
Gemeente Gooise meren: participatie en herinrichting buitenruimte rondom gemeentehuis 

2e werksessie 

Verslag bijeenkomst 2018-12-04 – Alex van Doorn 

Aanwezig: (zie verder adreslijst) 

AdB:  

- André de Wilde 

- Jesper Borsje 

- Alex van Doorn 

- Stagiaires (Maaike van Leeuwen en Marloes Hoedemakers) 

Gemeentelijk: 

- Eric ’t Hart 

- Ellen Feller 

- Antoinette Soede 

- Maarten Nabbe 

- Eelco Borghuis 

- Nico Schimmel (Wethouder) 

1. Jongerenorganisatie Stad is ook aanwezig met 4 jongeren en 2 begeleiders 

André opent bijeenkomst en geeft het woord aan Wethouder Schimmel 

2. Wethouder vertelt over zijn portefeuille en het belang voor dit project 

3. Andre geeft nogmaals een toelichting over het plangebied 

 

a. Vraag van bewoner landstraat over verbreding stoep en positionering van discussie over 

parkeerplaatsen.  

b. Eric ligt toe, er moeten 5 parkeerplaatsen gecompenseerd worden die weg gaan aan de 

Landstraat 

c. Mocht dit niet kunnen dan moet dit opnieuw door het college bekeken worden. 

4. André over doel van deze avond; een inrichtingsplan maken aan de hand van maquettes.  

5. Stad: groep jongeren, er zijn twee ideeën. Vanavond een filmpje laten zien met bijpassende rap. 

Hierin is een programma van eisen verwerkt, zoals een panna-veldje en zitplaatsen.  

6. 1 groep werkt de optie van een parkeerkelder uit.  

 

1. Groep van Eric/Ellen (vooraan) 

2. Groep van Eelco (midden) 

3. Groep van parkeergarage Antoinette/Maarten (achterin) 

 

7. Uitleg per groep: 

Groep 1, vooraan met Eric en Ellen  

• Zone landstraat: sport zone met een voetbalveld en trimtoestellen langs het slingerpad 

• Zone landstraat: groene strook maken en ook vergroenen rondom de poffertjeskraam 

• Zone van woningen + speeltuin hetzelfde 

• Noordelijke deel openstellen, maar géén hangplek ! denk aan een gebruiksvriendelijke plek 

die bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden als podium 



• Brinklaan: een schuine helling tot het bordes tussen de laan en het gebouw > De muur 

openbreken, plein toegankelijk via traptreden 

• Indeling voor plein naast hoofdentree dient als plek voor jongeren 

• De entree is voor langzaam verkeer en dus vrij van autoverkeer 

• Andere indeling parkeerplaats (zie maquette), waarop de ijsbaan past maar dan gedraaid + 

toevoegen poffertjes kraam 

• Zone rondom het plein  groene ‘bufferzone’ met eventueel wateropslag en elementen van 

sport en/of speel 

• Voldoet aan de parkeerbehoefte, toegang kan op twee manieren: parkeren met een steile 

helling tot de hoogte van het bordes of minder steil tot de Raadhuisstraat.  

• Goot wordt toegankelijker en aantrekkelijker (vergroenen)  

 

Groep 2, midden met Eelco 

• Dode hoekje van het gemeentehuis gebouw aan de Landhuisstraat wordt een afdakje met 

chill-elementen voor de jongeren (maar kan ook voor oud!) 

• Groenzone Landhuisstraat creëren in de vorm van: sport & groenelementen toevoegen. 

Bijvoorbeeld panna-veldje, klim/optrekrekken  sport en beweging in het groen voor 

iedereen ! 

• Aan de noordkant van gemeentehuis openstellen een groen parkelement met een fontein 

plus het moet een plek worden voor kunst  

• Het hele plein verlagen tot het maaiveld, de functie blijft wel parkeren, de toegang naar de 

ingang met een imposante trap en een liftje 

• Aan de lange zijde van het gebouw (nu de goot) een duidelijke, open voet- & fietstoegang 

• Aantrekkelijke prullenbakken, (bijvoorbeeld in de vorm van een basketbalnet) zodat de 

omgeving beter schoon gehouden wordt 

• In de bocht een honden-uitlaat-plek 

• Poffertjeskraam in het Wilhelmina plantsoen, dit is ook beter voor de verkoop door de grote 

stroom mensen die hier voorbij komt 

 

Groep 3, achterin met opdracht parkeergarage met Antoinette en Maarten 

• Ondergrondse parkeergarage 

• Hoogte van het plein blijft gelijk of zelfs nog een stukje hoger, en de parkeergarage is dan dus 

‘half verdiept’ , de ingang van de parkeergarage blijft op de plek waar die nu zit 

• Groenstroken toevoegen met ook een lichte helling (aansluitend)  

• Toegang tot het gemeentehuis met een helling, ook voor de taxi’s  

• Op het plein is er nu ruimte voor veel meer evenementen dan alleen de schaatsbaan in de 

winter periode of de kermis maar bijvoorbeeld concerten, toneel of een foodtruckfestival   

• Lichtpunten / masten toevoegen het is nu heel donker (prikkers op de maquette) 

• Elementen om fiets te parkeren dicht bij de ingang 

• Mobiele / verrijdbare groen bakken & kunst, wanneer er dan een evenement plaatst vind kan 

dit worden aangepast 

• Groenvoorziening bij het hoogste verschil + een natuurlijke belijning en routing rondom  

meer aansluiten 

• Landhuisstraat behouden speeltuin 



• Door het onderegrondsparkeren kunnen er in de Landhuisstraat parkeervakken weg  

ruimte voor een breed trottoir & groen voorziening 

• Toegang van het plein via een groenstrook met een helling die de trappen begeleiden 

• Voor de jongeren: zone landhuisstraat: sportvoorziening , wifi/oplaadpunt, pad dat de oude 

en de nieuwe voorzieningen verbind, deze is begeleid door bomen en zit- & sportelementen 

• De poffertjes kraam op de plek van de ijsbaan als deze er niet is en andersom 

• Mobiele inrichtingselementen: zitten, groen en zicht 

• Vergroening van het gebouw: groene daken maar ook verticaal groen 

 

 

Aandachtspunten algemeen: 

- Maatvoering ijsbaan + omliggende horeca en voorzieningen 

- Parkeren ondergrond, technisch qua hellingbaan haalbaar? 

Afsluiting: 

- 8 januari volgende sessie, ideeën worden verder uitgewerkt. 

- Ideeën lijken op elkaar qua Landstraat en noordzijde (water).  

- Verschillen en daarmee de belangrijkste opgaven liggen rondom het plein 

- Wat betekenen de variaties van verlaagd, hellend en hoog plein (met parkeergarage) in 

technische en financiële zin. 

- De ontwerpen van de maquettes zullen door Aveco de Bondt verder uitgewerkt worden tot een 

aantal schetsontwerpen, die tijdens de volgende sessie gepresenteerd en besproken zullen 

worden. 


