Programma Muiden
Brede raadpleging 10 februari 2020

• 20:00 – 20:30

• 18:45 – 20:00

• 18:30 – 18:45

Terugkoppeling en vervolgstappen

Workshop

Presentatie KuiperCompagnons ambities, dilemma’s en lopende projecten

Aftrap programma’s Antoinette

Programma

• 20:30

Welkom!

Proces
JAN.
JAN.
2020

2020
Kick-on
PG+

Bepalen ontbrekende
projecten en quickwins en
verwerken tot compleet
overzicht van projecten en
quickwins gekoppeld aan
ambities.

FORMULEREN PROJECTEN
Verzamelen input (Gebiedsvisie, Centrumplan, Kaderplan Verkeer) en verwerken
tot lijst met ambities en
projecten

DEC.
DEC.

PARTICIPATIE OP
OP MAAT
MAAT
PARTICIPATIE
NOV.
AANVULLEN
UI T WERKEN

MAR.

APR.

Verwerking tot
definitief programma van maatregelen Bussum
Centrum als een
beeldend verhaal.

VERWERKEN
REACTIES

MAR.
APR. de
1ste
week van
Leefomgeving

Uitwerking tot
concept programma
van maatregelen
(ambities, bouwstenen en uitvoeringsagenda) als een
beeldend verhaal.

INRICHTEN PROGRAMMA’S
Concretiseren van
bouwstenen d.m.v.
het opstellen van
maatregelen in een
uitvoeringsagenda
(bugetten, partijen,
planning etc.).

FEB.
FEB.

CONCRETISEREN

VERWERKEN REACTIES
OE
JE
V+EA
RA
WNEZREKTEPNRR
ACTE
IENS
+ AAFNOZREM
T UPLREORJEEN
CTEN
FORMULEREN

MEI
MEI

PROJECTEN
Bepalen projecten
en quickwins en ver
werken tot
compleet overzicht van
projecten gekoppeld
aan ambities stadsvisie
Muiden.

DOORVERTALEN NAAR
PROJECTEN

PGBs

PGMs
PGMs

JUN.

JUL.
JUN.
JUL.
Tussenstand
PG+

UI T WERKEN

AUG.
AUG.

Uitwerking tot concept programma van
maatregelen (ambities,
bouwstenen en uitvoeringsagenda) als een
beeldend verhaal.

PGMs
PGMs

PGMs
PGMs

PGMb
PGMb

BWBW
+ RAAD
+ RAAD

SEP.

2de weekSEP.
van de
Leefomgeving

VERWERKEN
REACTIES

MA

BW + RAAD

Verwerking tot
definitieve stadsvisie en programma van maatregelen Muiden als een
beeldend verhaal.

INRICHTEN DEFINITIEF PROGRAMMA
Concretiseren van
bouwstenen d.m.v. het
opstellen van maatregelen in een uitvoeringsagenda (bugetten,
partijen, planning etc.).

CONCRETISEREN

PGMb
PGMb

MA
MA

BW + RAAD
BW + RAAD

RAAD
RAAD

MA

BW

RAAD

Tussenstand
Tussenstand

1x per fase Overleg PG+ (projectgroep plus)
1x per fase Overleg PG+ (projectgroep plus)
3x Week van de Leefomgeving
3x Week van de Leefomgeving

RAAD

OKT.
OKT.

NOV.
NOV.

B&W / College + Gemeen

Meedenkavond / inloopav

Besluitvorming Gemeent

Inhoudelijke stap

Integrale bijeenkomsten me

beeldend verhaal.
3de week van de
Leefomgeving

1x per fase Overleg PG+ (pr

3x Week van de Leefomgev

3de week van de

Leefomgeving

3de week van
(omgevingsvisie, omgevingsplan
endeprogramma’s)
Leefomgeving

1x per fase Overleg PG+ (projectgroep plus)
B&W
/
College
+
Gemeenteraad
Projectgroep Muiden breed:
breed:
B&W / College + Gemeenteraad
3x Week van de Leefomgeving:
Meedenkavond /ondernemers,
inloopavond bevolking
- Gemeente: projectleider, adviseurs, projectleiders projecten, accountmanager
- KT, PG, PG+/ inloopavond bevolking
Meedenkavond
- Regio, ketenpartners
Besluitvorming
Gemeenteraad
wijkcoördinator
Besluitvorming
Gemeenteraad
- Wijkplatforms,
maatschappelijke organisaties
Inhoudelijke
stap
- Stadsraad
- Burgersstap
Inhoudelijke
- Stadspromotor
- Overig:
Overig: voorzitters KNSF, Havenvisie, Koninklijke Roei en Zeilvereniging,
Jachthaven
Fort
H,
Integrale bijeenkomsten
bijeenkomsten
met Muiden
de ‘3
‘3 sporen’
sporen’
(omgevingsvisie,
omgevingsplan en
en programma’s)
programma’s)
Integrale
met
de
(omgevingsvisie,
omgevingsplan
Watersportvereniging Muiden, Welzijn Versa, Wijkraad Mariahoeve, Wijkraad Noord West, Wijkraad Krijgsman

Integrale bijeenkomsten met de ‘3 sporen’ (omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s)

3x Week van de Leefomgeving

bijeenkomsten
met de ‘3 sporen’
PG+
Inhoudelijke stap
PG+
1x per fase Overleg PG+ (projectgroep plus)

2de week van de
2de week
van de
Integrale
Leefomgeving
Leefomgeving

Besluitvorming Raad

PGBb
Projectgroep Bussum breed:
- Gemeente: projectleider, adviseurs, projectleiders projecten, accountmanager ondernemers,
wijkcoördinator
VERWERKEN
DOORVERTALEN NAAR
CONCRETISEREN
UI T WERKEN
ACETRIK
ES
VERREW
EN
DOORP
VR
EO
RJTE
AC
LTEENNNAAR- Stuurgroep centrummanagement:
CONCRETISEREN
UI T W
ERKEN
PRO
bussum
(dorpsmanager
en evenementencoördinator), BPV
REACTIES
PROJECTEN
centrum, OVGM, wijkagent, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, buurtpreventie en bewoners
Adviseurs
adviesorganen: Woon advies Commissie Gooise Meren, Stichting Seniorenraad Gooise
BW + RAAD
B&W /-College
+ Gemeenteraad
Meren, Fietsersbond, Platform toegankelijkheid
MA
Meedenkavond / inloopavond bevolking
GS
Gebiedsgesprekken met specifieke partijen
RAAD
Besluitvorming Gemeenteraad
B&W / College
Inhoudelijke stap
Meedenkavond/inloopavond bevolking
PGMb
PGMb

OKT.
OKT.
2019
2019

VERZAMELEN

Heisessie en Kick-off NOV.
PG+
RAAD

BWBW
+ RAAD
+ RAAD

VASTSTELLING

I.s.m. koers omgevingsvisie

PGMs
PGMs

MA / IA

VERSCHERPEN

KOERSINRICHTEN
BEPALEN STADSVISIE
+ FORMULEREN
PROGRAMMA’S
INRICHTEN PROGRAMMA’S

PGMb
PGMb

PGMs

OPSTELLEN
CONCEPT
PROGRAMMA
FORMULEREN
PROJECTEN
FORMULEREN PROJECTEN

UI T WERKEN
UI T WERKEN

MONITORING

VERSCHERPEN

Verwerking tot
Verwerking
tot
definitieve
stadsdefinitieve
stadsvisie
en programvisie
enmaatregeprogramma
van
ma Muiden
van maatregelen
als een
len
Muidenverhaal.
als een
beeldend

INRICHTEN DEFINITIEF PROGRAMMA

BW + RAAD

PGMs

VERWERKEN REACTIES
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+ AANZET PROJECTEN
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ESN
VERRE
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PROJECTEN

PGMb

Participatietraject (partijen en stakeholders)
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BWBW
+ RAAD
+ RAAD

VASTSTELLING

INRICHTEN
DEFINITIEF PROGRAMMA
PROJECTEN
Participatietraject
(partijen en
stakeholders)

PGMs

BW + RAAD

Amibities en van
dilemma’s Uitwerking
Uitwerken
voorkeursmodel
naar
tot
Concretiseren
Verwerking tot
Uitwerking
tot stadsvisie
Concretiseren
van scenarVerwerking
tot
doorvertalend.m.v.
naar
concept
(identiteit,
kernbouwstenen
concept
programma
definitief
programbouwstenen
d.m.v.
concept
programma
definitief
io’s
discussie
waarden, aandachtspunten
en
het t.b.v.
opstellen
van over het
van maatregelen
ma van programmaatrehet
opstelleninvan
van maatregelen
ma
van
maatretoekomstperspectief
met (ambities,
ambities)
over
mogelijke
maatregelen
een
bouw- en nadenken
gelen
Bussum
maatregelen
in een
(ambities,
bouwgelen Bussum
de bevolking.
projecten.
uitvoeringsagenda
stenen
en uitvoerCentrum
als een
uitvoeringsagenda
stenen en uitvoerCentrum verhaal.
als een
(bugetten,
partijen,
beeldend
ingsagenda)
als een
(bugetten,
beeldend verhaal.
ingsagenda)
als een
planningpartijen,
etc.).
beeldend verhaal.

CDOONOCRRVEETRITSAELREEN
N
CONCRETISEREN

PGMs
PGMs

RAAD

Bepalen
en ophalen
ontbrekBepalen
ontbrekende
Bepalen
ontbrekende
ende
input en
verwerken tot
projecten
en
quickwins
en
projecten
entot
quickwins
en
concept
programma
+ cruciale
verwerken
compleet
verwerken
compleet
dilemma’s
in tot
beeld
brengen
overzicht
van
projecten
en
overzicht
projecten
en
quickwinsvan
gekoppeld
aan
quickwins
gekoppeld aan
ambities.
ambities.

AANVULLEN
AANVULLEN

BWBW
+ RAAD
+ RAAD

PGMs
Projectgroep Muiden smal (gecombineerd met PGBs):
Projectgroep
Bussum
smal
(evt. gecombineerd
met PGMs):
PGMb
PGBsPGBs
Projectgroep
Bussum
smal
(gecombineerd
met PGMs):
- Projectleider
gemeente
PGBs
Projectgroep
Bussum
smal (gecombineerd met PGMs):
Projectleider
gemeente
- Projectleider
gemeente
Adviseurs
gemeente
- Projectleider
gemeente
- Adviseurs
gemeente
- Adviseurs
gemeente
Stadsraad
- Adviseurs
gemeente
- Dorpsmanager
- Dorpsmanager
Wijkcoördinator
- Dorpsmanager
- Wijkcoördinator
Bussum
Centrum
Stadspromotor
PGBb - Wijkcoördinator
Projectgroep Bussum
breed:
Bussum
Centrum
- Overig:
Overig
: voorzitters
KNSF enadviseurs,
Havenvisie
- Gemeente:
projectleider,
projectleiders projecten, accountmanager ondernemers,
PGBb
Projectgroep
Bussum
breed
breed:
:
PGBb
Projectgroep
Bussum breed:
breed:
wijkcoördinator
PGMb
Gemeente:
projectleider,
adviseurs,
wijkcoördinator
Bussum
Centrum
Centrum,
,
projectleiders
projecten,
Muiden
breed
breed:
:
-Projectgroep
Gemeente:
projectleider,
adviseurs,
wijkcoördinator
Bussum
Centrum
Centrum,
,
projectleiders
projecten,
- Stuurgroep
centrummanagement:
PRO bussum (dorpsmanager
en evenementencoördinator),
BPV
accountmanager
ondernemers
- Gemeente:
projectleider,
adviseurs,
projectleiders
projecten,
accountmanager
ondernemers,
accountmanager
centrum, centrummanagement:
OVGM,ondernemers
wijkagent, horecaondernemers,
vastgoedeigenaren,
buurtpreventie en bewoners
- Stuurgroep
PRO bussum (dorpsmanager
en evenementencoördinator),
BPV
wijkcoördinator
- Stuurgroep
centrummanagement:
bussum
(dorpsmanager
en evenementencoördinator),
BPV
- Adviseurs
adviesorganen:
Woon PRO
advies
Commissie
Gooise Meren,
Stichting
Seniorenraad
Gooise
centrum,
OVGM,
wijkagent, horecaondernemers,
vastgoedeigenaren,
buurtpreventie
en bewoners
- Stadsraad
centrum, OVGM, wijkagent, horecaondernemers, vastgoedeigenaren, buurtpreventie en bewoners
Meren,
Fietsersbond,
Platform
toegankelijkheid
Adviseurs
adviesorganen:
Woon advies
Commissie Gooise Meren, Stichting Seniorenraad Gooise
-- Stadspromotor
Adviseurs adviesorganen: Woon advies Commissie Gooise Meren, Stichting Seniorenraad Gooise
Meren, Fietsersbond,
Platform
toegankelijkheid
- Overig:
Overig
KNSF,
Havenvisie,
Koninklijke Roei en Zeilvereniging, Jachthaven Muiden Fort H,
GS
Meren,: voorzitters
Fietsersbond,
Platform
toegankelijkheid
Gebiedsgesprekken
met
specifieke
partijen
Watersportvereniging Muiden, Welzijn Versa, Wijkraad Mariahoeve, Wijkraad Noord West, Wijkraad Krijgsman
Projectgroep
Muiden smal (gecombineerd met PGBs):
B&W / College
Projectgroep
Muiden smal (gecombineerd met PGBs):
- Projectleider gemeente
- Projectleider gemeente
MA

PGMs
PGMs BW

PGMs

Bepalen
reikwijdte,
verzameVerzamelen
input (GebiedsVerzamelen
inputbevolking,
(Gebiedslen input (beleid,
visie,
Centrumplan,
Kadervisie,Verkeer)
Centrumplan,
Kadertrends,
Kustvisie
en verplan
enetc.)
verwerken
plan
verwerken
lijsten
met
ambities
werken
totmet
lijst
ambities
en
tot Verkeer)
met ambities
tot
enlijst
lopende
projectenen
projecten
projecten

VERZAMELEN
VERZAMELEN

VASTSTELLING

MONITORING

MONITORING
MONITORING

PGMs
PGBs
PGBs

KOERS BEPALEN STADSVISIE + FORMULEREN
KOERS BEPALEN STADSVISIE + FORMULEREN

DOORVERTALEN
DOORVERTALEN

PROGRAMMA’S BUSSUM CENTRUM

STADSVISIE EN PROGRAMMA’S MUIDEN

VASTSTELLING
VASTSTELLING

PGMb

PGBs

PGBs
planning etc.).
beeldend verhaal.
Projectgroep Bussum smal (gecombineerd
met
PGMs):
- Projectleider gemeente
- Adviseurs gemeente
HEMA PROGRAMMA CENTRUM BUSSUM
Dorpsmanager
I.s.m. koers omgevingsvisie
- Wijkcoördinator Bussum Centrum
I.s.m. koers omgevingsvisie

OPSTELLEN
CONCEPT PROGRAMMA
JAN.
OPSTELLEN
CONCEPT PROGRAMMA

RAAD

RAAD
RAAD

DEC.PGBb

PGMs

NOV.

AANVULLEN
AANVULLEN

VERWERKEN
REACTIES

VERSCHERPEN

MAMA
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PG+

VERZAMELEN
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UITWERKEN
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STADSVISIE
STADSVISIEEN
ENPROGRAMMA’S
PROGRAMMA’SMUIDEN
MUIDEN

PGMs

PGBb

PGMb
PGBb
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2020
Bepalen en ophalen ontbrekAmibities
Bepalen
reikwijdte, verzameUitwerking tot conProjectgroep
Bussum
breed
breed:
Uitwerken voorkeursmodel naar
Bepalen projecten
Concretiseren van
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het
io’s
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het
concept
programma
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trends,
Kustvisie
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aandachtspunten
en
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projectleider,
wijkcoördinator
Bussum
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,
projectleiders
projecten,
io’s t.b.v. discussie
over het
concept programma + cruciale adviseurs,
trends,
Kustvisie
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waarden, aandachtspunten
en Centrum,
werken
tot
opstellen
van maatrelijst
met
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toekomstperspectief
met
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beeld
brengen
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en
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- Dorpsmanager partijen, planning
Muiden.
Kick-on
Tussenstand
2de week vanaan
deambities
Tussenstand
1ste week van de
Muiden.
- Stuurgroep
centrummanagement:
PRO bussum
en evenementencoördinator),
BPV
PG+
PG+(dorpsmanager
Leefomgeving
PG+
Leefomgeving
INRICHTEN PROGRAMMA’S
centrum,
OVGM, wijkagent,
horecaondernemers, vastgoedeigenaren, buurtpreventie en bewoners
Verwerking tot
Uitwerking tot concept programma
van maatregelen (ambities, bouwdefinitief program- Adviseurs
adviesorganen:
Woon
advies Commissie Gooise Meren, Stichting Seniorenraad Gooise
stenen en uitvoeringsagenda) als een
ma van maatregelen Bussum
Meren, Fietsersbond, beeldend
Platform
toegankelijkheid
Centrum als een
verhaal.

Bussum smal (gecombineerd met PGMs):
- Projectleider gemeente

Concretiseren van
bouwstenen d.m.v.
het opstellen van
maatregelen in een
uitvoeringsagenda
(bugetten, partijen,
Projectgroep
planning etc.).

Participatietraject (partijen en
stakeholders)
beeldend
verhaal.
PGBs
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stakeholders)
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(partijen
enen
stakeholders)
Participatietraject
(partijen
en
stakeholders)
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1ste week van de - Adviseurs adviesorganen: Woon
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advies Commissie Gooise Meren, Stichting
Seniorenraad
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PG+
Leefomgeving

AANVULLEN
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PGMs
PGMs

BW + RAAD

MONITORING
MONITORING
MONITORING
PGMb

PGBs

PGMs
PGBs
PGBs

PROGRAMMA’S BUSSUM CENTRUM

PROGRAMMA’S
PROGRAMMA’SBUSSUM
BUSSUMCENTRUM
CENTRUM

VASTSTELLING
VASTSTELLING

PGBs
PGBs
PGBs
PGMs

PGMs
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RAAD
RAAD
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PGBs
PGBs
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PGMs
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PGMs
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PGBs
PGMs

PGMs
PGMs

PGMs
Projectgroep
Muiden smal (gecombineerd met PGBs):
- Adviseurs
gemeente
- Dorpsmanager
- Projectleider gemeente
- Wijkcoördinator Bussum Centrum
- Adviseurs gemeente
Projectgroep Bussum breed:
breed:
- Stadsraad
- Gemeente:
projectleider, adviseurs, wijkcoördinator Bussum Centrum,
Centrum, projectleiders projecten,
Kick-on
Heisessie en Kick-off
Tussenstand
1ste
week van de
ondernemers
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- Stuurgroep centrummanagement:
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centrum,
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Overig: voorzitters KNSF en Havenvisie
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BUSSUM
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MUIDEN
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MAMA
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PROGRAMMA’S
PROGRAMMA’S
PROGRAMMA’S

BOUWSTENEN

PGBs

Bepalen ontbrekende projecten en
quickwins en verwerken tot compleet
overzicht van bouwstenen gekoppeld
aan ambities.

PGBb

Wat ligt er al?
Beleidsstukken, plannen en projecten

Beleids- en visiestukken

• Visie “Aan de Gooise Kust’: Kustvisie IJsselmeergebied (in ontwikkeling)
• Havenvisie (Stadsraad Muiden)
• Visie Buitenruimte
• Horecabeleid
• Economische visie
• Welstandsnota
• Coalitieakkoord
• Verder met de Vesting Muiden
• Integraal landschapsplan schootsvelden
• Visie Muiden Zuidwest

• Mobiliteitsvisie en -plan Gooise Meren / Parkeervisie (nog te ontwikkelen)
voorsoorteren op keuzes!

•

•

•

•

•

•

Nieuwbouw/(her)ontwikkeling sociale woningbouw voormalige
locatie gemeentehuis

Herinrichting Zuidpolderweg

Groot onderhoud Vesting Zuidwest

Groot onderhoud Vesting Vesting West

Groot onderhoud Vesting Oost/Mariahoeve

Nieuwbouw/(her)ontwikkeling locatie Schoutenwerf

Herinrichting/reconstructie hoofdstraten Muiden

Ter besluitvorming liggende en uit te voeren plannen

•

Nieuwbouw/(her)ontwikkeling locatie Brandweerkazerne en
P1

•

•

Bestemmingsplan Hoogerlust, ontwikkeling zorglandgoed
Vecht

Uitvoering woningen nieuwbouwwijk de Krijgsman (1.300
woningen)

Bestemmingsplan herziening Bredius
•

Bestemmingsplan Nooitgedacht 106

Uitvoering ontsluiting Krijgsman en Bredius (Maxisweg)

•

Reconstructieplannen Schootsvelden Zuidoost, Mariahoeveweg en P2

•

Bestemmingsplan Weesperstraat 82

•

•

Herbestemming Vestinggebouwen Oost

•

Inpassing basisschool (IKC)

•

Herstel oostelijke Vestingswallen

•

•

Herinrichting Vestingplein Muiden en omgeving

•

•

Beplantingsplan groenzone Bredius

Ontwikkeling Brediuspark: Woonrijpmaken locatie sporthal

Ligplaatsen t.b.v. bewoners binnen plangebied Krijgsman

Uitvoering bruggen over de Trekvaart

•

•

Batterijpark in de Krijgsman

•

Herinriching Weesperweg/kade Singelgracht, Muiden Zuidwest

•

•

Waarden en identiteit van Muiden
•

Ontspannen dynamiek..

Waarden en identiteit van Muiden
•

Historische beleving..

Waarden en identiteit van Muiden
•

Gezellige kleinschaligheid..

Waarden en identiteit van Muiden
•

Veelzijdige waterbeleving..

Waarden en identiteit van Muiden
•

Hoogwaardige gastvrijheid..

Ambities Muiden

Rust en ruimte in het
buitengebied

Levendig en
afwisselend recreatief
Waterfront en
efficiënt havengebruik

Goede bereikbaarheid
en toegankelijkheid

Behouden en versterken
historische identiteit

Fijne balans tussen
bezoekers
en bewoners

Kwalitatief goed voorzieningenniveau

Ambities

Behouden en versterken van de historische kwaliteit
Opgaven:
De unieke kwaliteiten van het karakter van Muiden in stand houden

Bescherming van het stadsaanzicht (ook vanaf de kust) en monumenten

·

·

Inrichting van het centrum die het historische beeld van de stad weerspiegeld

(Muiderslot, Westbatterij, Bruine vloot, militaire Vesting, Schootsvelden, Grote Zeesluis, open havenmond
met zichtlijnen, karakteristieke panden enindustrieel erfgoed)

·

Ambities

Een hoogwaardige leefomgeving met een fijne balans tussen
bezoekers en bewoners

·

·

·

·

·

·

Gezonde leefomgeving (luchtverontreiniging, geluidsbelasting vlieg- en autoverkeer, afvalscheiding

Sociale veiligheid op orde houden: ontmoeting en gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleren

De hele gemeenschap laten profiteren van het toenemende toerisme

Bevorderen en in stand houden van toerisme dat past bij het intieme, kleinschalige
karakter van Muiden

Bouwen en renoveren van huur- en koopwoningen in het starters- en middensegment

Doorstroommogelijkheden voor senioren

Gebalanceerde mix: gemengd woningaanbod

Opgaven:

·

Ambities

Kwalitatief goed voorzieningenniveau
(sport, zorg, onderwijs en recreatie mogelijkheden)

·

·

·

·

·

Inpassing van nieuwe voorzieningen die past bij de ‘Muidense maat’

Flexibele, multifunctionele ruimtes die ontmoeting en het verenigingsleven stimuleren

Hoogwaardige mix van horeca, winkels en voorzieningen in het centrum

Voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen om met de tijd mee te kunnen groeien

Maatschappelijke voorzieningen aan elkaar koppelen; meer draagvlak creëren

Opgaven:

·

Op peil houden van de voorzieningen voor toeristen en het uitbreiden van het kleinschalig kunst- en
cultuuraanbod

Ambities

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van Muiden

·

·

·

·

·

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van Muiden voor voetgangers en fietsers optimaliseren en de
fietsparkeermogelijkheden vergroten

Op zoek gaan naar slimme en voldoende parkeermogelijkheden op locaties die de verkeersstructuur
ondersteunen

Verkeer Krijgsman en Centrum gescheiden houden; aandacht voor (kruispunt) Weesperweg en
Amsterdamse Poortbrug

Bevorderen verkeersdoorstroming centrum en de omliggende wijken; alternatieven onderzoeken
in de verkeersstructuur?

Bevorderen gebruik van het openbaar vervoer (twee kanten op)

Opgaven:

·

Stad, water en het omliggende land meer en beter toegankelijk maken voor bewoners en toeristen;
verschillende vervoersmogelijkheden op een slimme manier aan elkaar koppelen

Ambities

Levendig en afwisselend recreatief Waterfront en efficiënt
havengebruik

·

·

·

·

Verbeteren van het voorzieningenniveau in de haven

Verbinden van de haven met andere functies in de stad om optimaal van elkaar te kunnen profiteren

Efficiënter havenbeheer door benutting van de beschikbare ruimte (eventuele uitbreiding)

Diversiteit en eigenheid langst de Kuststrook; Muiden als onderdeel van een groter kralensnoer

Opgaven:

·

Kwalitatief verbeteren van de entree van Muiden vanaf het water met respect voor het historische
stadsgezicht

Ambities

Rust en ruimte in het buitengebied

·

·

Toegankelijkheid van het buitengebied vanuit de stad visa versa bevorderen

Inzetten op klimaatbestendigheid, biodiversiteit en natuur

Behouden en versterken van een groene, open schil rondom Muiden

Opgaven:

·

Nog uit te voeren en ter besluitvorming liggende plannen

Ontwikkeling Krijgsman

Uitvoering woningen
Krijgsman

Inpassen kleinschalige
voorzieningen

Uitvoering openbare ruimte

Inpassing school (IKC)

Uitvoering bruggen over de
Trekvaart

Batterijpark

Uitvoering ontsluiting Bredius en Krijgsman
(Maxisweg)

Ligplaatsen t.b.v. bewoners
binnen plangebied Krijgsman

Ontwikkeling Bredius

Uitvoering ontwikkeling
Brediuspark

Uitvoering beplantingsplan
groenzone Bredius

Bestemmingsplan herziening Bredius

Ontwikkeling Schootsvelden Zuidoost
Verleggen Mariahoeveweg
(incl. verleggen kabels en
leidingen)
Grondzaken (eigendom
RVB overdragen)
Aanleggen fietspad Mariahoeveweg
Verleggen basis parkeerplaats P2 + overloopgebied
Verleggen en aansluiten
Herengracht met herstel
vestigingsgracht Fort H
Inpassing Fata Morgana
Inrichting TOP
Verrijken bosrand
Mariahoeve
Duurzaam beheer
Schootsvelden
Bestemmingsplan Nooitgedacht 106

Ontwikkeling Schootsvelden Zuidwest

Optimale inrichting Waterlandtak

Landschappelijk inpassing
parkeerplaats P1

Herstel vorm buitenplaats
Muiderbos

Ecologische verbinding
Bloemendalerpolder - Baai
van Ballast

Duurzaam beheer Waterlandtak Bloemendalerpolder

Fietsverbinding MuidenWeesp

Wandelpad Vechtoever
westzijde

Ecopassages

Natuurlijke westoevers
Vecht

Inricht AGV

Inpassing Brandweerkazerne

Herstel Vesting West

Opwaarderen van het wandelpad langs de westoever
van de Singelgracht

Verkeersveilige aanpassingen Weesperweg

Versterken / herstellen
zichtlijnen Vesting

Behouden / versterken
doorzichten tussen woonboten

Scheiden private tuinen

Straatmeubilair en
toegangspoorten vormgeven

Herbestemming locatie
Brandweerkazerne

Herstel Vesting Oost / Muiderslot

Vestinggebouwen een
functie geven

Herstel oostelijke vestingwallen

Versterken / herstellen
zichtlijnen Vesting

Herinrichten Vestingplein
en omgeving

Overig

Uitvoering bestemmingsplan Weesperstraat 82

Uitvoering Schoutenwerf
woningen (51 koop woningen aan de haven)

Groot onderhoud Vesting
Oost / Mariahoeve

Groot onderhoud Vesting
West

Groot onderhoud Zuidwest

Groot onderhoud Zuidwest

Herinrichting Zuidpolderweg

Herbestemming locatie
Brandweerkazerne

Uitvoering 42 sociale huurwoningen op voormalig
terrein gemeentehuis

Bestemmingsplan Hoogerlust, ontwikkeling zorglandgoed Vecht

Blijvende dilemma’s

• Regime nodig voor het openen en sluiten van bruggen passend bij het beeld
van de Vestingstad

• Behoefte aan recreatieve voorzieningen neemt zowel door het groeiend aantal
bewoners als toeristen toe; druk op het historische centrum
Eenheid in inrichting binnen het centrum mist

• Relatief weinig betaalbare eengezinswoningen voor starters en senioren (huur
en koop)

• Geluidshinder en slechte luchtkwaliteit door vliegtuigen, ontwikkeling nieuwbouw, verkeer, veeteelt en aanwezigheid energiecentrale

• De woningen op het terrein van de Krijgsman staan te dicht op elkaar, waardoor
er op sommige locaties geen ruimte meer is voor de brandweerauto’s

• Winkelaanbod verkleint; panden staan leeg en de uitstraling van het centrum
gaat naar beneden

• Dumpen van slib in IJmeer

Blijvende dilemma’s

• Verkeersdoorstroming in het centrum wordt belemmerd door doorgaand verkeer
naar Jozefschool, jachthaven, Forten en winkels/horeca

• Openbaar vervoer niet optimaal; zowel routing als frequentie.
Afstand halte P&R te groot.
• Drukte op het kruispunt P1 en P2 naar Weesp

• Als de Weesperweg te breed wordt, dan komt het voetpad te dicht op de woonboten te liggen
• Fietsprobleem richting de Mac Donalds

• Te weinig ligplaatsen/aanlegplaatsen in het centrum voor zowel bezoekers als bewoners; druk op de Bruine vloot, vaarroutes en de haven blijft toenemen

• Geen uitbreidingsmogelijkheden voor watersport (mede door contour Stelling van
Amsterdam en beperkte ruimte in het centrum)

• Knelpunt bij o.a. de Grote Zeesluis m.b.t. doorgaand vaarverkeer

• Aanlegsteiger Pampus ligt ongunstig gepositioneerd m.b.t. ontsluiting en liplaatsen
in de haven

Workshop
Aan de slag!

