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Voortgang en aanpak onderzoek verbinding Oost en
Centrum

Geachte dames en heren,
Op 29 maart heeft het college besloten een onderzoek uit te voeren naar de verbeteringen van de
verbindingen tussen Oost en het centrum. In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen
van 15 mei jl. hebben een aantal commissieleden aangegeven de aanpak en voortgang van het onderzoek
naar de verbetering van de verbindingen tussen Oost en het centrum te willen bespreken in de commissie
vergadering van juni. Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de voortgang van het onderzoek.
Op 5 juni heeft een overleg plaatsgevonden met de buurtvoorzitters van Hilversum Oost en zijn afspraken
gemaakt over de aanpak van het onderzoek, de planning, de wijze waarop een bureau wordt geselecteerd
en op welke wijze nauw wordt samengewerkt. Op al deze punten is overeenstemming bereikt.
Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de verbinding tussen Hilversum Oost en centrum
geoptimaliseerd kan worden op zowel sociaal als stedenbouwkundig gebied tussen de Johannes
Geradtsweg en de Liebergerweg tot aan de Jan van der Heijdenstraat. Onderzocht gaat worden welke
alternatieve mogelijkheden ter optimalisering van de genoemde verbinding er zijn en wat de consequenties
zijn van deze alternatieve mogelijkheden op de huidige plannen. Het onderzoek gaat in op:
o Verkeersafwikkeling (veiligheid en doorstroming).
o Verbinding tussen oost-west op zowel sociaal (verblijfskwaliteit, aantrekkelijkheid, levendigheid
en sociale veiligheid aan beide kanten van het spoor) als stedenbouwkundig vlak.
o De uitkomsten van het onderzoek t.a.v. de genoemde aspecten bij sociaal kunnen leiden tot
aanbevelingen die naast het onderzoek verdere uitwerking nodig hebben.
o Bereikbaarheid van wijken (voetganger, fietser, auto).
o Consequenties milieu.
Tevens is afgesproken dat een onafhankelijke partij in ogenschouw neemt of het proces juist is doorlopen
en of de juiste input is geleverd voor het onderzoek. Beide partijen zijn overeengekomen dat zij De
Spoorbouwmeester als deze onafhankelijke partij zien.
Voor zowel de vertegenwoordigers uit Oost als de gemeente is het van belang om bij het ontvangen van de
uitkomsten van het onderzoek met elkaar te kunnen vaststellen dat het proces zorgvuldig is doorlopen.
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De planning is er op gericht dat de aanbevelingen van het onderzoek behandeld worden in de commissie
van 2 oktober en voor besluitvorming in de raad van 16 oktober worden voorgelegd. Beide partijen
realiseren zich dat dit een ambitieuze planning is, maar hebben zich gecommitteerd aan deze planning.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

