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De heer J. Franx, wethouder
herinrichting buitenruimte gemeentehuis

1. Kennisnemen van
1. de uitgangspunten voor de herinrichting van het plein
2. Het participatieproces voor de herinrichting van de buitenruimte rondom het Gemeentehuis
2. Inleiding
In het najaar van 2017 is besloten het herinrichten van de buitenruimte rond om het gemeentehuis
Gooise Meren te gaan voorbereiden en realiseren waarbij het participatieniveau "co-creatie"
gehanteerd dient te worden.
3.

Kernboodschap
De omgeving rondom het gemeentehuis en met name het plein dient klantvriendelijk en een
uitnodigende openbare ruimte te zijn die fraai ingericht en multifunctioneel te gebruiken is.
De meegegeven uitgangspunten zijn: het versterken van het groen, het behoud van de
parkeercapaciteit , mogelijkheid voor een kermis of ijsbaan en behoud van het carillon.
Binnen het participatieproces zoveel mogelijk mensen op basis van het thema "inclusieve
samenleving" betrekken bij het ontwerpen van de buitenruimte rondom het gemeentehuis.
Bij het ontwerpen dient rekening gehouden te worden gehouden met de thema’s : Duurzaamheid,
Toegankelijkheid en Klimaatadaptatie.

4. Consequenties
Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met een
investeringsbedrag van € 500.000 voor de Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM.
Het opstellen van het participatieplan is uitgevoerd door Ingenieursbureau Aveco de Bondt b.v. en
heeft €9.200 gekost.
De verdere voorbereiding conform het participatieplan ( SO, VO , DO en bestek inclusief de
participatie en op basis van een RAW bestek) kost €69.970.
5. Communicatie en participatie
Alle stakeholders worden betrokken bij het proces o.a. door middel van interviews en workshops.
Op basis van de participatie en wensen worden twee schetsontwerpen vervaardigd om te komen
tot een Voorlopig Ontwerp en uiteindelijk een Definitief Ontwerp welke ter besluitvorming aan het
college en gemeenteraad voorgelegd.
6. Vervolg
De huidige planning is:
fase 1: promoten en inventariseren tot begin oktober 2018
fase 2: samen ontwerpen /Schets Ontwerpen van begin oktober tot eind november 2018
fase 3: samen consulteren/ Voorlopig Ontwerp/ Definitief Ontwerp begin december 2018 tot eind
januari 2019
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fase 4 : besluitvorming begin februari tot begin april 2019
fase 5 : bestek, aanbesteding en opdracht begin april 2019 tot eind juli 2019
fase 6 : realisatie half augustus tot eind november 2019
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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