Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1566246
De heer N.J.A. Schimmel
Voteren voorbereidingskrediet herinrichting Kerkstraat Kapelstraat - Schoolstraat (Bussum)

Aan de raad,
1. Beslispunten
Een voorbereidingskrediet van € 29.500 voor het project Herinrichting Kerkstraat / Schoolstraat /
Kapelstraat te voteren.
2. Inleiding
In het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum is de herinrichting van de Kerkstraat / Schoolstraat /
Kapelstraat als project opgenomen. Doel van dit project is om de verblijfskwaliteit van het
centrumbezoek te versterken en de veiligheid en bereikbaarheid van het centrum te vergroten.
In de Programmabegroting 2019-2022 zijn bedragen opgenomen voor aanpassingen in de
openbare ruimte in het centrum van Bussum voor de periode tot 2022. Voor de uitvoering van
afzonderlijke projecten worden separaat kredietvoorstellen aan u voorgelegd. Dat gebeurt nu voor
het project herinrichting Kerkstraat / Schoolstraat Kapelstraat (Bussum) met dit voorstel.
3. Beoogd effect
Het voteren van een voorbereidingskrediet, zodat het project herinrichting Kerkstraat /
Schoolstraat / Kapelstraat (Bussum) opgestart kan worden. Binnen dit krediet wordt het
schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp en worden bestek en begroting opgesteld.
4. Argumenten en onderbouwing
4.1 Het project is in lijn met uitgangspunten Kaderplan Verkeer Centrum Bussum
In het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum zijn de doelen en uitgangspunten geformuleerd voor de
inrichting van de openbare ruimte. De openbare ruimte is er een die veilig, herkenbaar en
bereikbaar is voor alle verkeersdeelnemers en daarmee een bijdrage levert aan een leefbaar en
economisch vitaal centrum1. Het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum vormt dus de leidraad voor
de projecten die in en rondom het centrum van Bussum van start gaan. Aan de beurt is nu de
herinrichting Kerkstraat / Schoolstraat / Kapelstraat.

1

Doelen en uitgangspunten KVC Bussum:

1. Verbeteren van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in en rond het centrum zodat een veilige woon- werk- en
leefomgeving ontstaat.
2. Verbeteren van de bereikbaarheid naar en in het centrum. In het centrum mag het winkelend publiek (voetgangers) zo
min mogelijk gehinderd worden door het autoverkeer.
3. Verbeteren van de herkenbaarheid van het centrum: een veilige, goed ingerichte een aantrekkelijke openbare ruimte in
het centrum draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.
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4.2 Uitvoering project is noodzakelijk voor verbeteren verblijfskwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid
centrum
Door de inrichting van dit gebied aan te pakken en fietsenrekken te plaatsen versterken we de
verblijfskwaliteit van het centrum. De fietsenstallingen worden zodanig gesitueerd dat het
bestemmingsverkeer verleid wordt om de fiets aan het begin van het centrumgebied te stallen en
niet door het centrum heen te rijden. Ook verbeteren we de oversteekbaarheid en veiligheid van
het centrum. Zo steken er ter hoogte van de Kapelstraat relatief veel voetgangers en fietsers de
Kerkstraat over die naar het centrum willen. Een oplossing zou een middengeleider (rustpunt
halverwege de straat) kunnen zijn, zodat het makkelijker wordt om over te steken.
4.3 Het voorbereidingskrediet is nodig om project op te starten
Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om het schetsontwerp naar een definitief ontwerp te
brengen. Ook worden bijbehorende raming en overige bestekstukken opgesteld, zodat hiermee
een aanbesteding kan worden voorbereid.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Niet van toepassing.
6. Duurzaamheid
Het vergroenen van het centrum is één van de ambities in de Gebiedsvisie en het Centrumplan
Bussum. Dit is ook onderdeel van de uitgangspunten voor deze herinrichting. De werkzaamheden
in het centrum worden uitgevoerd door derden. Bij de aanbesteding wordt gevraagd om te werken
via een GWW-bestek Duurzaam2.
7. Financiële onderbouwing
De gemeenteraad wordt met dit voorstel gevraagd een voorbereidingskrediet van € 29.500
te voteren voor het voorbereiden van de uitvoering van het project herinrichting Kerkstraat /
Schoolstraat / Kapelstraat (Bussum).
In de Programmabegroting 2019-2022 is hiervoor budget aanwezig (meerjaren
investeringsplanning € 195.500 project Kerkstraat). Wanneer het definitieve ontwerp gereed is,
wordt het benodigde budget voor de uitvoering aan de raad voorgelegd.
8. Communicatie en participatie
Het schetsontwerp, zoals opgenomen in het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum (zie bijlage 1), is
tot stand gekomen met betrokkenheid van de belanghebbenden. Het Centrummanagement en de
direct betrokken (bewoners en ondernemers) hebben al een keer meegedacht met een eerste
uitwerking van het schetsontwerp. Zij worden ook bij de verdere uitwerking van het project
betrokken. De GAD is betrokken vanwege de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

2

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW (Grond, Weg en Waterbouw) ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om

100% maatschappelijk verantwoord in te kopen. Voor de GWW sector is een specifiek programma opgezet en ontwikkeld, te
weten Duurzaam GWW. Kern van de Aanpak is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing,
leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Uitsnede Kaderplan Verkeer Centrum Bussum
2. Verslag bijeenkomst 9 april 2019
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Voteren voorbereidingskrediet herinrichting Kerkstraat - Kapelstraat Schoolstraat (Bussum)’ met zaaknummer 1566246 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
Een voorbereidingskrediet van € 29.500 voor het project Herinrichting Kerkstraat / Schoolstraat /
Kapelstraat te voteren.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

