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In totaal zijn 16 belangstellenden aanwezig bij het 1e werkatelier. Dit zijn over het algemeen
omwonenden, ondernemers of organisatoren van evenementen (Bussum op ijs, kermis). Een 6-tal
belangstellenden hebben zich vooraf afgemeld voor dit 1e werkatelier omdat zij verhinderd waren.
De avond start om 19.00 met de vraag of mensen kunnen inschatten wat de lengte van het plein is.
Hier kwam een gemiddelde lengte uit van 88 meter (in werkelijkheid 82 meter).
Hannie de Groot (gemeente Gooise Meren) trapte het project af met het presenteren van de planning
en rolverdeling, waarna Eric ’t Hart (projectleider, gemeente Gooise Meren) de geschiedenis en
uitgangspunten voor het project kort toelichtte.
Vervolgens nam André de Wilde (stedenbouwkundig ontwerper, Aveco de Bondt) de presentatie over,
lichtte hij toe wat er van de aanwezigen verwacht zal worden (co-creatie) en wat de uitkomsten zijn
van de enquête, verdeeld over de verschillende planonderdelen.
Hierna is met de gehele groep een wandeling door het plangebied gemaakt, waarbij bij de diverse
onderdelen stil gestaan is om er over te praten, zoals het plein, de gracht, de poffertjeskraam,
speeltuin, de brug en de kant van de Brinklaan.
Vervolgens zijn de deelnemers in drie groepen opgesplitst, gebaseerd op de inschatting van de lengte
van het plein. Deze drie groepen zijn samen gaan verkennen wat de beperkingen en problemen van de
huidige inrichting zijn en wat voor kansen, mogelijkheden en wensen er zijn voor de toekomstige
inrichting. Deze bevindingen werden daarna aan de andere groepen gepresenteerd; waarbij de
volgende kernpunten naar voren zijn gekomen:
Groep 1:
- Potentie voor groenzone aan Landstraat, pad of trottoir en mogelijk een verbinding met het
water?
- Meer groen op het plein, mogelijk een groen dak voor het gebouw?
- Verlichting achterzijde (Landstraat, speeltuin) ivm hangjongeren en ongewenste activiteiten
- Betere gidslijnen voor blinden/slechtzienden, ook naar de voordeur (naast draaideur)
- Voetgangerszone op het plein, nu is alles voor de auto’s
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Groep 2:

-

Voet/fietszone op het plein, scheiding van verkeer. Wellicht is de ‘goot’ een optie hiervoor?
Betere toegang vanaf de Brinklaan, eventueel in combinatie met parkeerplaatsen voor
mindervaliden
De huidige natuursteen keitjes zijn leuk, maar wellicht niet praktisch voor het gehele plein.
Terug laten komen in een deel
Gehele groenzone aan Landstraat gebruiken als speelzone voor 0-15 jaar, in plaats van enkel
een klein speeltuintje
Hoekjes rondom gracht zijn onhandig, wellicht hele gracht dempen tussen de brug en
gemeentehuis?
Betere verlichting in het algemeen, zowel rond het gemeentehuis als op het plein
Plein mag groener, maar dan met verplaatsbare bomen op het plein of langs de rand, plein
moet te gebruiken blijven voor evenementen (organisatoren Bussum op IJs en kermis zaten in
deze groep)

Groep 3:
- Parkeergarage onder het plein
- Muur langs Brinklaan weg, maak het plein toegankelijk
- Om water heen kunnen lopen, interactief maken
- Iets doen met blinde muur bij speeltuintje, wellicht groene hangplanten vanaf dak?
- Trottoir of wandelpad aan kant gemeentehuis bij Landstraat
- Poffertjeskraam weg, plaats voor voetbalkooi
In deze kernpunten zit behoorlijk overlap, veel dezelfde dingen worden geconstateerd.
Dit geeft meteen een blik naar de toekomst: hoe gaan we hier mee verder en wat gaan we de 2 e
workshop doen? André blikt vooruit: het idee was om dominante thema’s te kiezen als scenario
(bijvoorbeeld vergroenen, evenementen etc) en hiermee de consensus opzoeken. We zijn echter al
specifieker bezig nu, gaan al dieper in op de inhoud dan verwacht. Volgende keer nemen we
maquettes mee, zodat de ideeën en wensen ruimtelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De (ideeën
en wensen) van de jongeren proberen we nog te krijgen, hier is op 26 november een bijeenkomst voor
om die te verzamelen.
Idee is om op 4 december de groep op te splitsen om dieper in te gaan op de drie zones (plein,
groenstrook, gracht), maar dit idee wordt met gemengde reacties ontvangen. Men is bang dan geen
eenheid te krijgen in het ontwerp, het moet één geheel worden. Het idee om iedere groep een thema
mee te geven wordt wel positief ontvangen.
Volgende workshop zal voor iedere groep een maquette aanwezig zijn, de thema’s en verdere invulling
van de workshop wordt nog verder uitgedacht. Daarnaast worden de (on)mogelijkheden van de ideeën
uitgezocht, om zo wel realistisch te kunnen blijven.
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