Verslag Stadskompas bijeenkomst 18 mei 2018 - Stadsraad
Muiden - “Leefbaarheid en Milieu/omgevingsfactoren”
Er waren 26 deelnemers. De wijk Mariahoeve was goed vertegenwoordigd, de
wijk centrum eveneens. Wijk ZuidWest redelijk, Noord West 1 persoon.
We hebben 3 tafels gemaakt. Centrum, Mariahoeve, Noord en Zuid-West met
overige.
Na de inleiding over de Stadskompas opzet kwam het eerste onderdeel
Leefbaarheid aan de orde, vervolgens werd gesproken over het onderdeel Milieu,
omgevingsfactoren
A. Leefbaarheid in Muiden
Vanuit de wijken Noord West / Zuid West en overig werden de volgende zaken
opgemerkt:
1. De welzijnsfaciliteiten moeten behouden blijven dan wel worden uitgebreid.
Hierbij denkt men o.a. aan een Zorginstelling, sociale activiteiten in de wijken,
ontmoetingsruimtes, winkelaanbod en bibliotheek.
2. De openbare ruimte moet worden verbeterd. In de wijken rondom het
centrum valt het wel mee, maar in Muiden-vesting niet. Met name de bestrating
en de stoepen vragen dringen aandacht.
3. De veiligheid heeft aandacht nodig: Inbraakpreventie, whatsapp groep e.d.
Vanuit Muiden- centrum (de vesting) komen de volgende opmerkingen.
1. In Openbare ruimte meer de “Muider maat” aanhouden. Niet te veel toeristen,
maak er geen openluchtmuseum van, het straatbeeld opfleuren (gelijk Naarden,
bloembakken e.d.)
2. Breng de buurtvoorzieningen op orde. Winkelbestand verbreden, leegstand
aanpakken, bibliotheek behouden, school in de kern houden.
3. Sport en Recreatie voorzieningen verbeteren of handhaven. Het Brediusterrein is een kans.
De wijk Mariahoeve heeft als speciale aandachtspunten:
1. Verbeteren van de Openbare ruimte.
De straten en stoepen zijn nu ongelijk, het wegdek is glad, boomwortels steken
uit, verlichting moet beter e.d.
Beter onderhoud van de openbare ruimte, meer overleg, en meer en ander
groen.
Onder de straatnaambordjes een verklaring plaatsen van de betekenis ervan.

2. Welzijnsvoorzieningen (niet genoemd maar wel al eerder in een enquête
aangegeven): Er is behoefte aan een ontmoetingsruimte in de wijk.
B. Milieu, omgevingsfactoren
Wijken Noord-West, Zuid-West en overig brengen de volgende zaken naar voren.
1. Parkeerdruk beheersbaar maken
2. Aandacht voor de geluidsbelasting van vliegtuigen en het verkeer van de A1.
3. Verkeersbelasting en luchtverontreiniging op de gehele omgeving A1 en naar
Centrum toe.
De bewoners van Muiden-centrum brengen de volgende zaken naar voren.
1. Geluidsbelasting, vliegverkeer, A1. De praktijk is anders dan de berekeningen.
Er moet gemeten worden.
2. Verkeersbelasting. Er is sprake van sluipverkeer A1 , doorgaand verkeer en
racefietsen.
3. Luchtverontreinging: te veel fijnstof en stank (auto’s en vliegtuigen).
De bewoners uit Mariahoeve geven aan:
1. Men heeft last van geluidshinder door vliegverkeer en de A1. Men dringt aan
op het houden van metingen.
2. Men maakt zich zorgen om de luchtverontreiniging. Er moeten meer bomen
komen in het open gebied.
3. Ten aanzien van het parkeerbeleid wil men de Blauwe zone weer terug.
Geconcludeerd kan worden dat de zaken die de inwoners op deze avond naar
boven brengen nagenoeg geheel aansluiten op de uitslagen van enquête vooraf.
Bovenstaande informatie wordt opgenomen in de Stadskompas Muiden.
De volgende stadskompas bijeenkomst zal plaatsvinden op 11 juni 2018, met als
onderwerp “de Haven en wat daarmee verbonden is”.

