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Voortgang en aanpak onderzoek verbinding Oost en Centrum

Geachte dames en heren,
In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Wonen van 15 mei jl. heeft een groot aantal
commissieleden aangegeven graag op zo kort mogelijke termijn de aanpak en voortgang van het
onderzoek naar de verbetering van de verbindingen tussen Oost en het centrum te willen ontvangen.
Tevens hebben de bewoners van Oost aangegeven graag snel met het onderzoek te willen starten.
We hebben de signalen uit de commissie en van de bewoners goed gehoord en ook hebben we de wens
tempo te maken met het onderzoek. Dit biedt de bewoners uit Oost maar ook het project Stationsgebied
snel de gewenste duidelijkheid. Daarom is het onderzoek naar de verbindingen deze week van start
gegaan.
Op maandag 27 mei heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de bewoners uit Oost
voor een eerste verkenning naar een onderzoeksbureau, een projectleider en een eerste opzet voor het
onderzoek. Volgende week woensdag staat een afspraak gepland om samen met meerdere
vertegenwoordigers van bewonersverenigingen uit Oost tot een definitieve onderzoeksopzet te komen. In
de bijlage bij deze brief treft u het volledige stappenplan en de planning aan van het onderzoek.
De inzet is het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de verbetermogelijkheden van de verbinding
tussen Oost en centrum. Dit is een novum voor de gemeente Hilversum, want een dergelijk onderzoek is
nog nooit op deze schaal uitgevoerd.
Het streven is de rapportage begin september gereed te hebben en deze in oktober in de commissie en de
raad te bespreken. We willen graag onderstrepen dat voor de behandeling van de resultaten van het
onderzoek in de raad, geen werkzaamheden aan het nieuwe stationsgebied worden uitgevoerd.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes
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