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Herinrichting openbare ruimte Vingboonsstraat, Hendrik Smitstraat,
Stalpaertstraat en Salmstraat. Uitnodiging Vingboonsstraat (47-105)
Geachte heer/mevrouw,
De gemeente nodigt u uit voor een bewonersavond over de herinrichting van de Vingboonsstraat (47-105),
Hendrik Smitstraat (44-182), Stalpaertstraat (49-189) en Salmstraat (1-59).
Deze avond wordt het voorlopig ontwerp met u besproken.
De gemeente kan vanwege het coronavirus maximaal 30 personen ontvangen. Daarom wordt deze avond in drie
delen van elk één uur geknipt.
De bewonersavond is op donderdag 24 september 2020 in de Burgerzaal van het raadhuis.
De bewoners van de Vingboonsstraat met huisnummer 47 t/m 105 kunnen zich aanmelden voor het eerste
deel van 18:00 uur tot 19:00 uur.
Aanmelden
Als u aanwezig wilt zijn dan moet u zich aanmelden met uw adresgegevens bij: w.bokelman@hilversum.nl
Graag 1 persoon per huishouden om zoveel mogelijk bewoners een kans te geven aanwezig te zijn. U ontvangt
dan een bevestiging van uw aanmelding. Als het maximaal aantal van 30 personen is bereikt en u niet meer naar
binnen kan dan wordt u via de mail hiervan op de hoogte gebracht.
Het ontwerp
U kunt het ontwerp alvast bekijken op: www.hilversum.nl/Stalpaertstraatenomgeving
De herinrichting betreft het vervangen van de riolering en het opnieuw inrichten van de straat.
Het herinrichten van de straat bestaat voornamelijk uit het vervangen van het huidige asfalt in de rijbaan voor
nieuwe gebakken klinkers. Deze klinkers passen beter bij de omgeving, zijn duurzamer en zorgen voor meer
opname van regenwater. Het parkeren van de auto, half op de stoep en half op de rijbaan, wordt vervangen voor
langsparkeerhavens aan beide zijden van de straat. Deze parkeerplaatsen worden uitgevoerd in zwarte
betonklinkers. Het trottoir in de bestaande grijze betontegels. Het ontwerp is een voortzetting van zuidelijk deel
van de Vingboonsstraat. In dit net vernieuwde deel kunt u goed zien hoe het eruit gaat zien.
Het groen:
In de Vingboonsstraat worden de 4 reeds gekapte bomen vervangen voor 4 nieuwe bomen van dezelfde soort.
Denk mee over de openbare ruimte in uw straat en meld u aan voor de bewonersavond op 24 september.

Met vriendelijke groet,
Wolter Bokelman
Ontwerper openbare ruimte

