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Uitnodiging Gemeente Gooise Meren - online (Zoom)
informatiebijeenkomst geluidsproblematiek A1/A6
november 19.00 uur

Datum 5 november 2020
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Geachte omwonende/belanghebbende,
De gemeente Gooise Meren houdt op 16 november aanstaande een informatiebijeenkomst over de
geluidsoverlast A1/A6. Nadat bureau DGMR in opdracht van de gemeente geluidsmetingen heeft
geanalyseerd die op het traject A1/A6 zijn uitgevoerd, en deze dit voorjaar ook zijn gepubliceerd op de
bestuurswebsite van de gemeente, is het enige tijd stil geworden rond de problematiek en aanpak van
de geluidsoverlast.
Het is de hoogste tijd om u bij te praten, de uitkomst van de metingen (nogmaals) met u te delen en te
bezien waar we op dit moment staan met de aanpak van de geluidsproblematiek. Ook willen we met u
bespreken wat de gemeente en bewoners zouden kunnen doen om de overlast terug te dringen.
U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven voor deze bijeenkomst, die vanwege alle
maatregelen rond het coronavirus digitaal (via ZOOM) zal plaatsvinden. De bijeenkomst heeft zowel
een informatief als actief karakter. Wethouder Geert-Jan Hendriks zal allereerst de actuele stand van
zaken met u delen. Daarna presenteert bureau DGMR de resultaten en de analyse van de uitgevoerde
geluidsmetingen. Ook de belangengroep Minder Hinder Gooise Meren levert een bijdrage.
U krijgt vervolgens ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Het streven is deze ter plekke te
beantwoorden. Voor zover dit niet lukt, zullen de antwoorden u schriftelijk (via e-mail) op een later
moment toekomen. Tijdens het laatste deel van de bijeenkomst willen wij met u van
gedachten wisselen over een gezamenlijke aanpak om de problematiek met succes aan te pakken. De
online bijeenkomst duurt circa anderhalf uur.
Voor deze onlinebijeenkomst kunt u zich van tevoren via e-mail aanmelden. Er is plaats voor maximaal
honderd deelnemers. Acceptatie vindt plaats op volgorde van aanmelding: vol = vol.
Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat later naar alle aangemelde bewoners wordt
toegezonden.
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Aanmelding:






Vermeld bij uw aanmelding uw naam en adres.
U kunt uw inschrijving mailen naar: SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl
Alle relevante stukken vindt u hier:
https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/raadsmededelingen/mededeling/1787720-rmgeluidsmetingen-a1-a6/
U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst een e-mail met de inloggegevens voor de
Zoom-bijeenkomst. Op de avond zelf kunt u dan inloggen.

Wij hopen u op 16 november 2020 te spreken.
Met vriendelijke groet,
Barbara de Roo,
Beleidsadviseur afdeling Mens en Omgeving

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

