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Datum 31 mei 2017
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Geachte heer, mevrouw,
Zoals de meesten van u zich nog zullen herinneren, heeft de gemeente enkele jaren geleden in uw wijk
het riool vernieuwd. Omdat de straten moesten worden opgebroken werd deze ingreep benut om
diverse delen van uw wijk in samenspraak met de bewoners opnieuw in te richten.
Vorig jaar hebben wij u via een bewonersenquête, welke wij hebben laten uitvoeren door een extern
bureau, in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe tevreden u bent over het participatietraject en
over de herinrichting. Uit de enquête blijkt dat een deel van de bewoners tevreden is, een deel van de
bewoners matig tevreden en een deel van de bewoners ontevreden. De precieze cijfers kunt u nalezen
in het bijgaande document.
De ontevredenheid betreft in het bijzonder de Bachlaan. Een aantal bewoners vindt dat de rijweg te
smal is geworden en de trottoirbanden te steil zijn. Naar aanleiding hiervan heeft het college van B&W
de situatie in deze straat nog eens goed bekeken.
Na alles op een rij te hebben gezet, hebben wij besloten om de straten niet opnieuw aan te passen. De
belangrijkste overwegingen daarbij zijn:
- De breedte van de rijweg en de vorm van de trottoirbanden voldoen aan de richtlijnen, ook
waar het de veiligheid betreft.
- Het ontwerp van de herinrichting is in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen en
heeft ook ter inzage gelegen. Dat heeft geen bezwaren opgeleverd.
- Aanpassing van de straat zou om een investering van € 350.000 vragen. Voor de aanpassing
van een straat die aan de normen voldoet, vinden wij dit een veel te hoog bedrag.
Behoort u tot de ontevreden bewoners, dan zal ons besluit u teleurstellen. Dat begrijpen wij heel goed.
Wel hopen wij dat u begrip heeft voor onze afwegingen.
Dat we de situatie laten zoals die nu is, wil natuurlijk niet zeggen dat we van mening zijn dat aan het
participatietraject niets te verbeteren was geweest. Het kan altijd beter. We nemen dan ook de
aanbevelingen over die op basis van de enquête aan ons worden gedaan. U kunt ze nalezen in het
bijgaande document. Wij danken alle inwoners die aan de enquête hebben deelgenomen.
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Gemeente Gooise Meren
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met de ambtenaar die in het
hoofd van de brief staat vermeld.
Met vriendelijke groet, b.a.

Mevrouw M. Sanderse,
Wethouder
Bijlage(n):

Rapportage Evaluatie Project RemCom
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