouw Den Breejen (Historische Kring Bussum) en beheerder Fred Bransen
leidden vervolgens twee groepen belangstellenden rond over het Bussumse
deel van het uitgestrekte terrein. Wat daarbij in het ook sprong is de
bouwkwaliteit
van het
ensemble, de
vele
bijgebouwen, de
rust en de ruimte
en de aanwezige
natuur. En dat op
een toplocatie,
midden in het
Gooi. Alle
ingrediënten zijn
aanwezig om van het buurtschap een pareltje te maken.
Tegelijkertijd met de rondleidingen
gaf projectleider Twan Zeegers in één
van de lokalen van de
Palmkazerne een korte presentatie
van de plannen, de voorgeschiedenis,
de ambities, de vijf pijlers waarop het
plan steunt en het
vervolgproces. Omgevingsmanager
Barbara Brus ging vervolgens in op
het participatieproces en de rol van
de bewoners. Die komen al snel in
beeld. Bij de aanbesteding van het stedenbouwkundig- en bestemmingsplan
kunnen vier omwonenden/betrokkenen mede beoordelen hoe partijen denken
de participatie in te vullen. Meer hierover elders in deze nieuwsbrief. Na een
tweede serie rondleidingen/informatiebijeenkomst was het tijd voor de
barbecue. Die was zonder meer smakelijk, zonnig en gezellig.

Beslist u mee over hoe u betrokken wordt bij de ontwikkeling van Crailo?
Zoals aangekondigd op de buurtbijeenkomst kunt u als omwonende van het
Crailoterrein deel uitmaken van het beoordelingsteam. Dit team beoordeelt de
ingediende plannen van de geselecteerde stedenbouwkundige bureaus voor
het aspect participatie. In het team is plek voor vier omwonenden. Bij de
beoordeling van de plannen op participatie weegt het oordeel van de inwoners
even zwaar als het oordeel van de experts.
Op www.gooisemeren.nl (zoeken op Crailo) vindt u het profiel waaraan u moet
voldoen. Herkent u zich hierin, stuur dan uw reactie met korte motivatie voor 8
juli 2018 aan Barbara Brus: b.brus@hilversum.nl.
Agenda- Welke activiteiten zijn er komende tijd op het Crailo-terrein?
5 juli -Informatiebijeenkomst raadsleden Gooise Meren, Laren en Hilversum
11 juli-(Voorlopig) Informatiebijeenkomst stedenbouwkundige bureaus
Daarnaast zullen in de komende periode de volgende werkzaamheden
gebeuren op het terrein:
1. Onderhoud aan het groen, o.a. maaiwerkzaamheden, verwijderen van
doorgroei van klimop/bramen, herstelwerkzaamheden ten gevolge van
stormschade ter hoogte van Anne Franklaan 45,
2. Inventarisatie van panden op het terrein ten behoeve van duurzaam
slopen en behoud en hergebruik van sloopmateriaal,
3. Inventarisatie van beheermaatregelen nodig voor het Ensemble
Palmkazerne.
Wie bel je als “er iets is” op Crailo?
Op de buurtbijeenkomst werd duidelijk dat omwonenden niet altijd weten wie
ze moeten bellen bij onraad op het Crailoterrein of vragen over het beheer van
het terrein.
Bij onraad moet u altijd de politie bellen, te bereiken via 112 (spoed) of 09008844. De politie kan altijd op het Crailoterrein komen en ingrijpen indien nodig.
Indien u vragen heeft over het groenbeheer op het terrein, kunt u contact
opnemen op werkdagen met Fred Bransen, op 06 - 5161 4691.
www.crailo.nl is in ontwikkeling!
GEM Crailo BV is op dit moment bezig om de website te ontwikkelen, na de
zomer wordt deze gelanceerd. Ook worden de volgende nieuwsbrieven
verstuurd vanuit het adres van deze website.

