Aan Burgemeester en Wethouders van de
Gooise Meren
t.a.v. de heer G. Struik
Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Betreft: Heidezicht

Bussum, 31 mei 2017

Geachte heer Struik,
Al bijna twintig jaar volgt de Stichting Behoud Gooise Heide nauwgezet de ontwikkelingen in en om het
heidelandschap tussen Hilversum en Bussum. Haar insteek is de bescherming van de natuur en het behoud
van het bijzondere heidelandschap in het Gooi.
Vooral stedenbouwkundige en infrastructurele werken die het z.g. illusielandschap zouden kunnen aantasten
hebben regelmatig gezorgd voor onze activiteiten, vaak samen met omwonenden. Voorbeelden daarvan zijn
de ooit geplande weg-over-de hei in 1999, een 4e bouwlaag op woningen aan de Anne Franklaan, de
gigantische, verticale reclame van NCRV Man-bijt-hond op de TV-toren, mogelijke verhogen van de
bebouwing op het Mediapark, de HOV-lijn, enz.
Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van het paviljoen Heidezicht en de mogelijke
verruiming van de sluitingstijden volgen wij op de voet.
Wij willen een paar argumenten tegen het verruimen van de sluitingstijd tot 22.00 uur aan u voorleggen.
Wij realiseren ons zeker dat een beperking daarvan de exploitatie van het paviljoen wellicht minder
aantrekkelijk zal maken. De nieuwe eigenaar/uitbater van het paviljoen zal zich echter moeten realiseren dat
dit etablissement zich op een bijzondere locatie bevindt en dat daar ook bijzondere voorwaarden tot
exploitatie aan zijn verbonden.
Onze stichting is daarom van mening dat:
- het paviljoen met terras onverbrekelijk verbonden was en nog hoort te zijn aan de speeltuin en,
hoewel officieel tot Horeca I behorend, toch niet vergeleken kan en mag worden met een café in of
nabij het centrum van Bussum, aan één van de hoofdwegen of op een hoek in een (drukke)
woonwijk;
- er geen goede reden is waarom zowel de openings- als de sluitingstijd, op grond van het Horeca
besluit, gelijk zou moeten worden getrokken als die van de Horeca I gelegenheden elders in de
gemeente;
- het verruimen van de openings- en sluitingstijden gepaard zal gaan met de nodige effecten op de
omgeving voor wat betreft geluid, licht en beweging die voor de natuur als negatief worden
beoordeeld;
- het paviljoen immers aan de rand van een beschermd natuurgebied is gesitueerd, waar de rust en
duisternis in de avond en nacht moeten prevaleren;
- de ervaring van de natuurlijke omgeving vanuit het paviljoen en het ruime uitzicht juist de grote
aantrekkingskracht moet blijven;
- dat het paviljoen in nauw overleg met omwonenden en GNR tot stand is gekomen, qua ligging
geheel is ingepast in de bosranden die de heidevelden omringen en niet voor niets de architectuur
van een schaapskooi heeft;

-

enigszins aangepaste sluitingstijden in winter en zomermaanden mogelijk moet zijn maar toch de
uiterste sluitingstijd op 20.00 uur wil houden, er van uitgaande dat de kinderen, voor wie de
speeltuin immers is bedoeld, geacht worden in bed te liggen;
dat de aankleding en meubilering van het terras zo min mogelijk op moeten vallen en zeker niet
moet bestaan uit witte en rode kunststof stoelen en tafels en niet voorzien mag worden van avonden/of feestverlichting.

De stichting verzoekt u terdege met deze punten rekening te houden en zou graag betrokken willen blijven
bij de besluitvorming met betrekking tot een aangepast beleid voor dit, op deze bijzondere locatie gelegen,
café/koffiehuis en speeltuin.
Laten we ons vooral realiseren dat de naam “Heidezicht” in de donkere avonduren geen betekenis meer
heeft!
Mede namens de actieve leden en het bestuur van de Stichting Behoud Gooise Heide,
Hoogachtend,

Co Dekker, voorzitter
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Hoofd terreinbeheer Goois Natuurreservaat
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