
Bijeenkomsten in de kernen in februari en maart
We maken een visie op mobiliteit en parkeren onder de 
naam ‘Goed en Veilig op weg’. Met een heldere visie maken we 
keuzes voor de gemeente als geheel en per woonkern waar dat 
nodig is. Dat doen we graag samen met ú. 
Praat in februari en maart mee over belangrijke thema’s die 
Gooise Meren verkeersveilig en leefbaar houden. Heeft u een 
mening over verkeer, verkeersveiligheid en parkeren? 
Kom dan zeker naar de bijeenkomst in uw woonkern.

Opbrengst enquête input voor visie
De enquête over verkeers(on)veiligheid, bereikbaarheid, 
doorstroming en parkeren is eind vorig jaar bijna 3.000 
keer ingevuld. Dat heeft veel belangrijke informatie 
opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst hoort u meer 
over de resultaten. Daarnaast zijn er gesprekken met 
onze samenwerkingspartners gevoerd (hulpdiensten, 
bewonersverenigingen, vervoersorganisatie etc) en is een 
inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Met deze informatie 
zijn de eerste bouwstenen voor de visie opgehaald. Deze 
bouwstenen bespreken we graag met u.

Voorbeelden onderwerpen tijdens bijeenkomsten
• Doorgaand verkeer in Muiderberg niet weer door de 

woonwijk!
• Veel meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Naarden  

en parkeren aan rand van Vesting wat betekent dat?
• Muiden autoluw: alleen parkeren buiten de vesting en 

verkeerscirculatie aanpassen?
• Aanpassing van de verkeerscirculatie in centrum Bussum  

om aan te sluiten bij wensen van nu
• Rijgedrag grootste ergernis in de woonwijken?    

Hoe pakken we het aan?

Graag zien we u op één van de avonden!

Met vriendelijke groet,
Nico Schimmel, wethouder mobiliteit en parkeren

Waar en wanneer
• Muiden 24 februari    

de Kazerne, Kazernestraat 10
• Bussum 25 februari 

gemeentehuis, Brinklaan 35
• Muiderberg  2 maart    

De Rijver, Nienhuis Ruyskade 25 
• Naarden 3 maartStadhuis, 

Marktstraat 22 

De bijeenkomsten zijn allemaal van 
19.30 uur tot 21.30 uur. 

Aanmelden
Om een goed gesprek met elkaar 
te voeren, willen we graag 
weten op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen. Meld u 
daarom aan via gooisemeren.nl/
goedenveiligopweg 

Meer informatie
Kijk vanaf 12 februari 
op gooisemeren.nl/ 
goedenveiligopweg 
voor meer informatie over de 
bouwstenen voor de visie. 

Praat mee over belangrijke keuzes 
over verkeer(sveiligheid) en parkeren

Uitnodiging 
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