Aan de bewoners van dit pand
«Straatnaam» «Huisnr» «Huisltr» «Toevoeg»
«Pstcd» «Woonplaats»

Onderwerp

Uitnodiging voor inloopbijeenkomst Herinrichting
Beerensteinerlaan en omgeving

Behandeld door
R.de Vor
035 207 0640
beerensteinerlaan@gooisemeren.nl

Datum 27 februari 2020

Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdagavond 17 maart a.s. vindt in het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 een inloopbijeenkomst
plaats over het Definitieve Ontwerp voor de herinrichting van de Beerensteinerlaan en omgeving.
Opzet van de bijeenkomst
U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen, op de tijd die u het meest schikt. Aan de hand van
tekeningen kunt u op uw gemak de verschillende aspecten van het ontwerp van uw straat bekijken.
Deskundige medewerkers zijn aanwezig om het ontwerp toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.
Achtergrond
Uw buurt komt in aanmerking voor een herinrichting vanwege de geplande vervanging van de riolering.
Daarvoor moet immers de bestaande verharding worden verwijderd.
Wellicht was u ook aanwezig op de inloopbijeenkomst in 2018. Toen werd het Voorlopig Ontwerp voor
de herinrichting gepresenteerd. Ook zijn er in de periode daarna voor enkele straten aparte werksessies
gehouden om de reacties per straat verder uit te werken. We hebben de reacties van bewoners vanuit
de bijeenkomst in 2018 en de werksessies per straat waar mogelijk verwerkt in het Definitieve Ontwerp.
Overigens was het oorspronkelijk de bedoeling om het Definitieve Ontwerp al veel eerder aan u te
presenteren. Door omstandigheden heeft dit project helaas een tijdje stilgelegen. Wij bieden u
daarvoor onze excuses aan.
Vervolg
Het ontwerp dat op de bijeenkomst wordt getoond zal in april 2020 ter besluitvorming worden
aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad.
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Informatie over het Definitieve Ontwerp op onze website
Bent u op 17 maart niet in de gelegenheid om de inloopbijeenkomst te bezoeken, of bent u ter
voorbereiding op de bijeenkomst alvast nieuwsgierig naar het ontwerp? Dan kunt u het Definitief
Ontwerp bekijken op onze website www.bestuur.gooisemeren.nl. U vindt deze informatie als volgt:
selecteer in het menu ‘plannen en projecten’, selecteer ‘Bussum’ en ga naar ‘Beerensteinerlaan en
omgeving’.
Met vriendelijke groet,

Barbara Boudewijnse
Wethouder gemeente Gooise Meren
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