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Mijn reactie
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1. Voor ouderen met Rollator of moeders met (dubbele) kinderwagen is minimaal 80cm netto stoepbreedte nodig
Je wilt niet moeten oversteken omdat steeds wisselende stoepen (links/rechts) de juiste breedte hebben
2. Parkeerhavens van 1,80m breedte zijn smaller dan weel auto’s dus blijft er netto minder over voor het verkeer (fiets en auto) het was 3,50m, vrachtauto's zijn 2,50m
breed
Een lossende vrachtauto kan je dus niet of nauwelijks per fiets passeren, daarom graag de afgeschuinde stoepranden zoals in Bussum Zuid gebruikt zijn, die kan je makkelijk
oprijden
3. Een rijbaanbreedte van 3,5m is best een probleem als je een uitrit wil in of uitrijden gezien de draaicirkel.
Vanwege de veiligheid bij het uitrijden heb ik de gewoonte om achteruit de oprit in te rijden en dat gaat niet in één keer/makkelijk als er een auto staat geparkeerd naast
mijn oprit zodat ik schuin kan insteken en daarna achteruit. Een overrijdbare stoep zou dat makkelijker maken
4. De lantarenpaal bij El Verano on de stoep (Herenstraat/Iepenlaan) staat wel beschermd door 2 lastig paaltjes maar ik zie dat toch fout gaan als een trailer die bocht moet
nemen
5. Verkeersborden die leesbaar moeten zijn vanuit een haakse richting dienen niet op de kruising te staan maar 5m verderop gezien de aandacht die men heeft voor fietsers
ter rechterzijde en niet op grote hoogte gemonteerd, dan zijn ze onzichtbaar op korte afstand van de auto.
Verboden inrijden borden in gekromde uitvoering gebruiken in andere gevallen
Het bord verboden inrijden op de kruising Iepenlaan hoek nieuwe Hilversumseweg niet te dicht op boom!
6. Gezien te verwachten geluidshinder graag de aansluiting op het riool op de Nieuwe Hilversumse weg in asfalt laten uitvoeren i.p.v. in klinkers
7. Gezien de ervaring dat drempels in klinkerbestrating al na korte tijd te steil worden wat schade aan auto’s oplevert (gebroken veren) en bij iedere snelheid zeer pijnlijk is
voor mensen met een hernia graag aandacht voor dit probleem en voldoende verharding van de ondergrond ter plaatse (plateau Beerensteinerlaan/iepenlaan erg steil)
De eternit waterleiding in de nieuwe (Geen suggesties) is enige jaren geleden gebroken door de trillingen van de (50km asfalt) drempel op de kruising met de iepenlaan dus
behalve schade en pijn kan een verkeersdrempel ook aan infrastructuur en huizen schade veroorzaken!
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Geen deelname aan het participatietraject
Vooropgesteld zij opgemerkt dat wij op geen enkel moment direct door de Gemeente zijn aangeschreven om deel te nemen aan het participatietraject (zoals hierboven
uiteengezet), terwijl wij rechtstreeks belanghebbende zijn in de zin van de AWB en direct worden geraakt door de het DO van de Gemeente (zoals hieronder uiteengezet).
Alleen al hierom kan niet zomaar de conclusie worden getrokken dat het traject zich in een eindfase zou begeven. De Afdeling heeft meer dan eens kenbaar gemaakt dat in
het geval een procedure niet op een juiste wijze is gevoerd, dit opnieuw zal moeten plaatsvinden.

1. I.o.m. GAD locatie afvalcontainers bepalen, daarna inrichting m.b.t. parkeren en boom optimaliseren.
-De OAD zodanig neer te zetten dat hij niet voor een poort staat. Genoemde alternatieven nader bekijken. Alternatief op
de kop Meentweg - Herenstraat voor winkel minder wenselijk omdat deze locatie zich in een bochtstaal op een druk
kruispunt bevind. Dit zal bij legen van de units tot gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties lijden.
-Ter hoogte van de erfgrens rechts van de insteekvakken gaat ten koste van het parkeren; oplossing extra P-vak op de
plek waar nu de OAD staan.
-Andere mogelijkheid is verplaatsen OAD tegen de erfgrens 7a en 7, zodat de uitrit vrij is. Daarbij dient de boom
verplaatst te worden.

Nu begrijpen we dat het voor de gemeente niet wenselijk is om een dusdanig stadium van een traject opnieuw te moeten starten. we gaan er daarom vanuit dat deze brief
serieus wordt behandeld en onze bezwaren voldoende worden meegewogen. Echter, we maken u erop attent dat wij ons alle rechten voorbehouden in deze.

1. Er is gekozen om voor alle verkeersdeelnemers een passende plek binnen de beschikbare ruimte te geven. Daarbij is
Duurzaam-Veilig het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat het wegprofiel zodanig smal is dat niet alle
verkeersdeelnemers een passende eigen plek gegeven kan worden, waardoor bijvoorbeeld voetgangers (met
kinderwagen/rollator) even naar de overzijde van de straat moeten. Uitgangspunt is dat er altijd een trottoir van
voldoende breedte is aan 1 zijde van de weg. Gezien de lage intensiteit van het verkeer wordt die niet als problematisch
beschouwd. In een beperkte openbare ruimte moeten keuzes gemaakt worden. Extra parkeercapaciteit weegt daarmee
zwaarder dan ruimte voor de voetgangers.
2. 1.80 [m] is de minimum breedte maatvoering voor parkeervakken, de ruimte in het dwarsprofiel is zodanig dat we
helaas minimum maten moeten aanhouden.
3. Voor alle uitritten wordt de situatie met rijcurves getoetst, ook t.a.v. bomen en lichtmasten en andere obstakels naast
kruisingen en inritten. Tegenover uitritten zullen geen verlaagde banden worden toegepast om illegaal stoep parkeren
te voorkomen.
4. Verlichtingsmasten nabij kruispunten worden aan de hand van rijcurves vrachtwerkeer nogmaals nagelopen op
aanrijd gevaar en waar nodig aangepast.
5. Met de leesbaarheid van de bebording zal bij verdere uitwerking van het ontwerp rekening worden gehouden.
6. Als gevolg van de inrichting van Duurzaam en Veilig, worden snelheidsmaatregelen genomen om een snelheid van 30
km/h te realiseren. Bij deze snelheid, die vermoedelijk nog lager zal zijn rondom de drempels en de plateau's, is er
nauwelijks waarneembaar verschil in geluidshinder tussen BSS (beton-straat-steen) en asfalt. Daarnaast volgt de
gemeente de uitgangspunten van duurzaam en veilig m.b.t. uniforme uitstraling.
7. Drempels zijn nodig om de snelheid van het autoverkeer te reduceren en zijn ontworpen (schuinte/helling) voor een
snelheid van 30 km/u. Het verdichten van de ondergrond met name voor de drempel heeft de aandacht. Op de
voorgeschreven verdichtingswijze ten tijden van de uitvoering zal toezicht worden gehouden. Gezien het opzet van de
wijk heeft de gemeente passende uniforme inrichting met klinkers gekozen.

Bezwaren/zienswijze
1. In de tekening ter zake van de Meentweg staat een tweetal ondergrondse afvalcontainers ingetekend ter hoogte van de achtertuinen van de percelen aan de Graaf
Wichmanlaan 5 en 7-7A, te weten: de percelen van ons en onze buren.
Voor ons zijn de voornaamste bezwaren tegen het tweetal ondergrondse afvalcontainers op de ingetekende locatie als volgt:
– de afvalcontainers liggen dichtbij de erfgrens, tegen het gedeelte van de (achter)tuin aan waar wij en ons familie het meeste zitten en aan de Zuid/Zuidwest zijde van de
(achter)tuin hetgeen daarmee ingaat tegen de richtlijnen afvalscheiding, aangezien door de windrichting de stank, reuk en geluid de (achter)tuin inkomt en dientengevolge
lijden we schade door (en daarmee gepaard gaande waardevermindering). Bovendien zijn de containers gelegen naast een parkeerplaats, dit zal naar verwachting extra
overlast geven omdat er van ondergrondse containers bekend is dat er vaak afval naast de containers wordt geplaatst en die ruimte is dus extra breed door de naastgelegen
parkeervakken. Ter verduidelijking van dit standpunt zal ik een aantal foto’s bijvoegen (bijlage 2); en

– de afvalcontainers zullen naar het zich laat aanzien worden gebruikt door het perceel, het appartementencomplex aan de Meentweg 11, zodat het (meer) voor de hand
ligt de afvalcontainers te plaatsen bijvoorbeeld op de hoek van de Graaf Wichmanlaan, Meentweg en Herenstraat waardoor de afvalcontainers beter bereikbaar zijn voor de
bewoners van het appartementencomplex. Deze alternatieve locatie is niet, althans
onvoldoende, onderzocht. Eventueel (subsidiair) zou de container naar de andere kant van de parkeerplaats (nog steeds grenzend aan perceel Graag Wichmanlaan 5 maar
ter hoogte van de Meentweg 11a) waar de containers meer in de schaduw zullen liggen en niet op Zuidzuidwest zijde t.o.v. directe tuin of leefgebied, zodat de overlast
aanzienlijk wordt verminderd. Dit zorgt ervoor dat:
A. het niet rechtstreeks naast ons terras (of ander buiten/binnen leefgebied) gelegen is;
B. er een betere windrichting is;
C. er minder overlast is omdat de Meentweg 11a niet bewoond mag worden en tegenover Meentweg 11a een garage bevindt; en
2. de parkeerdruk is al behoorlijk hoog in de Meentweg, met het wegvallen van parkeerplaatsen om ruimte te maken voor afvalcontainers wordt de parkeerdruk verhoogd
en naar dit negatieve effect is geen of onvoldoende onderzoek gedaan;
Vervolg

OAD
3. wellicht ten overvloede merk ik nog op dat wij geen gebruik kunnen maken van de containers terwijl wij direct geraakt worden door de overlast, dat zou betekenen wel
lasten maar geen lusten, dit zou mij en mijn familie onevenredig schaden;

2. Er zijn geen P-plaatsen weggevallen door de OAD maar doordat er is gekozen voor veilig gestoken parkeren om de
voetgangers ruimte te geven om langs geparkeerde auto's te lopen. In de huidige situatie is dit niet geregeld. De
overgebleven ruimte is gebruikt voor een afvalcontainer.
3. De overlast is gering u heeft aan de voorzijde van uw huis voldoende parkeermogelijkheden, een hoge muur onttrekt
de AOD vrijwel volledig aan uw zicht en de stankoverlast is door de constructie van de OAD afgesloten en te
verwaarlozen. Wel wordt in overleg met de GAD gekeken naar een optimalisatie van de situatie.

Ik hoop dat u oog zult hebben voor onze belangen, wij hebben ons karakteristieke pand en tuin zodanig opgeknapt dat wij graag wensen te genieten van onze woning en
ons terras. U bent van harte uitgenodigd om de situatie ter plekke te bekijken, dat geeft veel inzicht in de bovenstaande bezwaren. Gelet op het vorenstaande verzoek ik u
met inachtneming van de hiervoor weergegeven zienswijze/bezwaren het besluit niet definitief vast te stellen/goed te keuren, althans dat u aanpassingen zult maken
waardoor wij kunnen leven met de (verplaatste) containers zodat we niet in een jarenlange juridische strijd verwikkeld zullen raken.
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Proces Van onze achterburen aan de Meentweg kregen wij op 7 april jl. een document van de herinrichting van de Meentweg. Hoewel wij aan de Graaf Wichmanlaan 7
wonen, grenst de achter grens van ons erf en de achtertuin direct aan de Meentweg waardoor ook wij direct belanghebbende zijn. De afgelopen jaren hebben wij een
aantal maal contact gezocht met de gemeente om ingelicht te worden over de plannen rond de Meentweg, echter bleek dit ter vergeefs en ontvingen wij tot op heden geen
enkele informatie vanuit de gemeente. Op 7 april hebben wij met elkaar gesproken. Van mijn buurvrouw ontving ik op 8 april de link naar het project. Hoewel wij blij zijn
dat onze reactiemogelijkheid met 3 dagen is verlengd lijkt het proces niet zorgvuldig te zijn gevoerd en houden wij ons alle rechten voor zowel wat betreft inhoud als
proces. Het verplichte reactieformulier op www.gooisemeren.nl/beerensteinerlaan maakt het helaas onmogelijk om bijlagen (o.a. foto’s en tekeningen) toe te voegen, maar
aangezien deze wel bijdragen aan de uitleg en onderbouwing stuur ik deze tegelijktijdig separaat naar je toe via email zodat jullie deze toch in het bezit hebben. Ik begrijp
dat het op dit late moment niet zinvol is om al onze feedback en bedenkingen op te sommen en heb daarom de voor ons meest in het oog springende veranderingen
hieronder opgenomen.
1. Ondergrondse containers
In de tekening zijn 2 grote ondergrondse containers ingetekend, zie rood omcirkeld in bijlage 1. Hoewel de tekening lijkt uit te gaan dat onze tuinmuur een afgesloten muur
is betreft dit in werkelijkheid onze in/oprit waar een dubbele poort zit (ca. 2 meter) en waar ook ten behoeve van die in/oprit de stoeprand is verlaagd (zie bijlage 2).
Plaatsing van deze containers op die plek lijkt dan ook niet logisch: deze blokkeert dan immers volledig onze inrit. Dit stuk zou juist, zoals bij alle andere percelen, voorzien
moeten zijn van de kleur roze “tegels 3003x300x80 halfsteensverband (stroomlagen) Kleur grijs” (zie bijlage 3). Verder lijken de containers zeer dicht op onze erfgrens te
staan. In de tekening staan de containers ook dicht bij ons terras in de relatief ondiepe achtertuin en vlak bij ons slaapkamerraam wat geen logische keuze lijkt. Vraag is of
het handig is de bakken überhaupt aan deze kant van de straat te zetten, immers deze staan in de zomer steeds in de volle zon, dus meestal een graad of 5 warmer dan de
algemene temperatuur, verder oplopend door de relatief smalle weg, waardoor meer kans is op stankoverlast. Alternatief 1 In de directe buurt van de voorgenomen
plaatsing van containers wonen geen mensen die deze zullen gebruiken, aan alle kanten van de weg heeft iedereen voldoende ruimte in de tuin om kliko’s neer te zetten.
Logischer lijkt dan te kiezen voor de hoek Meentweg en Herenweg, de stoep is daar breed en is er voldoende ruimte om te verbreden indien nodig terwijl ook daar de
meeste potentiele gebruikers zitten (zie Bijlage 4 - Alternatief 1). Alternatief 2 Een andere optie kan zijn de ingetekende schuine parkeerplekken weer haaks op de weg te
zetten zoals nu het geval is, en dan rechts van deze parkeerplaatsen naast de garage van Meentweg 10 en tegenover de garage van Meentweg 11 (beiden dus niet
bewoond) de containers te plaatsen (zie Bijlage 4 - Alternatief 2). In deze alternatieve situatie lijken de containers het verst van alle erfscheidingen en gevels te staan in de
straat en daardoor een logischere positie dan zoals huidig ingetekend. Overigens kwamen wij in de tekeningen van de andere straten eigenlijk nauwelijks ondergrondse
containers tegen – principiële vraag blijft of deze überhaupt nodig zijn in onze buurt gezien de veruit het merendeel over voldoende ruimte beschikt voor kliko’s?

1. Nagegaan dient te worden of het hier daadwerkelijk een inrit betreft met een vergunning. Er is een dubbele deur naar
de achtertuin. Achter de deur is er, zo het laat aanzien, geen ruimte voor een voertuig en/of een ruimte ingericht voor
een evt. voertuig.

2. Doorstroming
Hoewel het een nauwe eenrichtingsstraat is blijkt het in de praktijk toch een doorvoerroute te zijn en met name vrachtverkeer zorgt voor overlast. In de huidige situatie is
door middel van bloembakken een soort slalom gecreëerd, in de ontwerptekening is juist weer gekozen voor een rechte weg welke mogelijkerwijs juist weer snelheid kan
uitlokken. Hoewel drempels lijken te zijn geplaatst, welke afhankelijk van de steilheid zullen zorgen voor minder snelheid, kunnen deze drempels ook juist bij grote
vrachtwagens zorgen voor extra schokken wat schade kan aanleveren aan de fundering van het huis en/of de buitenmuren van de tuin, maar zie ook hoe dichtbij de gevel
van meentweg 13 deze is voorzien – wij kunnen dat onvoldoende (technisch) beoordelen en vernemen graag jullie visie hierop. Eventueel te overwegen om de straat af te
sluiten voor zwaar vrachtverkeer, bijvoorbeeld door het plaatsen van hindernissen/barrières waardoor het voor vrachtwagens fysiek onmogelijk wordt om door deze weg te
gaan.

2. De Meentweg afsluiten voor vrachtverkeer lijkt geen haalbare kaart, gezien de historie van de weg is het nu eenmaal
de schakel tussen het centrum en bijv. Hilversumse Meent en 's-Graveland. Alternatief is de Meerweg (ook bus route),
maar dat betekend een vrachtverbod op veel meer wegen (te denken aan Middenlaan, Gr Wichmanlaan) dan de
Meentweg om ongewenst vrachtverkeer door andere straten te krijgen. Met 3,5 m is de straat breed genoeg voor 1
richting vrachtverkeer, alleen niet voor ook nog tegenliggende fietsers.

Ik hoop en verwacht dat u onze bedenkingen, die grotendeels overeenkomen met die van onze buren op Graaf Wichmanlaan 5 en Graaf Wichmanlaan 7a, in overweging zult
nemen alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan. Wellicht ten overvloede vraag ik u – nu ook via deze weg – om ons als direct belanghebbenden in de komende
periode direct te informeren over de ontwikkelingen.
Ten eerste dank voor uw mail en het prettige gesprek gisteren, 8 april 2020. Fijn dat we weer in contact zijn met de wijkbeheerder van onze wijk. Zoals we u vertelden
wonen wij aan de Graaf Wichmanlaan (GWL), maar grenst onze tuin, achteringang en garage aan de Meentweg (MWG). Wij zijn dus ook direct belanghebbende. Uw
verwijzing naar de site van gooisemeren.nl met betrekking tot het ontwerp Beerensteinerlaan en specifiek de MWG, leverde ons veel informatie op. Hieronder zetten we
onze reactie over dit ontwerp en de situatie op de MWG even op een rijtje:

M.b.t. onder grondse afvalcontainers:
I.o.m. GAD locatie afvalcontainers bepalen, daarna inrichting m.b.t. parkeren en boom optimaliseren.
-De OAD zodanig neer te zetten dat hij niet voor een poort staat. Genoemde alternatieven nader bekijken. Alternatief op
de kop Meentweg - Herenstraat voor winkel minder wenselijk omdat deze locatie zich in een bochtstaal op een druk
kruispunt bevind. Dit zal bij legen van de units tot gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties lijden.
-Ter hoogte van de erfgrens rechts van de insteekvakken gaat ten koste van het parkeren; oplossing extra P-vak op de
plek waar nu de OAD staat.
-Andere mogelijkheid is verplaatsen OAD tegen de erfgrens 7a en 7, zodat de uitrit vrij is. Daarbij dient de boom
verplaatst te worden.

.

1. Omdat u alleen aan de achterzijde van uw woning het projectgebied raakt en uw adres (voorzijde) buiten het project
gebeid valt is dit misgegaan. Ik deel uw mening dat dit wel had moeten gebeuren. De communicatie geschied overigens
niet alleen door bewonersbrieven, maar ook via andere kanalen.
2. Opladen elektrische auto : Zodra de aannemer bekend is zullen we met u in contact treden om tot een oplossing te
komen, daarvoor zijn meerdere mogelijkheden die vooraf met u besproken zullen worden.

1. Communicatie
De bewonersbrief Beerensteinerlaan en omgeving van 9 december 2015, de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 24 april 2018 en de brief van 26 maart 2020
hebben we zoals we u vertelden nooit gehad. Erg teleurstellend, temeer daar we veelvuldig in het verleden bij de gemeente hebben aangegeven op de hoogte gehouden te
willen worden van herinrichtingsplannen van de MWG, omdat onze uitrit en achtertuin hieraan grenst. Hierdoor zijn we niet eerder in staat geweest te reageren op de
concept plannen. Hoewel we uit blijven gaan van de goeder trouw van de gemeente en natuurlijk niet bewust buiten de communicatie zijn gehouden, vinden we wel dat de
tijdsdruk nu geen reden mag zijn om niet naar onze inbreng te kijken en het concept ontwerp nog open te stellen voor aanpassingen.
2. Opladen elektrisch aangedreven auto
Wij hebben een volledig elektrisch aangedreven auto, waarvan de accu opgeladen wordt aan de laadinstallatie in onze garage, waar de auto dus altijd in staat als die niet
gebruikt wordt. Laden aan een openbare laadpaal is in de nabije omgeving zeer lastig, omdat er zeer weinig laadpalen aanwezig zijn en die er zijn, zijn altijd bezet. Kunt u
ons vertellen hoe de aannemer gaat zorgen dat we de auto kunnen blijven laden? Dit is voor de uitoefening van ons zelfstandig consultancy bedrijf van essentieel belang.

3. Afvalcontainers
We zien dat ondergrondse afvalcontainers ingetekend staan op de MWG ter hoogte van de achtertuinen van GWL 7 en 7A (ons huis). Een verrassende verandering omdat
vanaf MWG 11B (en wij dus ook) iedereen beschikt over afvalcontainers (kliko) en deze oplossing niet nodig hebben. Dit ligt mogelijk anders voor het
appartementencomplex op MWG nr. 11. Daarom hebben we een alternatieve tekening gemaakt (zie aparte bijlage Figuur 1), waarbij de ondergrondse afvalcontainers op
de hoek van de GWL/MWG/Herenstraat worden geplaatst. Omdat dit kruispunt nu behoorlijk ruim is, hebben we daar het trottoir verlengd tot de denkbeeldige rechte lijn
van de GWL (zie de dikke blauwe lijn). Hierdoor zijn de containers beter bereikbaar voor de bewoners van nr. 11 (ze hoeven de MWG niet meer over te steken) en ze staan
niet meer op de oprit van de achtertuin van GWL 7. Zie Figuur 1, Foto 1 en Foto 2.
4. Parkeerplaatsen ter hoogte van MWG 11c
We hebben gezien dat het aantal parkeerplaatsen tegenover MWG nr. 11C teruggebracht is van 8 naar 6. Ook zijn 2 parkeerplaatsen naast MWG nr. 13 verdwenen. Dat
betekent dus dat er 4 parkeerplaatsen gaan verdwijnen. De parkeeroverlast op dit stuk is echter heel groot (er wordt bijvoorbeeld op de stoep geparkeerd), vooral sinds het
appartementencomplex op MWG nr. 11 is gerealiseerd. Daar komt bij dat vergunning is verleend om ook meer appartementen te realiseren op MWG nr. 11c en 11d,
waardoor het aantal geparkeerde auto’s nog alleen maar zal toenemen. Als alternatief stellen we daarom voor om het aantal parkeerplaatsen tegenover nr. 11c op 8 te
handhaven en daarbij ca. 3 parkeerplaatsen voor nr. 11c. Hierdoor verdwijnen geen 4 parkeerplaatsen, maar 1. Zie Figuur 1, Foto Foto 3, Foto 4 en Foto 5.

3. Afvalcontainers : Iom de GAD gaan we na in hoeverre een optimalisatie mogelijk is om voor alle partijen leefbare
oplossing te komen.
4. Parkeren : In navolging van punt 3 gaat gekeken worden of er ruimte is voor extra P-plaats, bijvoorbeeld door
verschuiven van de boom. Hierbij staat voldoende ruimte voor de voetganger voorop. Het appartementencomplex heeft
aan de voorzijde (Herenstraat) een aantal eigen P-plaatsen.
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5. Parkeren : Momenteel wordt het Mobiliteitsplan afgerond. De Parkeervisie is een onderdeel van Het Mobiliteitsplan.
Het vergunninghoudersparkeren voor de gehele gemeente wordt hierin beschreven. Zo zijn ook de tijden voor
vergunninghouders en de doelgroepen die met het reguleren van parkeren worden bediend hier een onderdeel van.
Voorlopend op het vaststellen van dit plan worden geen aanpassingen in de huidige parkeerregeling (en dus ook uren
waarop gereguleerd wordt) gedaan. Op een later moment wordt maatwerk toegepast op locaties waar hier vraag naar
is en waar dit aansluit op de visie op parkeren.
6. Overlast Vrachtverkeer : De Meentweg afsluiten voor vrachtverkeer lijkt geen haalbare kaart, gezien de historie van
de weg is het nu eenmaal de schakel tussen het centrum en bijv. Hilversumse Meent en 's-Graveland. Alternatief is de
6. Overlast van vrachtvervoer
Meerweg (ook bus route), maar dat betekend een vrachtverbod op veel meer wegen (te denken aan Middenlaan, Gr
In de huidige situatie komt het veelvuldig voor, dat grote vrachtwagens met een 18-meter aanhanger gebruik maken van de MWG, vaak in de vroege ochtend. Mogelijk
Wichmanlaan) dan de Meentweg om ongewenst vrachtverkeer door andere straten te krijgen. Met 3,5 m is de straat
wordt dit veroorzaakt door de afsluiting voor dit soort verkeer op de Groot Hertoginnelaan (zie bijgevoegde voorbeeld Foto 8). Niet alleen is dit voor de betreffende
breed genoeg voor 1 richting vrachtverkeer, alleen niet voor ook nog tegenliggende fietsers.
chauffeur een uitdaging, ook de aanwonenden en het overige verkeer ondervindt hier ernstige hinder van, los van de schade aan zijspiegels en straatmeubilair wat
7. Woonerf : kenmerk van woonerfen is de ruime opzet om zowel fietsers als voetgangers veel ruimte bieden met
onbewust wordt veroorzaakt. Daarom willen wij voorstellen de MWG af te sluiten voor vrachtverkeer waarbij een ontheffing wordt verleend voor bestemmingsverkeer voor doodlopende wegen alleen voor bestemmingsverkeer. Dit is hier niet passend, ook gezien de verkeersintensiteit .
bijvoorbeeld de firma Spaans.
Meentweg en haar omliggende nauwe straten kenmerken zich door bestemmings en doorgaand verkeer, hiervoor is een
inrichting Duurzaam Veilig (30 km/h) met als uitgangspunt gelijkwaardigheid voor alle verkeersdeelnemers.
7 “Auto-te-gast” c.q. woonerf
8. Eenrichtingsverkeer fietsers: Met een rijbaanbreedte van 3,5 is 2 richtingsverkeer voor fietsers niet mogelijk, gezien
Qua status van de MWG vroegen we ons af of het misschien mogelijk is dat deze straat een “auto-te-gast” (vb. Hoge Naarderweg te Hilversum) of woonerf-status zou
de hoge verkeersintensiteit. Op de drukkere wegen incl. vrachtverkeer zoals de Meentweg, lijkt met het dan ook niet
kunnen krijgen, waarbij de snelheid stapvoets moet zijn of in ieder geval de snelheid op 15km gezet kan worden?
wenselijk om het wel toe te staan. Beter beborden kan wel
5. Parkeren voor vergunninghouders
Als voorstel om de parkeerdruk nog verder tegen te gaan, willen we voorstellen, het parkeren voor vergunninghouders niet voor 9 – 18 uur, maar voor 24 uur in te stellen
(en te handhaven uiteraard). Nu wordt er nog veel geparkeerd door niet-vergunninghouders, bijvoorbeeld door bezoekers van restaurant Faulk, El Verano, het café De
Koperen Kraan en bewoners van de Herenstraat. Bovendien worden er ook motoren gestald die een hele parkeerplaats innemen, maar waar helemaal geen vergunning
nodig voor is ( zie Foto 7).

8. Fietsverkeer
Het is nu niet toegestaan om vanaf de Nieuwe ’s-Gravelandseweg via de MWG richting de Herenstraat te fietsen. Dat gebeurt echter veelvuldig met gevaarlijke
verkeerssituaties tot gevolg. Verduidelijking van het éénrichtingsverkeer of een veilige fietsstrook zou dit kunnen verbeteren (we gaan er maar vanuit dat aan het roekeloze
weggedrag van fietsen weinig aan te doen is). Daarom ons verzoek of extra aandacht gegeven kunnen worden aan het fietsverkeer?

6 Meentweg

Verkeer

8 Herenstraat
Iepenlaan
Meentweg
Nwe. Spiegelstraat

Verkeer

Samenvatting
We zijn blij dat de communicatie weer hersteld is en we het belang van het laden voor onze auto hebben kunnen aangeven. Daarnaast is het naar ons inzicht mogelijk de
afvalcontainers naar de hoek van de GWL/MWG/Herenstraat te verplaatsen en slechts 1 parkeerplaats te verliezen in plaats van 4. De verkeersveiligheid kan verder
verbeterd worden door geen groot vrachtverkeer meer toe te staan, snelheidsbeperkende maatregelen toe te passen zoals woonerf of 15-km zone en meer voorzieningen
voor het fietsverkeer aan te brengen.
Goedemorgen,
Even een collectieve mail vanuit de Meentweg ter hoogte van Meentweg 34.
Voor ons huis (nummer 34) spelen eigenlijk alle kinderen, hier zijn wij al jaren bezig de auto's en vrachtwagens af te remmen door bloembakken etc. We zijn erg blij met de
plannen zoals deze er liggen en we hopen dat bestuurders langzamer gaan rijden. Echter denken wij wel dat er een ding is die we hierin nog zouden kunnen doen... De "
knik/slag" in de straat staat nu gepland voor het huis nummer 36. Indien we die voor ons huis nummer 34 zouden kunnen krijgen dan zwakt de snelheid af en maakt het
veiliger voor alle spelende kinderen. We merken namelijk toch dat er bij afzwak momenten netjes geremd wordt maar dat zou na de spelende kinderen dus pas zijn.
Alle omliggende buren zijn het hier mee eens aangezien het ook om hun kinderen gaan. We hebben ruim 25 kinderen die in de straat wonen waarvan er zeker 10 elke dag of
weekenden buiten gespeeld wordt. Ik hoop dat u dit overweegt aan te passen en anders zou ik u willen uitnodigen om te komen kijken naar de situatie, ik kan mij niet
voorstellen dat u dan anders zult besluiten. Ik begrijp dat het moeilijk is om overal aan te denken, ik zou niet in uw schoenen willen staan. Maar ik word hier zelf niet
beter van, alleen mijn kinderen en de kinderen in de buurt. Ik hoop iets van u te vernemen. I.v.m. Corona zijn wij elke dag thuis, dus u bent welkom om op gepaste
afstanden de situatie te komen beoordelen en of te bespreken.
Het plangebied omvat een aantal straten die ook belangrijk zijn voor het doorgaande fietsverkeer. Wij zijn van mening dat hier onvoldoende rekening mee is gehouden. De
Nieuwe Spiegelstraat is nu ook opgenomen in de snelfietsroute van de MRA. Vanuit de MRA worden kwaliteitseisen gesteld aan de inrichting. Wij vragen ons af waarom
daar geen rekening mee is gehouden. Om in de toekomst kosten te besparen is het aan te bevelen met deze eisen rekening te houden. Ook de overige straten zijn erg smal
(3,50 m) voor fietsverkeer in twee richtingen, terwijl ook nog in langs richting wordt geparkeerd. Het risico voor openslaande deuren is daarmee verre van denkbeeldig. In
de tekeningen kunnen wij overigens ook niet terugvinden of er ook straten zijn uitgezonderd van tweerichtingsverkeer voor fietsers. Bij de huidige inrichting zijn wel een
aantal straten uitgezonderd. Na de herinrichting lijkt het ons vanzelfsprekend dat alle straten geschikt moeten zijn voor fietsverkeer in 2 richtingen.

Snelheidsremmende maatregelen dienen met regelmaat op gelijke afstand terug te komen. Door te gaan verschuiven zal
er op een ander stuk richting kruising Nieuwe sGravelandsche weg harder gereden kunnen worden. Dit stuk wordt dan
verkeers onveilig. Daarnaast moet de nieuwe wegindeling weer 60 jaar meegaan en kan het zo zijn dat dan de
toekomstige kinderen juiste ter hoogte van nr. 36 spelen. Ontwerp wordt daarom niet aangepast.

In het Definitief Ontwerp van maart 2020 is nog geen rekening gehouden met specifieke wensen en eisen ten aanzien
van het realiseren van een snel- of doorfietsroute. Dit komt omdat nog een aanvullende tracéstudie nodig is om
duidelijkheid te verschaffen over de exacte route die uiteindelijk het meest haalbaar is tegen de geringst mogelijke
kosten. Dat is met name in dit project aan de orde omdat er meerdere alternatieve routes zijn. Om dit project niet nog
enkele jaren te vertragen, is het nu niet mogelijk te anticiperen op het realiseren van een snel- of doorfietsroute.
Het wegprofiel voldoet niet altijd aan de ASVV-normen, doordat de weg op sommige plekken onvoldoende breed is
voor al haar weggebruikers (autoverkeer, parkeren, fietsers en voetgangers) en functies als groen, openbare verlichting
en vuil ophalen. Er is daarom gezocht naar een optimale veilige indeling voor iedereen, waarbij in sommige gevallen
wordt afgeweken van de minimale ontwerprichtlijn (ASVV stelt 3,85 m voor een richting autoverkeer en twee-richtingen
fietsverkeer). Er is hier gekozen om 3,5 m aan te houden voor de rijloper, om parkeren en ruimte voor voetgangers
mogelijk te maken. Op de rustige wegen kun je naar 3,5 m gaan met 2 richtingen fietsverkeer. Op de Nieuwe
Spiegelstraat is verkeersintensiteit groter, wat de kans op ongelukken groter maakt. wegprofiel zal hier worden verruimt
naar 3,85 [m], mits dit niet tot een ontoelaatbare afname van de parkeercapaciteit leidt. Daarnaast wordt gekeken of
hier aan het wensprofiel van 4,0 [m] kan worden voldaan, zodat de rijloper geschikt kan zijn als toekomstige fietsstraat
voor de hoogwaardige fietsverbinding Amsterdam - Bussum - Hilversum.

9 Eikenlaan

OV
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Inritten

Wij wonen op nr. 1A.
1. Er is een boom gepland (gelukkig nog niet geplant) nabij de erfgrens met nr. 3. Deze zou komen te staan voor de inrit naar onze garage. Graag één meter richting nr.3
verplaatsen. Dit heb ik reeds met dhr. de Vor besproken over de telefoon.
2. Midden voor ons huis komt weer een lantaarnpaal, geen bezwaar, hebben we nu ook, maar waarom staan daar kunststof palen naast?
3. Dat de parkeerstroken antracietkleurig worden en niet weer geel vinden wij jammer.
4. De voorrangsregeling op het kruispunt Herenstraat/ Spiegelstraat/ Nieuwe Spiegelstraat moet naar onze mening blijven zoals het nu is: anders heeft verkeer vanaf de
spoorbaan geen veilige vrije doorgang. De andere kant op neemt "de Koperen Kraan" teveel zicht weg.

1. Akkoord.
2. Mogelijk ter bescherming van aanrijden lantaarnpaal
3. Grijs wordt vanuit stedenbouw als passend beschouwd in relatie tot de kleur van de rijloper en het trottoir.
4. Alle kruispunten worden verhoogd aangelegd om snelheid te minderen en daarmee gelijkwaardigheid tussen
verschillende verkeersdeelnemers te creëren. Dat geldt ook voor uitwisseling verkeer op de kruispunten. Rechts heeft
komend vanuit de Spiegelstraat voorrang op het komend verkeer vanaf de spoorwegovergang Herenstraat. Vooralsnog
wordt de afstand vanaf het spoor naar de kruising Spiegelstraat als voldoende beschouwd om geen stilstand op de
spoorwegovergang te krijgen. Echter zal definitief advies bij ProRail aangevraagd worden. Mocht dit advies toch zijn dat
de afstand als tekort wordt gezien, dan kan met een voorrangsregeling (haaientanden) alsnog een veilige situatie
worden gecreëerd.
1) Waar worden de lantaarnpalen geplaatst? In mail van 02.04.2020 spreekt Robbert de Vor over Verlichtingsplan. Wat is het Verlichtingsplan voor de Eikenlaan? Als
1. Verlichting is weergegeven op het DO en zal naar aanleiding van uw opmerkingen nogmaals bezien worden.
bomen worden verplaatst zal i.v.m. de bepaalde lichtval/invloed van bomen, de lantaarnpalen toch ook verplaatst moeten worden. Mail 07.09.2018 van Hendrik
2. Qua materialisatie is gekozen voor een standaard type lichtmasten en armaturen dat binnen de gemeente Gooise
Teeuwissen waarin o.a. gezegd wordt dat de lantaarnpalen vermoedelijk tegenover de nieuw te planten bomen zullen worden gezet. Betreffende mail zal ik doorsturen naar Meren wordt toegepast. In de smalle straten wordt het type armatuur Schréder Kio LED toegepast op lichtmasten van 4
Robbert de Vor.
meter hoogte. Er wordt gebruik gemaakt van dimbare Ledverlichting.
2) Welke lantaarnpalen worden het? Aantal bewoners hadden voorstel idem lantaarnpalen als nieuw deel naast/achter het Gemeentehuis
3. In het verlengde van het huidig gebruik van het parkeren tussen de bomen in de straat, is gekozen om i.p.v.
3) Volgens mail van Robbert de Vor van 02.04.2020 zijn de inritten op de tekening aangegeven, echter zie ik nog niet de poortjes/opgangen naar verschillende voordeuren
parkeervakken voor parkeerstroken te kiezen. Met parkeervakken zijn de bewoners relatief vrij om de auto daar neer te
op de tekening aangegeven. Verschillende huizen hebben namelijk zowel een oprit als een paadje richting de voordeur. Aangegeven op tekening, die ik heb doorgestuurd
zetten rekening houdend met elkaars toegangen.
naar Robbert de Vor, d.m.v. oranje hekjes.
4. De hoeken van de straten zijn als trottoir vorm gegeven. Hier mag niet geparkeerd worden. Vooralsnog worden hier
4) Vraag/verzoek: graag de hoeken van de straten overzichtelijk houden, zodat daar geen auto's kunnen parkeren. Is op de tekening niet goed te zien hoe dit verwezenlijkt
geen anti-parkeer-paaltjes opgenomen;
kan worden.
5. Gemeente heeft standaard contracten m.b.t. aanleg groen met partijen, maar zal onderzoeken in hoeverre aan uw
5) De Quercus Phellos 11x, die al gereserveerd zijn bij Firma Van den Berk, kunnen alleen geplant worden tussen maart en oktober. Wij zouden graag willen zien dat de
wens tegemoet kan komen.
bomen ook daadwerkelijk door de Firma Van den Berk zelf geplant worden

11 Nieuwe Spiegelstraat Parkeren

mijn voorkeur gaat uit om de 2 invalideparkeerplaatsen, tegenover Nieuwe Spiegelstraat nummer 36, te verplaatsen naar het terrein van Bensdorp. Er zal weinig gebruik
worden gemaakt van deze parkeerplaatsen en het geeft voor de bewoners van de Nieuwe Spiegelstraat weer ruimte om 2 auto's te parkeren.

Invalide plekken worden niet naar Benschop verplaatst. Kijkende naar de omgeving en de noodzaak hiervoor in het
nieuwe plan is de conclusie dat de plekken (m.u.v. vergunningen) kunnen komen te vervallen.

12 Nieuwe Spiegelstraat Parkeren

Het is nog steeds de tekening die wij al eerder hadden, de besproken en aangevoerde suggesties zijn nergens terug te vinden!
1. Mijn invalideplaats is niet ingevuld, en er staat ook niet aangegeven waar de laadpaal gaat komen.
2. De twee invalideplaatsen voor de huisnummers 30/32. In dat rijtje wonen (nog) geen invalide personen, mocht dit toch gebeuren dat is het vroeg genoeg om een invalide
parkeerplaats aan te vragen. De bewoners van de lofts kunnen hun visite (al dan niet invalide) in de parkeergarage laten parkeren? Zij wonen in een andere parkeerschil.
3. Momenteel is er één vergunning parkeerplaats! Er is nog niets gedaan om enige coulance te hebben met de bewoners in het voorste gedeelte nwe. spiegelstraat 6 t/m
12, om met een vergunning, zakelijke vergunning of een geldige dag-vergunning kaart te kunnen parkeren. Oplossing ! ten tijde van het parkeerprobleem toestaan op om
de betaalde parkeerplaatsen te staan.

1. Bij verleende vergunning tekening daarop aanpassen, voorziening incusief laadpaal dient zo dicht mogelijk bij de
woning te komen, bewoner heeft voorstel gedaan voor verplaatsing plek naar nieuw aan te leggen P-plaats op plek
huidige speelterrein. Indien aanvraag voor laadpaal is afgegeven, dit in het plan verwerken.
2. M.b.t. de vraag over de invalideplekken, zie antwoord vraag 11.
3. De voorgestelde oplossing valt buiten scope werk, wordt door afdeling parkeren opgepakt

13 Nieuwe Spiegelstraat Parkeren
Laadpalen

Het is ons als bewoners van de Nieuwe Spiegelstraat nog steeds een doorn in het oog, dat er via een gemeentelijke beslissing, 2 invalideparkeerplaatsen moeten worden
M.b.t. de vraag over de invalideplekken, zie antwoord vraag 11.
gerealiseerd ook nog eens op een onmogelijke plek. De hoeveelheid normale parkeerplaatsen die nu overblijven in de straat, zullen weer voor de nodige wrevel en
M.b.t. laadpalen : Dit loopt via een losse aanvraagprocedure via de gemeente, er is budget voor het aanbrengen van
onenigheid leiden. De meeste bewoners hebben 2 auto's, die ergens geparkeerd moeten worden. In het sporadische geval dat er wel 2 mensen met een invalidekaart hun openbare laadvoorzieningen
auto bij ons in de straat willen parkeren, weegt zeker niet op tegen de nutteloosheid van deze zeer ruim opgezette parkeerplekken die voor 99% van de tijd nooit gebruikt
zullen/mogen worden.
Ook het ontbreken van een of meer laadpalen voor de toekomstige elektrische auto's die er ongetwijfeld zullen komen, geeft geen goed gevoel bij de huidige plannen zoals
ze nu op tafel liggen. Sterker nog, de plannen voor deze straat wijken m.i. voor minder dan 1% af van de oorspronkelijke plannen. Dus er is totaal niets gedaan met alle
suggesties en opmerkingen die er de afgelopen jaren door de bewoners en via Email of anderszins zijn ingediend.
De straatlantaarns zijn oud en geven scherp wit licht, in tegenstelling tot de mooie warme kleur van de lantaarns van de Herenstraat. Aangezien wij (Willemslaan 2) precies
op de hoek wonen kennen we de situatie goed. De verlichte situatie van de Herenstraat is rustiger en veiliger. De huidige verlichte situatie in de Willemslaan is onrustig
(hard en kil) en door de beperkte lichthoogte niet toereikend. Mijn suggestie is dan ook om de lichtsituatie in de Willemslaan aan te passen overeenstemmend met de
lichtsituatie in de Herenstraat

14 Willemslaan

OV

Er is een nieuw verlichtingsplan gemaakt wat past bij inrichting Duurzaam Veilig. In de smalle straten wordt het type
armatuur Schréder Kio LED toegepast op lichtmasten van 4 meter hoogte. Qua materialisatie is gekozen voor een
standaard type lichtmasten en armaturen dat binnen de gemeente Gooise Meren wordt toegepast. Er wordt gebruik
gemaakt van dimbare Ledverlichting.

15 Willemslaan
Herenstraat

Verkeer

1. Betreft inrit Herenstraat huisnummers 66 t/m 84. Deze inrit is thans van stoeptegels. Vanwege onlangs uitgevoerde werkzaamheden aan het dak van het gebouw zijn
hier zeer zware voertuigen geweest zoals telescoopkraan en een volle grindwagen. Hierdoor gaan de stoeptegels kapot. Gemeente werkers zijn al een paar keer hier
geweest om het provisorisch te herstellen. M.I. is het beter om deze inrit met asfalt (rode kleur) aan te leggen die zware voertuigen kunnen dragen. Willemslaan
2. In het proces heb ik de suggestie gedaan eenrichtingsverkeer te maken. Ingang dan vanaf de Herenstraat naar de Nwe 's-Gravelandseweg. Ik heb daartoe twee foto's
gezonden. De Willemslaan wordt smaller door geparkeerde voertuigen. Vrachtauto's zoals vuilnisauto en brandweer kunnen er dan niet meer langs. Bovendien is veel
sluipverkeer door inwoners want de navigatie gaat uit van gebruik ingang Herenstraat. Ook is niet te zien of er tegenliggers aan komen zeer gevaarlijk.

16 Herenstraat

Algemeen

Geachte heer De Vor, Dank voor uw brief d.d. 25 maart jl. Goed te zien dat u ondanks de Coronacrises probeert om het Beerensteinerlaan project gaande te houden. Wij Fijn om te horen!
hebben geen opmerkingen over het ontwerp, onze eerdere suggesties zijn verwerkt, we zijn er erg tevreden over. Deze reactie is alleen bedoeld om steun aan u en de
gemeente uit te spreken voor een snelle uitvoering van het project.

17 Iepenlaan

Materialisatie
Inritten
Parkeren
Wegprofiel

Ik heb op de tekening van de herinrichting Iepenlaan mijn suggesties en correctie aangegeven. De tekening heb ik gemaild naar r.devor@gooisemeren.nl. Punten zijn:
1. Huidige Nw Hilversumseweg heeft asfaltverharding. Dit graag op kruising met Iepenlaan handhaven i.v.m. voorkomen geluidsoverlast en éénduidige inrichting Nw
Hilversumseweg. Strikt genomen valt deze kruising buiten herinrichting (zie overzichtstekening met projectgrenzen).
2. Bij mijn woning Iepenlaan 24 is maar één inrit. Graag dit deel van het ontwerp aanpassen op één inrit met: meer ruimte om inrit in te draaien met auto (let op
bochtstralen), lantaarnpaal te verplaatsen naar huidige plek, parkeerstrook langs woning op te schuiven etc.
3. Parkeerstrook is nu voor ingang van woning geplaatst. In verleden veel problemen gehad met krappe toegang tot woning (bijvoorbeeld brancard) door geparkeerde auto's
voor de ingang. Parkeerstrook zodanig verplaatsen dat ingang vrij blijft.
4. Afmetingen van parkeervakken komen niet overeen met de richtlijnen van CROW. Lengte parkeervak is 5 meter met 1 meter manoeuvreerruimte. Graag aanpassen.
Verdere opmerkingen, zie tekening.

18 Iepenlaan

Verkeer

Geachte heer/mevrouw, Wonend met kleine kinderen aan de Iepenlaan ter hoogte van de Dwarslaan had ik graag een snelheidsbeperkende maatregel gezien op de
Iepenlaan ter hoogte van de Dwarslaan. De praktijk is nu dat veel auto's een dot gas geven na de Beerensteinerlaan tot aan de Nw Hilversumseweg. Vandaar mijn
verzoek/suggestie tot een snelheidsbeperkende maatregel ter hoogte van de Dwarslaan.

19 Iepenlaan

Planning

20 Iepenlaan

OV

Geachte heer/mevrouw, De stappen van het project worden netjes uitgelegd echter worden er geen duidelijke deadlines en timing aan verbonden. Aangezien dit project al Zodra het college over de reactienota heeft beslist en het bijbehorende budget kunnen we het project gaan
een keer eerder fors vertraagd is de volgende vraag: Kunt u per fase een duidelijke deadline/datum koppelen aan dit project zodat we precies weten waar we aan toe zijn aanbesteden. In verband met de huidige crisis situatie zijn er op dit moment teveel onzekerheden om een betrouwbare
en de gemeente hier ook op aan kunnen spreken. Heeft u al een indeling in volgorde wanneer welke straat op het programma staat?
planning te geven. Het streven is uitvoering in de eerste helft van 2021. Zodra de aannemer bekend is en een detailplanning van de uitvoeringswerkzaamheden gereed heeft wordt die met de bewoners en de omwonenden gedeeld.
De straatjes inclusief de Iepenlaan zijn erg pittoresk en met de oude huisjes van eind 19e en begin 20e eeuw maken het geheel een prettige woonomgeving. De huidige
Qua materialisatie is gekozen voor een standaard type lichtmasten en armaturen dat binnen de gemeente Gooise Meren
straatverlichting past hier helemaal niet in met de lange hoge palen en ongezellige verlichting. Mijn vraag is om sfeervolle lantaarnpalen te plaatsen zoals je deze vaker
wordt toegepast. In de smalle straten wordt het type armatuur Schréder Kio LED toegepast op lichtmasten van 4 meter
ziet in de binnenstad van grote steden. Ik.heb nog plaatjes uit het archief met soortgelijke sfeervolle straatverlichting aan de Iepenlaan in 1920. Kunt u een plaatje delen van hoogte. Er wordt gebruik gemaakt van dimbare Ledverlichting. (zie bijgevoegde tekening)
het huidige ontwerp dat gekozen is voor de straatverlichting?

1. Uitgangspunt van duurzaam veilig (30 km/u) en het karakter van dit gebied is om alles in straatsteen uit te voeren.
Ondergrond onder inritten zullen wel verstevigd uitgevoerd worden. Schade aan openbaar gebied zal worden verhaald
op de veroorzaker. Gemeente zal nog nagaan in hoeverre schade op de veroorzaker te verhalen is.
2. Uw verzoek is gehonoreerd, zie tekening

1. Kruispunten dienen bij voorkeur volledig in hetzelfde materiaal te worden aangelegd, om verwarring over de
voorrang te voorkomen. In basis is dit voor de gehele nieuwe inrichting van de wijk in betonstraatsteen. Afhankelijk of
de kruising helemaal open moet m.b.t. vervanging van de riolering, zal gekozen worden om ook de kruising Beton-straatsteen uit te voeren of de gehele asfalt drempel te laten zitten. Geluidsoverlast is daarbij geen afweging, omdat het
verschil verwaarloosbaar klein is bij lage snelheden.
2. In basis eens. Het ontwerp wordt hierop aangepast.
3. Gemeente heeft juist gekozen voor parkeerstroken om tegemoet te komen aan maximale parkeerruimte AGV de hoge
parkeerdruk die in het gebied wordt ervaren. Als bij elke toegang tot een perceel, niet zijnde een inrit, in het voorliggend
ontwerp 'parkeren vrij' moet blijven dan zal het aantal parkeerplekken drastisch afnemen in het hele gebied zoniet
halveren. Vanuit het gemeenschappelijk belang in de wijk wordt dit als niet wenselijk beschouwd. Daarnaast wordt de
toestand verbeterd t.o.v. de huidige situatie.
4. Er is gekozen om parkeerstroken aan te leggen in plaats van parkeervakken. Hierdoor ontstaat meer parkeercapaciteit
in het gebied dan nu aanwezig. Daarnaast bieden de meeste parkeerstroken overlengte, waardoor ruimte ontstaat om
toegangen naar percelen vrij te houden.
Het is vanuit Duurzaam en Veilig niet noodzakelijk om nog meer snelheid remmende maatregelen te nemen. De
plateaus op de Nieuwe Hilversumse weg en de Beerensteinerlaan in combinatie met een smal wegprofiel, zal tot een
lagere snelheid dan in de huidige situatie leiden.

Mijn reactie gaat
over de straat
21 Iepenlaan

Reactie gaat over
het onderwerp
OV
Verkeer

Mijn reactie
Reactie Gemeente
Open-Ended Response
Geachte heer/mevrouw, Fijn dat jullie snel aan de slag gaan met de riolering en straten, wij wonen aan de Iepenlaan 6 in het oude kerkje, de straten zijn erg slecht en de De door u omschreven mogelijkheid voor een doorsteek op de Iepenlaan zal op worden teruggekomen.
lantaarnpaal is vorige maand omgereden, er struikelen regelmatig oude mensen over de losse stoeptegels, levensgevaarlijk. Mijn suggestie is om de doorsteek aan het
begin van de Iepenlaan naar de nieuwe Spiegelstraat aan te laten sluiten op de inrit van de parkeergarage van Bensdorp zodat dit het verkeer door de Iepenlaan verminderd
van mensen die door het eenrichtingsverkeer anders een heel rondje moeten rijden, er spelen veel kinderen in de straat en dit levert anders onnodig gevaarlijke situaties op.

22 Iepenlaan
Beersteinerlaan

Bebording

Uitgaande dat bereikbaarheid van de bedrijven aan o.a. de Beerensteiner- en Iepenlaan goed wordt verzorgd en wordt aangegeven voor bezoekers en leveranciers.

Bedrijven moeten in het huidige digitale wereld zelf zorgdragen voor hun eigen informatie, waaronder routes naar het
bedrijf, op bijv. de website. Gemeente ondersteund daar niet meer actief in. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 90% zijn
navigatie volgt en niet meer op borden kijkt.

23 Beersteinerlaan

Nutszaken

Ik lees over nieuwe riolering ed. Maar gebeurt er ook iets aan/met waterleidingen? Ik meende bij een reparatie van een lekkage te zien dat er nog loden leidingen lagen.

Het is aan de K&L-beheerders om te bepalen of er Kabels en leidingen vervangen dienen te worden. Gemeente
stimuleert deze beheerders om mee te liften met civiele werkzaamheden.

24 Beersteinerlaan

Materialisatie
Parkeren
Wegprofiel

Ik ben blij met de voorgestelde inrichting voor eenrichtingsverkeer. Het versterkt het karakter van deze straat met weinig verkeer. De straat is meer een fiets/loopstraat.
Er is inderdaad gekozen om de parkeerdruk maximaal te kunnen opvangen. Op dit stukje beerensteinerlaan gaat dat ten
1. Ik vind de voorgestelde inrichting van het stukje Beerensteinerlaan tussen Eikenlaan en Melkweg erg rommelig: > er is sprake van veel verschillende stijlen / materialen, koste van het trottoir. Om het geheel vriendelijker te laten ogen zal de gemeente uw voorstel 3 verder uitwerken zoals
die slechts voor kleine oppervlakten worden gebruikt (stroken met betonstraatsteen grijs en met tegels grijs, naast straatbaksteen rood en betonstraatsteen voor de
op de Eikenlaan, waarbij gelijkvloers het uitgangspunt is.
parkeervakken) > dit wordt versterkt door de in verhouding grote en compleet met trottoirband ingebedde parkeervakken, die zo in dit stukje dominant aanvoelen
(bovendien staan er gemiddeld maar 3 auto's ).
2. de stoep aan de noordzijde is te smal en niet functioneel (en is dus eigenlijk geen trottoir). De stukje Beerensteinerlaan is heel smal, de rest van de straat is ook niet
breed. Eigenlijk functioneert het nu als een straat waar voetgangers alleen op de weg kunnen lopen, het ontwerp heeft daarop geen antwoord.
3. Gegeven de beperkte parkeerbehoefte, is mijn voorstel de parkeerplekken anders vorm te geven, niet als havens maar als een strook van betonstraatsteen, kleur
antraciet. Eigenlijk zoals de inrichting van de Eikenlaan.

25 Meentweg

Algemeen

Wij zijn positief op dit ontwerp. Genoeg drempels, parkeerplekken en groenvoorziening !

Dank voor het compliment

26 Meentweg

Parkeren

ik maak me toch wel zorgen , in de nieuwe indeling zijn een stuk minder parkeerplaatsen dan in de huidige situatie.

27 Meentweg

OV

In het hele gebied zal het aantal parkeervoorzieningen iets toenemen. Met betrekking tot de Meentstraat zal het aantal
openbare parkeerplekken na herinrichting 24 zijn. Nog meer parkeerplaatsen toevoegen gaat ten koste van de
ruimtelijke kwaliteit of ten koste van de ruimte van de overige functies/gebruikers van de straat.
Definitieve locatie moet nog bepaald worden.

28 Meentweg

Bereikbaarheid
uitvoering

29 Melkweg

Parkeren
Groenvoorziening

Ik kan op de tekening niet zien of de lantaarnpaal die tegen mijn gevel staat (Meentweg 11b) van locatie gewijzigd is. Ik heb inmiddels een laadpaal aangevraagd via de
site.
Goedemorgen heer, mevrouw, Ik heb op meentweg 20a, mijn bedrijf, verzoek al eerder aangegeven. Verzoek is om werkzaamheden te plannen zodat mijn bedrijf in
periode April tot en met juni ook voor klanten bereikbaar blijft. Daar naast ontkom ik er niet aan om dagelijks met auto bij bedrijf te komen i.v.m. laden lossen materiaal
en machines
en gereedschappen.
Ik hoor graag
van uraken we 3 tot 4 parkeerplaatsen kwijt, terwijl het al erg moeilijk parkeren is in de straat. Ondanks de
Door
de bomen
tussen de parkeerplaatsen
te planten

In overleg (Gemeente, de toekomstige aannemer en uw bedrijf) zal naar een maatwerkoplossing worden gezocht. Het is
op voorhand niet aan te geven hoe dat er precies uit komt te zien.

Er is gekozen, mede na eerdere inspraak, om naast verharding ook aandacht aan groen te geven. Met het voorliggend
ontwerp denkt de gemeente een goede balans te vinden tussen parkeren en het overig gebruik/functies van de straat. In
het gehele gebeid neemt het totaal aantal parkeerplekken iets toe.
De keuze voor een krentenboompje lijkt geen goede keuze. Plant de Krentenboom namelijk nooit bij een mooie bestrating. De Roodpaarse bessen die vanaf Augustus
Dat hangt van het type krentenboom af. Deze krentenbomen ( amalanchier ‘Robin Hill) geven weinig tot geen vruchten.
groeien laten een vieze troep achter die nauwelijks te verwijderen is. Bron: https://www.hendrikjan.nl/hendrik-jan-adviseert/bomen/krentenboom Of kan ik in dat geval Ook hebben wij geen klachten gehad van andere bewoners binnen de Gemeente waar deze bomen al diverse jaren
de bonnetjes van de carwash bij de gemeente declareren?
staan.
Beste Heer/mevrouw, Bedankt voor het nieuwe ontwerp betreffende Beerensteinerhof. Wij zien op de tekening tussen huisnummer 27 en 29 een niet nader te verklaren De 3 bomen (1 esdoorn en twee hulstbomen) tussen Beerensteinerhof 27 en 29 blijven gehandhaafd. De
logo's van een rondje met een stip erin. Drie stuks zien wij op de tekening. Wat houden deze logo's in? Daarnaast zien wij de huidige bomen niet terug in de tekening.
onderbeplanting wordt wel vervangen. Aan de voorzijde van het vak (langs de parkeervakken) komen lage bloeiende
Wellicht hebben wij dit stuk gemist omdat wij nieuwe bewoners zijn, maar wij horen alsnog graag of het plan is om deze ook te verwijderen? Mocht het plan zijn om de
struiken met enkele hogere vlinderstruiken. Aan de achterzijde van het vak komen hogere struiken (krenteboompje en
bomen (tussen huisnr. 27 en 29) te verwijderen dan hopen wij dat de huidige bomen die er nu staan alsnog blijven, omdat: - Er meer groen verloren dan er bij komt omdat kornoelje).
er bijvoorbeeld veel vogels in de bomen zitten wat ons juist wenselijk lijkt. Daarnaast grenst de achterkant van de Beerensteinerlaan met deze groenstrook. Nu is deze uit
het zicht door de bomen. Wanneer de bomen weggehaald worden zal er minder privacy/beschutting zijn voor meerdere huizen en de aanblik verslechteren. Wij hopen dat
de bomen hier mogen blijven staan en horen graag een nadere toelichting op dit stuk.
Het plan ziet er goed uit en de meeste wensen van de bewoners lijkten te zijn vervuld echter blijft 1 punt achter, het aantal bomen wat in de nieuwe situatie overblijft. De In de periode aug 2018 - dec 2018 heeft de gemeente intensief overleg gevoerd over het groenplan met een
unanieme, vurige wens van alle bewoners van het Beerensteinerhof was de hoeveelheid groen/bomen in stand houden en waar mogelijk vergroten. Helaas constateren
bewonersvertegenwoordiging van het Beerensteinerhof. Het aantal bomen is ook toen een bespreekpunt geweest en we
we in de samenvattende tabel dat het hof, van alle omgevingsplannen, de grootse vermindering in bomen heeft (totaal gaan 4 bomen verloren). In het merendeel van de
hebben gezocht naar mogelijkheden om extra bomen te planten. Vanwege aanwezige kabels en leidingen bleek de
andere plannen is zelfs een (forse) stijging van het aantal bomen, in tegenstelling tot het plan van het hof. Graag willen wij verzoeken om alsnog te bekijken of/waar het
ruimte hiervoor echter beperkt en is overeenstemming bereikt over het huidige groenplan.
mogelijk is om extra bomen (of desnoods ander groen) toe te voegen.
parkeervergunningen waar overigens vrijwel nooit op gecontroleerd wordt. Kunnen de bomen niet elders geplant worden?

30 Melkweg

Groenvoorziening

31 Beerensteinerhof

Groenvoorziening

32 Beerensteinerhof

Groenvoorziening

33 Beerensteinerhof

OV

Goedenavond, Ik heb een vraag over de ingetekende lantaarnpaal voor huisnummer 25. De paal staat nu in het verlengde van de schutting tussen nummer 25 en 23. Mijns Indien bewoners nr. 23 dat ook akkoord vinden, zal de paal op de huidige locatie worden herplaatst
inziens is het wenselijker om deze plek te behouden. Kosten technisch en esthetisch gezien lijkt dit een betere plek. Kan dit in het ontwerp nog aangepast worden?

34 Beerensteinerhof

Parkeren
Laadpalen

Geachte heer, mevrouw, Het ontwerp ziet er netjes uit en veelal in overeenstemming met de inbreng van de bewoners van de Beerensteinerhof. Ik mis echter het
Alle reeds geplaatste oplaadpunten blijven behouden.
elektrische oplaadpunt die in juni 2019 is geplaatst ter hoogte van Beerensteinerhof 7. Waar komt deze terug? Op dezelfde plek of ergens anders? Hiernaast is onduidelijk De gehele Beerensteinerlaan van de Iepenlaan naar de Nieuwe Hilversumseweg wordt eenrichtingsverkeer. De
of het stukje Beerensteinerlaan tussen de Beerensteinerhof en de Melkweg tweerichtingsverkeer is of niet. Tweerichtingsverkeer heeft onze grote voorkeur.
wegbeedte laat alleen eenrichtingsverkeer toe om daarnaast nog parkeren mogelijk te maken en voetgangers ook nog
een plek te geven.
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Het plan ziet er mooi uit. Het is een goed idee om de vervanging van het riool aan te grijpen om ook gelijk de straat en het meubilair aan te
pakken, op kosten van het GRP. Door de kleur- en materiaalkeuze wordt het verschil tussen rijbaan, parkeervak, oprit en trottoir helder en
duidelijk. Dat komt de veiligheid en het gebruiksgemak ten goede. De gemeente verdient hiervoor een compliment.
Er zijn me hier en daar wat dingen opgevallen, waarvan ik er enkele hieronder zal vermelden. Let wel, ik ben zeer zeker niet volledig.
Heerenstraat
Tussen de Willemslaan en de Nw 's-Gravelandseweg staan een aantal bomen midden op het trottoir. Dat is niet handig. Bovendien ontbreken er,
waarschijnlijk, enkele verkeersborden VB.
Melkweg
Het trottoir aan de oostzijde wordt smal en laveert een beetje tussen de perceelsgrenzen en de bomen door.
Willemslaan
Aan de oostzijde ontbreekt het trottoir. Nu is het een weinig gebruikt elleboogje, maar een duidelijke aanduiding dat het ontbreekt lijkt me op zijn
plaats.
Iepenlaan
Aan de oostzijde ontbreekt het trottoir gedeeltelijk en voorts is het vaak smaller dan 80 cm.

VISI
Er is gekozen om voor alle verkeersdeelnemers een passende plek binnen de beschikbare ruimte te geven. Daarbij zijn
richtlijnen Duurzaam-Veilig het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat het wegprofiel zodanig smal is dat niet alle
verkeersdeelnemers een passende eigen plek gegeven kan worden, waardoor op veel plekken eenrichtingsverkeer voor
zowel auto- als fietsverkeer zal worden ingesteld. Ook voor parkeren zal naar een minimale maar acceptabele breedte
worden teruggegaan. Voor de voetgangers (met kinderwagen) is het uitgangspunt een minimale trottoirbreedte van
1,20 [m] met een vrije loopruimte van 80-90 [cm], bij voorkeur aan twee zijde van de weg. Dit laatste is echter niet op
alle plekken te realiseren. Bovenstaande zoektocht naar een oplossing voor elke verkeersdeelnemer is vertaald in het
huidig ontwerp waarbij ook nog ruimte is voor groen.
Heerenstraat
Trottoir zal naast de bomen passeerbaar zijn met een minimale breedte van 80-90 cm. (Deze minimale breedte geldt
ook naast andere obstakels zoals OVL-masten en bebording).
Melkweg
Ons inziens is het een vrijwel recht trottoir tussen de geparkeerde auto's en de perceelsgrenzen. Trottoir breedte komt
niet onder de 80 cm, met aan de overzijde ook een mogelijkheid om te lopen.

Afrondend.
Willemslaan
Een mooi project waarvoor gemeente compliment verdient. Op een flink aantal plaatsen zijn de trottoirs smal. Dat gaat natuurlijk in de praktijk nog Hier is inderdaad tot aan de knik, maar aan een zijde voetgangersverkeer mogelijk.
smaller worden door kliko's en overhangend groen. Tegen dat laatste zou GM stevig op moeten treden als het bestemmingsplan dat toelaat.
ik mis in alle stukken echter een duidelijk standpunt en/of visie van GM m.b.t. de inclusieve samenleving.
Een gemeente die hiervan haar speerpunt maakt, die op dit gebied koploper wil zijn, maakt zich er wel erg makkelijk vanaf door de bal bij het
Platform te leggen onder het motto "zeggen jullie het maar". Ik ben heel benieuwd naar de inclusie paragraaf van dit project en tot welke
aanpassingen van het voorontwerp dit geleid heeft.

Iepenlaan
In deze straat is eigenlijk een fatsoenlijk trottoir maar aan 1 zijde mogelijk (westzijde). Onderzocht zal worden in
hoeverre het trottoir op de Iepenlaan verder geoptimaliseerd kan worden, zodat aan 1 zijde de 1,2 [m] altijd wordt
gehaald.
Op de locaties waar het trottoir te smal wordt om fatsoenlijke passage mogelijk te maken, wordt nog getoetst (en
zonodig aangepast) op de toegankelijkheid en veiligheid naar de overzijde van de weg
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Brandweer geeft aan dat het huidige profiel voldoet aan de normen.

