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Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst Herinrichting Brusselstraat 

Geachte heer, mevrouw, 

In het voorjaar 2018 gaat de gemeente de Brusselstraat herinrichten. Doel is het 
verbeteren van de veiligheid voor fietsers (project Nota Mobiliteit). De bestaande 
fietsstraat van het Buitenom en Burgemeester Wegstapelplein wordt verlengd via de 
Brusselstraat tot aan de oversteek bij het Hogerop. De huidige weg wordt ingericht als 
een fietsstraat waar de auto te gast is. 

Autoverkeer behoudt in de toekomstige situatie de toegang tot de Brusselstraat. De 
aanwezige parkeerplaatsen en laad- en loszone blijven gehandhaafd. Voor politie en 
brandweer blijven de inritten aan de Brusselstraat behouden. 

Door de omvorming naar fietsstraat kan het huidige fietspad ter hoogte van de 
Brusselstraat komen te vervallen. Die ruimte wordt ingericht met een comfortabele, 
overdekte fietsenstalling met een ruime capaciteit (project Upgrade Stadshart). In de 
nieuwe rijwielstalling wordt rekening gehouden met voldoende ruimte voor 
bromfietsen/scooters en fietsen met bijzondere afmetingen en accessoires 

De bestaande bomen op de Brusselstraat blijven gehandhaafd. De bestrating ter plaatse 
van de bomen en de rijwielstalling zal bestaan uit de bekende rode Stadshart bakstenen. 
De openbare verlichting wordt vervangen door led verlichting. 

Met deze brief nodigen wij u uit om kennis te nemen van de plannen. 
Op dinsdag 28 november'17 kunt u de plannen inzien bij de Brandweer aan de 
Brusselstraat 4 (ingang P1/team handhaving, zaaltje rechts naast de ingang). U kunt 
tussen 18.00 en 19.30 uur binnenlopen. Er is een aantal medewerkers van de gemeente 
aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. 

Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website via www.zoetermeernI/binnenstad. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of op het plan willen reageren, 
dan kunt u ons bereiken via projectenPMVazoetermeer.nlof telefonisch via 14 079. 
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