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Uw kenmerk

Beste inwoner,

U woont vlakbij het gemeentehuis. Daarom informeren wij u met deze brief over de plannen om de
ruimte rondom het gemeentehuis op te knappen. Inwoners worden daar nauw bij betrokken.
Deze brief is met name de uitnodiging aan de kinderen en jongeren die dichtbij het gemeentehuis
wonen. We vragen ze om mee te doen aan een eerste werkatelier dat onder andere gaat over het
speeltuintje aan de Landstraat.
Participatie
De komende tijd betrekken we inwoners op verschillende manieren bij de plannen. Zo zijn er
werksessies en bijeenkomsten om samen tot mooie ontwerpen te komen. Met direct belanghebbenden
worden gesprekken gevoerd over wat wenselijk en nodig is. Daarnaast kan iedereen zijn mening geven
door de (online) enquête in te vullen. U vindt de enquête op:
Eerste werkatelier voor jongeren en kinderen
Op dinsdag 6 november vindt het eerste werkatelier plaats. Die bijeenkomst is speciaal voor jongeren
en voor kinderen uit de directe omgeving van het gemeentehuis. Het werkatelier is bedoeld om samen
na te denken over het speeltuintje aan de Landstraat en hoe kinderen dat het liefste gebruiken. Maar
het gaat ook over hoe de rest van de ruimte rondom het gemeentehuis kan worden ingericht, zodat het
een fijne ruimte is om te zijn. Het gaat dus over het plein vóór het gemeentehuis, de groene strook
achter de poffertjeskraam, het water achter het gemeentehuis en het speeltuintje.
Iedereen tussen 4 en 21 jaar is welkom. En natuurlijk mogen ouders meekomen. Het werkatelier
wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 16.00 uur. Inloop is vanaf 15.45 uur. De
bijeenkomst is uiterlijk om 19.00 uur afgelopen. Rond 17.30 uur is er iets te eten.
Aanmelden
Aanmelden voor het werkatelier kan door te mailen naar:
secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl o.v.v. werkatelier en het aantal personen en de
leeftijd.
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Gemeente Gooise Meren

Informatie
Na deze bijeenkomst komen er nog een aantal meedenk- en meewerksessies. Inwoners krijgen
voldoende mogelijkheden om zich hiervoor aan te melden. Houd daarvoor onze gemeentelijke media
in de gaten. Meer informatie over de herinrichting vindt u op bestuur.gooisemeren.nl onder het kopje
Plannen en projecten, Herinrichting buitenruimte gemeentehuis. De informatie wordt tussentijds
steeds aangepast en uitgebreid.
Uitgangspunten
Het college van B&W heeft aangegeven dat de ruimte rondom het gemeentehuis klantvriendelijk en
uitnodigend moet zijn. Fraai ingericht en multifunctioneel te gebruiken. De uitgangspunten voor het
aanpakken van het plein en de omgeving zijn:
er moet meer groen komen
er moet voldoende parkeergelegenheid zijn
evenementen moeten mogelijk zijn (zoals de ijsbaan en de kermis)
het carillon moet blijven
het terrein moet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
ook moet er aandacht zijn voor duurzaamheid en het klimaat
Wij hopen dat er veel jongeren en kinderen meedoen aan het werkatelier op 6 november.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Eric 't Hart
Projectleider herinrichting buitenruimte gemeentehuis
Afdeling Mens en Omgeving
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