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

Onderwerp

Herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving

Behandeld door
Robbert de Vor
035 207 0000
r.devor@gooisemeren.nl

Datum 25 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,
Vanwege de coronacrisis gaat alles anders dan we gewend zijn. Dat geldt ook voor het project Beerensteinerlaan
en omgeving. De inloopbijeenkomst van 17 maart over het ontwerp ging niet door en het is voorlopig niet mogelijk
een nieuwe inloopbijeenkomst te houden.
We willen niet nóg meer vertraging oplopen en daarom gaan we het proces op een andere manier vervolgen.
Namelijk online, via onze website. Daar vindt u de tekeningen (per straat) die samen het ontwerp vormen.
Hoe komt u bij de stukken?
1. De kortste weg; toets in de bovenste regel van uw internetbrowser de volgende regel;
gooisemeren.nl/beerensteinerlaan
(Er hoeft geen ‘www’ voor).
Wat treft u precies aan?
A. Een overzichtstekening van het hele project met in rood de projectgrenzen.
B. Tekeningen per straat (in PDF), met een dwarsdoorsnede van de nieuwe situatie en een foto van de huidige
situatie. In de legenda op de tekening vindt u uitleg van de verschillende tekens.
C. Overzicht type en grootte van de bomen per straat.
D. Een kopie van deze brief.
E. Een (digitaal) reactieformulier.
Waarvoor is het reactieformulier bedoeld?
Wellicht vindt u dat wij een bepaald punt dat u in het participatietraject heeft ingebracht, over het hoofd hebben
gezien. Dan vernemen we dat graag uiterlijk 10 april 2020. Voor de duidelijkheid: het formulier is niet bedoeld om
het participatietraject nog eens over te doen. We zitten al in de afrondende fase van het proces.
Hoe gaat het proces nu verder?
1. Uw eventuele opmerkingen worden verzameld en van een reactie voorzien in een zogenoemde reactienota.
2. Deze reactienota kunt u binnen twee weken na de sluitingstermijn op dezelfde webpagina vinden.
3. Het Definitief Ontwerp wordt samen met deze reactienota ter besluitvorming aangeboden aan het college van
B&W en de gemeenteraad. Vanwege de coronacrisis ligt de besluitvorming van de gemeenteraad momenteel
stil. Het streven is om het proces voor het zomerreces af te ronden.
4. Na de bestuurlijke besluitvorming plaatsen we het Definitief Ontwerp op onze website.
Met vriendelijke groet,

Robbert de Vor
Omgevingsmanager
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