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Ten geleide
De Stadsraad van Muiden presenteert hierbij Stadskompas Muiden 1.0. Het is de eerste versie van het document, dat de gezamenlijke ambities
van de burgers van Muiden voor de toekomst van onze stad weergeeft.
Zowel een groot deel van de inwoners van Muiden als andere belanghebbenden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de ambities,
onder meer door de stadskompasbijeenkomsten bij te wonen, door vragenlijsten in te vullen, door met de Stadsraad in gesprek te gaan en door
nauw met de Stadsraad in deelprojecten samen te werken.
Stadskompas Muiden 1.0 schetst oplossingsrichtingen voor de onderwerpen die van belang worden gevonden door de burgers van Muiden,
waarbij échte oplossingen in het samenspel met gemeente en andere belanghebbenden concreet vorm moeten krijgen. Daarmee is het een
horizon, een leidraad, een kompas. Het helpt alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat behouden blijft wat de burgers van Muiden lief is en dat
aangepakt wordt wat de burgers van Muiden minder bevalt.
Stadskompas Muiden 1.0 is een levend document. Wij hopen dat de ambities over enige tijd gerealiseerd zijn. Wij zullen het document echter
steeds bijstellen en aanvullen op basis van toekomstige ontwikkelingen en bevind van zaken. En wat voor de Stadsraad een vanzelfsprekendheid is: dat zal altijd in overleg met de burgers van Muiden gebeuren. Samen met de inwoners van Muiden zet de Stadsraad zich er voor in om
deze Stadskompas up-to-date te houden.
De Stadsraad hoopt dat vele inwoners van Muiden en andere belanghebbenden zullen bijdragen aan de verdere concretisering van de in deze
Stadskompas beschreven ambities en zich samen met de Stadsraad actief willen inzetten voor een nog leuker Muiden!
Als u zich actief wil inzetten, neemt u dan contact op met de Stadsraad.
Het bestuur van de Stadsraad Muiden:
Hans van der Steen, voorzitter
Peter de Boer, penningmeester
Hein van der Gun
Marcelle Visée
Ilse Schröder
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info@stadsraadmuiden.nl
Stadsraad Muiden
p/a Herengracht77
1398 AD Muiden
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Deel 1:

Stadskompas Muiden 1.0:
Gezamenlijke ambities van burgers van Muiden

1.1 Inleiding
Het bestuur van de Stadsraad Muiden heeft in 2018 en 2019 verschillende stadskompasbijeenkomsten met alle geïnteresseerde burgers en
belanghebbenden van Muiden georganiseerd om te bespreken hoe zij de toekomst van Muiden zien. De ideeën, wensen en verwachtingen die
tijdens deze bijeenkomsten naar voren zijn gebracht, zijn door de Stadsraad verwerkt en gebundeld. Daaruit zijn door de Stadsraad conclusies
getrokken, die vervolgens zijn vertaald naar breed gedragen gezamenlijke ambities en verwachtingen van de burgers en belanghebbenden van
Muiden. Deze ambities en hun uitwerking staan in dit Stadskompas Muiden 1.0.
Het Stadskompas Muiden heeft twee doelen. Het is een terugkoppeling naar de burgers en belanghebbenden van Muiden welke conclusies zijn
getrokken uit de stadskompasbijeenkomsten. Het is tegelijkertijd een onmisbare leidraad, een kompas, voor het bestuur van de Stadsraad om
de samenwerking en communicatie met alle instanties en partijen - waaronder de gemeente-, die invloed kunnen hebben op de toekomst van
Muiden, vorm te geven.
Deze ambities zijn dus richtinggevend en schetsen in samenhang een toekomst voor Muiden waarin behouden blijft wat de burgers van Muiden
lief is en waarin aangepakt wordt wat de burgers van Muiden minder bevalt. Natuurlijk zullen er tijdens de rit zaken veranderen en zal er sprake
zijn van voortschrijdende inzichten. In overleg met de inwoners Van Muiden en andere belanghebbenden zal dan bepaald moeten worden, welke bijstellingen er plaatsvinden en welke koers er gevaren zal worden.
Het werken aan de ambities vraagt om de goede wil tot samenwerken en er samen uitkomen van allen: gemeente, Stadsraad, inwoners en andere belanghebbenden. Maar met alleen goede wil gaat het niet lukken; het vraagt ook om de energie en inzet van allen.
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2. Indeling van dit Stadskompas
Dit stadskompas bestaat uit twee delen: deel 1 beschrijft de gezamenlijke ambities van de burgers van Muiden in hoofdlijnen; deel 2 is een verdere uitwerking daarvan.
De tijdens de stadskompasbijeenkomsten verzamelde informatie heeft geleid tot het formuleren van 10 inhoudelijke thema’s en 1 thema dat belangrijke randvoorwaarden aangeeft om de inhoudelijke ambities te kunnen realiseren. Bij de thema’s zijn daarna de onderwerpen bepaald
waarop binnen de thema’s de focus moet liggen. Dat resulteerde in 2 of 3 onderwerpen per thema.
Per onderwerp is vervolgens de gezamenlijke ambitie van de burgers van Muiden gedefinieerd. Deze ambities zijn per thema en per onderwerp
in hoofdlijnen in deel 1 van dit document beschreven. De weergave van de ambities is in willekeurige volgorde.
De ambities zijn in evenwicht. Er zijn geen meer of minder belangrijke ambities. Elke ambitie vraagt evenredig veel tijd, energie en aandacht.
De ene vraagt misschien meer aandacht dan de andere, maar ze behoeven allemaal de nodige aandacht.
De ambities kennen onderlinge samenhang. Ze zijn niet los van elkaar te zien. Wanneer er iets verandert in één van de ambities, dan heeft dat
direct invloed op andere ambities en omgekeerd. De verdere uitwerking en concretisering van de ambities moet daarom goed op elkaar worden
afgestemd. Er moet minimaal aandacht zijn voor de gevolgen van een ingreep op basis van de ene ambitie op andere ambities.
De ambities zijn bovendien heterogeen. Ze verschillen van elkaar en leggen elk een eigen focus op de situatie en dynamiek in Muiden.
Naast de inhoudelijke ambities, die de inwoners hebben voor de toekomst van Muiden, zijn er ambities geformuleerd over de kwaliteit van de
interactie tussen de inwoners, de stadsraad en andere belanghebbenden enerzijds en de gemeente anderzijds. Deze ambities zijn een belangrijke randvoorwaarde om de inhoudelijke ambities te kunnen realiseren.
Deel 2 van deze stadskompas bevat een gedetailleerde uitwerking van alle beschreven ambities, waarbij een schets van de aanleiding voor en
achtergrond van iedere ambities is opgenomen. Het gaat om de zorgen en aandachtspunten van de inwoners van Muiden die zijn opgehaald
tijdens de stadskompasbijeenkomsten. De verwachtingen en wensen die bij de ambitie horen zijn hier ook vastgelegd. Zorgen en aandachtspunten enerzijds en verwachtingen en wensen anderzijds hebben gediend als uitgangspunt voor de geformuleerde ambities.
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1.3 Ambities in hoofdlijnen
In hoofdlijnen luiden de thema’s, onderwerpen en de ambitie per
onderwerp als volgt:
1. Sport en Recreatie
a. Ruimte voor sport en recreatie
Het realiseren van multifunctionele accommodatie(-s)
waarbinnen door gecombineerd gebruik op het vlak
van onderwijs, breedtesport en sociaal-recreatieve
activiteiten een volwaardige bezetting mogelijk is zodanig dat de accommodatie zich op de lange termijn
zoveel mogelijk financieel staande kan houden.
b. Buitensport en recreatie
Het realiseren van voldoende ruimte voor buitensporten en recreatie om te voldoen aan de lokale behoefte en zodanig dat het aanbod aangepast kan worden
aan de groeiende en veranderende vraag naar buitensportvoorzieningen in de toekomst.
c. Recreatie
De ontsluiting van de cultuur- en natuurgoederen
binnen en buiten de bebouwde kom van Muiden voor
wandelaars, trimmers en waar toepasselijk fietsers
en het behouden en versterken van sociaal-recreatieve voorzieningen. Voor zover de natuur dat toelaat
een natuurijsbaan realiseren.
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2. Mobiliteit
a. Openbaar vervoer
Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van Muiden per Openbaar Vervoer zowel richting stations als
richting P&R Muiden vanuit verschillende woongebieden vice versa en bevorderen van het gebruik van
Openbaar Vervoer.
b. Doorstroming
Bevorderen van de verkeersdoorstroming door alle
woonwijken in Muiden door o.a. het opheffen van
blokkades die de doorstroom van verkeer (lopend,
fietsend, rijdend) belemmeren en het op zoek gaan
naar alternatieven die de verkeersdruk op Muiden
verder doen afnemen.
c. Parkeren
Realiseren van een op Muiden toegesneden parkeerregime dat in overleg met alle belanghebbenden
wordt ontwerpen en dat daarna actief wordt gehandhaafd.

7

Stadskompas Muiden 1.0

3. Milieu
a. Afval
Het bevorderen van afvalscheiding aan de bron door
middel van goede voorlichting en het plaatsen van
clusters gescheiden ondergrondse afvalcontainers op
locaties die goed bereikbaar zijn (lopend, fietsend,
rijdend) voor bewoners en toegankelijk zijn voor de
inzamelingsdiensten.
b. Geluid
Het monitoren van de geluidsbelasting binnen de bebouwde kom van Muiden door meetposten te plaatsen op strategische locaties voor het meten van zowel het weg- als het vliegverkeer en bij overschrijding
van de (wettelijke) normen maatregelen treffen om
die overlast terug te dringen.
c. Luchtverontreiniging
Het in kaart brengen en [doorlopend] monitoren van
de luchtkwaliteit in en rondom Muiden met als doel
om gerichte maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
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4. Muiden als stads community
a. Ontmoetingsruimte(n)
De Kazerne en decentrale wijkgerichte dependances
geschikt maken, flexibel inrichten en beschikbaar
stellen als kwalitatief goede en multifunctionele ruimten waar:
o Bewoners elkaar kunnen ontmoeten
o Centrale voorzieningen als bibliotheek, welzijns- en gezondheidszorgfuncties, voorlichtingsactiviteiten hun thuisbasis hebben
o Clubs en verenigingen gebruik van kunnen
maken
o Educatieve, culturele en voorlichtende activiteiten plaatsvinden.
b. Winkel- horecavoorzieningen
Bewerkstelligen van een selectieve, kwalitatief hoogwaardige mix tussen horeca, winkels en voorzieningen (toneel, theater, film, muziek, kunst).
c. Woon- en verblijfsklimaat
Stimuleren van het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het woon- en verblijfsklimaat in
Muiden door inwoners en bezoekers.
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5. Bouwen en wonen
a. Stadskarakter
De unieke kwaliteiten van de stad Muiden in stand
houden met als uitgangspunten de karakteristieke
functiemenging, de open havenmond met zichtlijnen
naar het museale Muiderslot, het karakter van de
oude militaire vesting (inclusief vestingwerken) en het
industriële erfgoed (scheepswerven, kruitfabriek en
werkplaatsen).
b. Wonen voor specifieke doelgroepen
De gebalanceerde mix van een gemengd woningaanbod voor oud, jong, alleenstaanden, gezinnen,
statushouders e.d. behouden waarbij rekening gehouden moet worden met de diverse bevolkingssamenstelling die kenmerkend voor Muiden is.
c. Bescherming stadsaanzicht
Het behoud van de bijzondere en uiteenlopende
stadsaanzichten, inclusief de vele (rijks-)monumenten, als uitgangspunt bij elke voorgestelde verandering, renovatie, aanpassing en/of nieuwbouw.
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6. Haven en water
a. Binnenhaven
Uitbreiding van havenfaciliteiten (ligplaatsen voor
bewoners en passanten, trailerhelling, passende
voorzieningen) buiten de bebouwde kom grenzend
aan P2.
b. De Groote Zeesluis
De Groote Zeesluis in oude staat herinrichten en behouden als monument met daarin opgenomen een
sluismeester als immaterieel cultureel erfgoed. De
overlast van de sluisbediening voor de inwoners zo
beperkt mogelijk houden.
c. Havenbeheer
Komen tot goede afspraken tussen de verschillende
gebruikersgroepen om de beperkte beschikbare havenruimte zo optimaal mogelijk te benutten en om
een effectief havenbeheer mogelijk te maken.
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7. Buitengebied en groenvoorzieningen
a. Kust
Kwalitatief verbeteren van de kustlijn en de entree
Van Muiden vanaf het water met respect voor het historische en groene karakter.
b. Vestingwallen
Met het restaureren en renoveren van de vestingwallen in overleg met Stadsraad en inwoners ook de
straten, stoepen, het straatmeubilair, verlichting en
groenvoorziening in stijl aanpassen, zodat het zicht
op Muiden een kwalitatieve impuls krijgt.
c. Groenvoorziening - schootsvelden en polders
Realiseren en uitbouwen van een groene schil rond
Muiden en de attractiviteit van de (entrees van de)
woonwijken vergroten door een uitgebalanceerde
groenaanpak.
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8. Cultuur en toerisme
a. Toeristen
Bevorderen en in stand houden van toerisme dat
past bij het intieme, kleinschalige karakter van Muiden en het op peil houden van de voorzieningen voor
toeristen.
b. Kunst en cultuur als basis
Actief behouden, versterken en waar mogelijk uitbreiden van het kleinschalig kunst- en cultuuraanbod
in Muiden
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9. Veiligheid en handhaving
a. Verlichting
De openbare ruimte, wegen en wandel- en fietspaden in Muiden en de buitengebieden veilig, goed en
aantrekkelijk verlichten.
b. Sociale veiligheid
Het waarborgen van de sociale veiligheid door het
stimuleren van buurtpreventie groepen in de verschillende wijken en straten van Muiden en het faciliteren
van goede meldpunten voor onveilige situaties/ als
onveilig gevoelde situaties.
c. Handhaving
Regelgeving in de openbare ruimte toetsen aan zinvolheid, aansluiting op de specifieke situatie en
handhaafbaarheid en bij invoering altijd voorzien van
de wijze waarop handhaving zal plaatsvinden.
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10. Inrichting openbare ruimte
a. Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van de openbare ruimte in Muiden (stad, water en omliggende land) verbeteren
voor alle verkeersdeelnemers in Muiden door onder
meer herinrichting van straten, wegen en (wandel- en
fiets)paden.

b. Straatbeeld
Het verbeteren van het straatbeeld in Muiden door
het per wijk/ straat opstellen van een beeldplan dat
passend is bij een historische vestingstad; het realiseren daarvan door een consequent gebruik van
kwalitatief hoogwaardige materialen met een uniforme en herkenbare uitstraling.
c. Borden en verwijzing
Het harmoniseren en upgraden van de bebording in
geheel Muiden passend bij het karakter als historische vestingstad.
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Om het mogelijk te maken de inhoudelijke ambities te realiseren,
zijn de volgende ambities geformuleerd:
I.

Interactie gemeente – burgers en Stadsraad
i. Burgergerichtheid
Meer burgergerichte benadering vanuit de gemeente
en gemeentelijke afdelingen naar inwoners, Stadsraad en andere belanghebbenden.
ii. Participatie
Burgers, Stadsraad en andere belanghebbenden
worden serieus betrokken bij de besluitvorming en
hun visies en standpunten doen er wel degelijk toe.
De gemeente informeert burgers, Stadsraad en andere belanghebbenden vooraf tijdig en goed over te
nemen besluiten: strekking, context, situatie, belangen die een rol kunnen spelen en inhoud. Achteraf
motiveert de gemeente aan burgers waarom welk
besluit is genomen en hoe rekening is gehouden met
de verschillende visies en standpunten.
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I.4.

Verdere uitwerking van de ambities

Deel 2 bevat de verdere uitwerking van de ambities Per ambitie
is een schets gegeven van de achtergrond van de ambitie. Per
ambitie volgt een puntsgewijze, niet limitatieve opsomming van
de aan de ambitie gekoppelde verwachtingen en wensen. Deze
verwachtingen zijn een nadere concretisering van de ambitie.
De verwachtingen kunnen de vorm hebben van randvoorwaarden om de ambitie te realiseren, zij kunnen betrekking hebben
op inhoud of zij kunnen iets zeggen over de wijze waarop de
concretisering wordt georganiseerd.

I.5.

Ten slotte

Dit stadskompas geeft de stand van zaken weer in het begin
van 2020. Op basis van nieuwe kompasbijeenkomsten en
nieuwe inzichten zullen we als Stadsraad het Stadskompas
continu aanvullen en aanpassen
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