Naarden 17 november 2020
Betreft: Mobiliteitsvisie goed en veilig op weg
Geachte leden van de Raad Gooise Meren,
Bijgaand de inhoud van de brief welke wij op 17 november aan Wethouder Schimmel
stuurden en heden met hem bespraken.
Na vele constructieve gesprekken deze zomer over de mobiliteitsvisie Gooise Meren,
waarin de inbreng van het Bewonersplatform Naarden Vesting uitgebreid besproken
werd lazen wij met belangstelling de definitieve stukken zoals die aan de Raad
gepresenteerd gaan worden. Tot onze verbazing werd bij deze stukken ook een
“Uitvoeringsagenda” gepresenteerd welke nimmer, als onderdeel van het participatie
proces, met ons besproken is. Ons verbazing was dan ook groot toen wij in deze
uitvoeringplannen geen van de concrete aanbevelingspunten, die wij bespraken (zie
ook memo 1 juli 2020), terug vonden. Om een paar te onderzoeken aanbevelingen te
noemen:
- Verbindingsweg ten Noorden van de Vesting om doorgaand verkeer om te
leiden (BOR gronden) en de kern te ontlasten.
- Parkeren bezoekers evenementen buiten de kern: Pasjessysteem voor
bewoners.
- Onderzoek naar parkeerregulering binnen de Vesting met participatie
bewoners in het beslissingstraject
- Pendel dienst voor sociale ontsluiting bewoners en faciliteren parkeren
bezoekers buiten de kern.
- Ontwikkel voor Naarden Vesting met de betrokken stakeholders op korte
termijn een locatie plan voor laadpalen voor elektrische auto’s rekening
houdend met de beperkingen vanwege het historisch karakter van de Vesting.
Een visie is mooi maar de implementatie van de detail plannen is uiteindelijk waar
het om draait en daar heeft het helaas de laatste jaren nog wel eens aan geschort.
Wij verzoeken de Gemeente Gooise Meren hierbij dan ook om bovengenoemde
aanbevelingen in de Uitvoeringsagenda op te nemen.
Ook lezen wij inpunt 12.1 dat er €250.000 is opgenomen voor Naarden voor
aanpassing wegenstructuur in 2022-2023. Gaarne zouden wij nader gespecifieerd
zien voor welk plan dit bedrag bedoeld is.
In afwachting van Uw bericht en gaarne bereid tot verder overleg verblijven wij met
vriendelijke groeten
Boenk van Marle
Bewoners Platform Naarden Vesting
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