Verslag Stadskompas “Openbare Ruimte, 5 maart 2019
Stadsraad Muiden
Op dinsdagavond 5 maart 2019 vond in de reeks Stadskompas-bijeenkomsten een bewoners
bijeenkomst plaats die geheel gewijd was aan 'openbare ruimte '. Als voorbereiding op deze avond
waren alle leden van de stadraad en alle inwoners van Muiden benaderd om op een toegezonden
kaartje van de eigen wijk aan te geven wat zij t.a.v. het ontwerp, de inrichting, het onderhoud, de
veiligheid en het beheer van de openbare ruimte als “positief” ervaren en wat zij “voor verbetering
vatbaar” vinden.
Tijdens de inwonersavond zijn de aanwezige (ruim 50) inwoners met elkaar over hun bevindingen in
gesprek gegaan, met als output onderstaande ideeen en aanbevelingen.

1. Heel Muiden
Wandelen

Wandelpad bij de verbinding naar Hoogerlust moet er snel komen.
Wandelpad bij Papenlaantje is te slecht.
Wijkcentrum Eén centraal wijkcentrum voor Muiden: Gemeente moet Gieling kopen.
De Kazerne: dat een gebouw dat van ons allemaal is.
Groen
Plaats veel bomen bij de geluidswallen.
Meer groen behouden op de nieuwe vestingwallen
Openbare ruimte Plaats meer bankjes voor ouderen en passanten, meer verlichting,
meer afval/vuilnisbakken.
Zo veel mogelijk hetzelfde materiaalgebruik in alle buurten
Materiaalgebruik afstemmen op ouderen en minder validen (vlak, stroef, egaal, etc),
ook in parkzones; (blauwe glazuur tegels wel mooi maar spekke glad)
strooien bij gladheid- zeker voor de ouderen;
Veiligheid vergroten door slimme verlichtingsarmaturen;
P&R terrein moet veiliger!
Karakter Vesting Muiden behouden: klinkerwegen, de auto te gast!
Maak alles á niveau, geen stoepranden meer;
Meer voetgangersruimte creëren op de Herengracht en in Naarder- en Amsterdamse
straat.
Doorgaand verkeer meer weren in toeristenseizoen in weekenden;
Vestingplein gezelliger maken, waar blijft de haringboer?
Er is erg veel achterstallig onderhoud in asfalt en stoepen etc.
Er wordt in het seizoen veel te hard gevaren.

2. Het Karveel
Fietsen

Officiele route voor fietsers als je vanaf de Amsterdamse Straat, via de brug naar de
Weesperweg gaat via de rotonde ( ¾ rond), onlogische en fietsonvriendelijk: Je moet
nl.:
a) te ver doorrijden om de bocht naar de Weesperweg te kunnen maken,
b) het is veel te smal waardoor je helemaal geen goede bocht kunt maken.
c) de doorgangen tussen de weg en de fietspaden is veel te smal.
Gevolg is dat fietsers vanaf de brug over de weg rijden en pas voorbij de Brandweer
weer het fietspad op gaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties op de weg. Kaart 1 : rood

Groen

Kaart 1

Kaart 2

= huidige, fietsonvriendelijke situatie. blauw = voorstel voor de gewenste situatie.
De fietsersstoplichten van de Korte Muiderweg bij het aquaduct staan alleen maar
hoog en er is geen stoplicht op schouderhoogte, dat moet lager.
Muiderbos: De bomen in het park bij de begraafplaats zijn veel te hoog voor de
geringe diameter die ze hebben.Ze zijn al jaren niet bijgesnoeid! Bij elke storm rijst de
vraag of ze omwaaien en boven op een dak terecht komen.Dat is niet een kwestie
van of, maar van wanneer. Kaart 2: rood = waar de bomen zich bevinden.

3. Centrum west (Weesperstraat, Singelstraat, Hellingstraat, Zeestraat)
Toegankelijkheid
Bij de primara, begin Weesperstraat, zijn 2 laden/lossen parkeerplaatsen.
Veelal staan daar echter auto’s langdurig geparkeerd, formaat SUV of groter.
Gevolg: vanuit de Amsterdamsesestraat kun je niet meer de Weesperstraat in
draaien. Weghalen plantenbakken een oplossing?
Entree Muiden via Amsterdamsepoortbrug is erg rommelig. Containers GAD daar
weghalen en verplaatsen. Entree daar verfraaien. Plaats er banken en mooie
lantaarnpalen. Bankje bij de de Poort gezelliger maken met beplanting.
Veiligheid
De stoepen in de Amstertdamse straat zijn te smal en de schuin. Maak, net als in
Naarden, straat en stoep op hetzelfde niveau.
Maak kabels in de kadewanden van de Vecht, voor de veiligheid op het water.
Maak Amsterdamse Straatweg weer open voor verkeer Muiden v.s. Maxis! Waarom
is deze straat nog steeds afgeslopten? Autoi’s moeten nu een lang stuk omrijden:
extra brandsstofgebruik, extra CO2 uitstoot.
Groen
Wanneer worden de bomen teruggeplant die zijn omgehaald voor de bouw van het
Aquaduct?
Stadsschoon Bij GAD containers veel vuilniszakken en andere rommel.
Positief: Muiden is iets schoner sinds we bij Gooise Meren horen. Ook de
kerstverlichting aan de lantaarnpalen is leuk. Naast parkeerperikelen, zijn wij
tevreden met de openbare ruimte en het gebruik daarvan.
Parkeren
Oneigenlijk gebruik openbare ruimte door inwoners. Zelf borden ophangen “niet
parkeren” die er uitzien als door de gemeente geplaatste borden. Zelf met witte verf
strepen parkeervakken aanbrengen, installatie voor electrisch opladsen aanbrengen.
Speciale gereserveerde parkeerplaatsen (zoals voor gehandicapten) blijven bestaan
nadat bewoners verhuisd/overleden zijn.
Wegvallen van parkeerplaatsen door plaatsen van vuilcontainers.
De gemeente heeft zonder communicatie gele strepen aangebracht.
Parkeerplaats bij Gieling behouden. Veel dubbel parkeren.
Leg gele verboden te parkeren stenen op plaatsen, zie kaart 3.
Parkeer terrein Singelstraat (op “bergje”) voorzien van witte strepen (vakken te klein)
Voor bezoekers door de week overdag van 9-16 vrij parkeren in parkeervakken.
Oplossing voor onvoldoende parkeergelegenheid:
- Een vergunning per huisadres, andere auto's naar wijken NW-ZW of P1.
- Geen bezoekersvergunningen, maar eigen vergunning voor bezoekers gebruiken en
zelf ergens anders gaan staan.
- out of the box: beveiligde parkeer garage onder P&R terrein met eigen plek.
Maak autovrije straten, wel parkeerplekken voor minder validen.
Parkeerplaats P1 is niet veilig! Daarom parkeren inwoners uit de vesting er niet!
Algemeen
Graag bij acties van de gemeente t.a.v. kern Muiden eerst afstemming/overleg met
de inwoners of stadsraad!
Schaatsen op de kadesloot?
Aantal eigenaren van leegstaande panden aanschrijven voor achterstallig onderhoud.

4. Centrum oost ( Herengracht, Naarderstraat, Ton Kootlingel)
Toegankelijkheid
De afslag bij het stoplicht/kruising Herengracht x Naarderstraat levert vaak
verstopping op. Oplossing: verplaats de stopstreep in de Naardertstraat, én aan de
Herengracht-Zuid, enkele meters naar achteren.
De Kazernestraat is vaak verstopt door ladende en lossende vrachtwagens.
Autovrije zondag op de Herengracht in lente/zomerperiode - ook met het oog op de
groei vh toerisme in Muiden: een prachtige straat om doorheen te wandelen, via de
‘TomTom’ worden bezoekers altijd geleid met de auto door deze straat en er wordt
vaak (VEEL TE) hard doorheen gereden door bezoekers.
Veiligheid
Maximum snelheid terugbrengen naar max 30 km/uur? Bij controle naleving.
Wielrenners op Westzeedijk/Naarderstraat zijn een aandachtspunt m.b.t. veiligheid,
zeker met de schoolgaande kinderen.
Onderhoud
De bestrating van de Kazernestraat en de Naarderstaart is aan onderhoud toe.
Naarderstaat (en Amsterdamse straat) bestrating a la Naarden vesting.
Algemeen
Terras bij de Bakker P&E niet uitbreiden.
Bij de sluis Muiden autoluw maken (stap 1) , daarna autovrij maken (stap 2).
Het is prettig fietsen en wandelen. Wel parkeerproblemen.
De versiering rond kersttijd is minder geslaagd. Mooie kerstverlichting.
Wandelkaarten opnemen op de website van Vesting Muiden.
WC bij de kazerne voor toeristen en passanten.
Ontwikkeling binnenhaven bij Fort H
Graag een oplossing voor de vele motoren die op zondagen hinderlijk geparkeerd
worden op de stoep vd Herengracht-noord.
Prachtig zijn de bloemen op de Sluis/De Doelen/Ome Ko/etc en fantastisch de
kleurrijke hangbloemen (aan de verlichting).
De sfeerverlichting met de kerst is erop vooruitgegaan, maar nog liever andere
sfeervollere verlichting zien a la Muiderberg bijv.
Meer groen!
Jeugdhonk (blijkbaar was Muizenfort vroeger een succesvol jeugdhonk).
Meer sport speelplekken (basketbal, stenen pingpongtafel, buitenﬁtness, natuur
speeltuin - bijv. bij stadsteeg erg leuk gedaan - goed voor jong & oud)
Vestingplein Prima friet, alleen het gebouw vd friettent verdient geen schoonheidsprijs.
De viskraam wordt HEEL ERG gemist!
Kloosterstraat De inrichting van de openbare ruimte in het gebied van de Kloosterstraat kan beter
door meer groen.

5. Noord West & de Krijgsman (zie ook foto met (nummers).
Toegankelijkheid
Voor normaal verkeer is prima! Wel jammer dat er veel vrachtverkeer langs
komt welke moet zijn bij de Krijgsman! De grote vrachtauto’s soms ook bussen
kunnen de draai in deze straten niet of met moeite maken! Dit geldt voor de gehele
wijk Noord West.
Aan de dijkzijde -verlengde zeestraat- is de toegankelijkheid niet geschikt voor een
peloton wielrenners. De uitgang van de tuinen gelijk grenzen daar aan de weg!
Overlast ervaren door bouwverkeer! Daardoor wordt de (gerenoveerde) bestrating
en de aangelegde verharding stuk gereden! Oplossing: Bouwverkeer en wielrenners
weren ofwel afremmende maatregelen!
Geen auto’s direct vanuit de krijgsman (is al toegezegd) , wel fietsen.
Openbare ruimte
Ziet er na een grondige verbetering door onderhoud riolering/bestrating
weer mooi uit (=positief)! Maar vanwege de bestaande groenvoorziening ziet het
totale straatbeeld er toch saai en eentonig uit. Veelal grasveldjes welke meer uit
onkruid en hondenpoep bestaat! Voor bewoners, toeristen en bezoekers van Muiden
ziet de omgeving er troosteloos uit! Verrommeling en gebrek aan onderhoud zowel
aan woningen als tuinen dit heeft absoluut een negatief effect op het aanzicht en de
leefbaarheid. Oplossing: Woningbouw Ymere aanspreken en handhaven.
Breng variatie aan in beplanting, tevens biodiversiteit! Betere leefbaarheid werkt
stimulerend om eentonigheid en verrommeling tegen te gaan! Hondenzakjesautomaat met verzwaarde deksel tegen de vogels en Handhaven!
Vuil en plastic en afval m.b.t. nieuwe spullen van de krijgsman waait nu door wijk NW
Minpunt zijn kliko verzamelpunten: deze blijven te lang buiten staan: Handhaven!
Er mag nog een speeltuintje bij.
Constantij Huijgenslaan: opvrolijken van plantsoenen, men wil graag een jeux de
bloules terrein onder de platanen. Zwerfvuil moet weg. Rommel en vuilcontainers
achter de schuur blijven te lang staan: handhaven! Het is lelijk, tegen de APV in, trekt

ongedierte aan en de jeugd gaat er mee klooien.
Groestrook moet hier blijven. Bomen moeten worden vervangen.
Controleren wat er in containers wordt gedaan (thuiswerkers) , BOA en milieupolitie
zijn nodig. Dit gebeurt op meerdere plekken.
PC Hooftschool: seniorenappartementen ?!, daarna doorstroming naar jongeren.
Graag plek voor ijsbaan: gezellig, leuk, autenthiek.
Buitenhaven: veel zorgen qua zicht op pampus + duurzaamheid.
Creëer midden in de Krijgsman bij AH plek voor Kaas van Riet.
Ontmoetingscentrum Met jeux de boules, elkaar zien, spreken, ontmoeten, meer sociale binding
tussen bewoners. Of misschien buurtcentrum in Kazerne, op centrale plek
Veiligheid
De toerit vanuit de Brederodelaan naar de dijk (verlengde zeestraat) biedt een
onoverzichtelijke situatie. Deze T-kruising ligt net in een bocht. Vroeger waren hier
hekjes. Oplossing: Meer afremmende maatregelen en hekjes terugplaatsen!
De stoepen zijn onveilig door oneffenheden van de bestrating bij de dijk in de
Zeestraat en verder richting centrum. Struikel -en val gevaar! Oplossing: Om
struikelen/vallen te voorkomen meer oog hebben op de huidige bestrating!

6. Mariahoeve
Wandelen

Pad om het water: maak een zigzag hek zodat er geen fietsen en brommers rijden op
het pad.
Verplaatsen van de Mariahoeveweg richting A1:
- hoe bereiken bewoners dan de nieuwe verplaatste bushalte?
- Maak een fietspad langs de verlegde Mariahoeveweg.
- zorg dat een mogelijk pad dat naar de bushalte leidt goed wordt verlicht, met
bankjes onderweg en afvalbakken!
Renovatie Mariahoeve:
Communiceer naar de bewoners waarom het zo lang duurt voordat men gaat
starten.
Graag meer afvalbakken en meer bankjes in de wijk.
Maak een faciliteit voor jongeren.
Straat Nooitgedacht, bij uitgang naar grote weg:
1.de stoep is daar veel te smal, struiken snoeien heeft niet veel in.
2.Maak gele strepen langs de stoep bij de kruising, dat men daar niet mag parkeren.
Alle stoepen zijn erg slecht!, men gaat daarom op de straat lopen. (veel mensen zijn
slecht ter been)
De twee speelterreintjes vragen dringend onderhoud!. Er moet ook eens wat nieuws
bij worden gemaakt. Graag een jeux de boules baan.
De groenvoorziening is op dit moment heel slecht en onverzorgd. Regelmatig
onderhoud vooral vwb groen: groei van hagen ivm zich verkeer en opruimen blad
met name platanenafval op Nooit Gedacht.
Alle parkeerplaatsen worden slecht onderhouden
Nieuwe macDonalds bij tankstation: bang voor overlast. (geluid, licht etc)

