Enquête voor Stadskompas Verkeer, OV, Parkeren op 13 maart
Om een juist beeld te krijgen hebben we wat specifieke informatie nodig:
Vragen over wonen en werken, autobezit, parkeren
Woont u in Muiden?
Werkt u in Muiden?
Heeft u een auto?
Heeft u meer dan 1 auto?
Parkeert u op de openbare weg?
Parkeert u op eigen terrein?
Gaat u minder dan 5x per maand met openbaar vervoer?
Gaat u 5-15x per maand met het openbaar vervoer?
Gaat u meer dan 15 x per maand met openbaar vervoer?
Opmerkingen, aanvullingen:

Ja

Nee

?

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

Verder maken we binnen Muiden een onderscheid naar wijken om een goed
beeld te verkrijgen. Het gaat hierbij om de volgende wijken:
Centrum: Het gebied tussen de Naarderpoortbrug en Amsterdamsepoortbrug
Mariahoeve. Het gebied na de Naarderpoortbrug.
Zuid-West: Het gebied na de Amsterdamsepoortbrug, “Klapwijk” genoemd,
maar ook de woonboten langs de Singelgracht.
Noord-West: Het gebied waar onlangs het riool vervangen is. “Korea” genoemd
Buitengebied: De woningen en woonboten die buiten de grenzen van de stad
Muiden liggen richting Weesp, Lange en Korte Muiderweg, Weesperweg.
Richting Muiderberg, Zuidpolderweg, Noordpolderweg
Vragen over de wijken
Woont u in Mariahoeve?
Woont u in het Centrum?
Woont u in Noord-West?
Woont u in Zuid-West?
Woont u in het buitengebied?
Opmerkingen, aanvullingen:

Ja

Nee

?

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

1.

Vragen over parkeren binnen Muiden

Vragen over het parkeren : Centrum
Het huidige betaaldparkeren is ooit gestart om langdurig
parkeren in het centrum van bezoekers die weekend/
midweek-reizen met charterschepen maakten tegen te
gaan. Deze situatie is geheel niet meer relevant, dus is de
vraag: is betaald parkeren in het centrum anno 2018 nog
wel nodig?
Vind u dat er nog steeds wel in het centrum van Muiden
maatregelen genomen moeten worden om overlast van
parkerend (toeristisch) verkeer tegen te gaan?
Zou u voorstander zijn om vergunninghoudersplaatsen
binnen het centrum van Muiden uit te breiden?
Bent u tevreden over het huidige parkeerbeleid ?
Wilt u in Muiden betaald parkeren behouden?
Wilt u het betaald parkeren in Muiden uitbreiden?

Ja

Nee

?

Vind u dat in het centrum van Muiden uitsluitend en
alleen inwoners mogen parkeren?
Zou u graag zien dat in het centrum op bepaalde plaatsen
een blauwe zone (bijv. max 25 min.) voor winkelend
publiek verschijnt?
Vragen over het parkeren : overige wijken
Vind u dat er voldoende parkeerplaatsen in uw Wijk zijn?
Wilt u in de wijken Mariahoeve, Noord West, Zuid West
gratis parkeren?
Wilt u in de wijken Mariahoeve, Noord West, Zuid West
vergunningen én blauwe zone 1,5 uur?
Wilt u in de wijken Mariahoeve, Noord West, Zuid West
vergunningen en bonnenboekjes?
Wilt u Gratis parkeren P1 en P2 (per 1-1-18) handhaven?
Wilt u meer parkeerplaatsen op P1 en P2?
Wilt u dat P1 wordt verplaatst naar locatie bij de
katholiek begraafplaats, oude viaduct? (oostzijde
Weesperweg)
Wilt u liever een uitbreiding van P1 naar oostzijde
weesperweg? (katholiek begraafplaats, bij oude viaduct)
Indien er een uitbreiding van de gratis P2 zou komen
zodat centrum Muiden verder ontlast wordt, zou u hier
een voorstander van zijn?
Opmerkingen, aanvullingen:

Ja

Nee

?

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

2. Openbaar Vervoer
Er is door de ingrijpende veranderingen rondom de A1 ook veel verandert op
gebied van de bereikbaarheid van Muiden met het openbaar vervoer. De huidige
verbinding van bus 110 naar Weesp/Bussum/P&R is in de spits 2 x uur, op de
overige uren 1 x uur. Graag willen wij u hierover een aantal vragen voorleggen.
Vragen over het Openbaar Vervoer
Bent u tevreden over de huidige busverbinding?
Bent u voor een spits frequentie van 4 x uur tussen P&R
en de Brandweerkazerne Muiden?
Bent u voor een uitbreiding buiten de spits naar 2 x uur?
Buslijn 110 kan vaker Muiden aandoen als de route (van
en naar P&R) niet via de Maxisweg loopt, maar via de
Amsterdamstraatweg. Zou u daarvoor zijn?
Als er vervoer (een buurtbus) zou komen om inwoners
tussen P&R en centrum Muiden heen en weer te rijden
zou u bereid zijn u daarvoor in te zetten als vrijwilliger?
Opmerkingen, aanvullingen:

Ja

Nee

?

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

3.

Verkeer
1. Centrum Muiden

Opmerkingen: ook als u niet in het Centrum van Muiden woont kunt u hierover
een mening hebben en kunt u deze vragen beantwoorden.
Ons kleine stadje heeft al eeuwen een doorgaande weg, met nog steeds dezelfde
smalle bruggen maar tijden veranderen en daarmee ook de verkeerssituatie.
Paard met wagen is vervangen door de auto en inmiddels worden deze groter en
breder. Ook het bezoek aan Muiden met de auto is hierdoor verandert, dus is de
vraag relevant of Muiden met zijn smalle straten nog wel geschikt is voor het
huidige verkeer? Hieronder enkele vragen die daar aan gerelateerd zijn:
Vragen over het verkeer voor het Centrum
Door de veranderingen rondom de A1 en de nieuwe
Spieringbrug is het doorgaande verkeer verandert en is
het minder druk door Muiden. Ervaart u dat ook?

Ja

Nee

?

Bent u van mening dat de Sluisbrug gedurende de
zomertijd (tussen april en oktober) nog steeds afgesloten
moet zijn voor autoverkeer?
Bent u van mening dat de Sluisbrug gedurende het gehele
jaar afgesloten moet zijn voor autoverkeer?
Zou u er en voorstander van zijn om voor wandelaars,
ouderen (eventueel met rollator) en wandelaars met
kinderwagens de stoepranden te verbreden?
Bent u van mening -gezien de voorgaande vraag- dat het
beter zou zijn om eenrichtingsverkeer door de
hoofdwegen in het centrum toe te passen?
Indien u op de voorgaande vraag ‘ja’ heeft geantwoord
bent u dan voor doorgaand verkeer richting Amsterdam?
Ik ben juist een voorstander voor doorgaand verkeer
richting Muiderberg?
Bent u een voorstander van eenrichtingsverkeer door de
zijstraten?
Zou u er voorstander van zijn om alle stoepranden in de
gehele vesting weg te halen, zodat zowel snel als langzaam
verkeer zich makkelijker door het centrum van Muiden
kan bewegen? (net als in Naarderstraat maar ook zoals in
de nieuwstad in Weesp)
Moet het wegdek worden aangepast voor invaliden/
rollators en kinderwagens?
Bent u het eens met de stelling dat er te veel onduidelijke
borden in en rondom Muiden staan?
Bent u van mening dat overbodige borden moeten worden
weggehaald?
Opmerkingen, aanvullingen:

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

2. wijk Mariahoeve
Vragen over het verkeer voor de wijk Mariahoeve
Wilt u éénrichtingsverkeer op de Nooit Gedacht?
Wilt u dan de éénrichtingsverkeer vanaf nr 1?
Wilt u op meer drempels komen op Nooit Gedacht ?
Wilt u geen drempels op Nooit Gedacht ?
Parkeren van aanhangers en auto’s direct beboeten?
Parkeren van aanhangers en auto’s incidenteel toestaan?
Veiligheid verbeteren door het nummeren van
toegangspaaltjes bij de binnenstraten, zodat hulpdiensten
sneller en beter bij de voordeur kunnen komen?
Meer parkeerplaatsen in de wijk?

Ja

Nee

?

Gratis parkeren invoeren?
Bonnenboekjes afschaffen?
Blauwe zone invoeren?
Vergunninghoudersgebied laten bestaan?
Opmerkingen, aanvullingen:

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

3. Wijk Noord-West (rondom PC Hooft school)
Vragen over het verkeer voor de wijk Noord-West
Wilt u éénrichtingsverkeer handhaven op de
binnenstraten?
Wilt op meer plaatsen drempels?
Wilt u geen drempels?
Parkeren van aanhangers en auto’s in de tuinen beboeten?
Parkeren van aanhangers in de tuinen incidenteel
toestaan?
De ontsluiting van KNSF niet door de wijk?
Meer parkeerplaatsen in de wijk?
Gratis parkeren invoeren?
Bonnenboekjes afschaffen?
Blauwe zone invoeren?
Vergunninghoudersgebied laten bestaan?
Opmerkingen, aanvullingen:

Ja

Nee

?

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

4. Zuid-West (“Klapwijk”)
Vragen over het verkeer voor de wijk Zuid-West
Wilt u éénrichtingsverkeer?
Wilt drempels?
Wilt u geen drempels?
Naast het voetpad vanaf Brandweerkazerne naar de wijk
loopt een diepe greppel naar de sloot, dit beter
afschermen?
Meer parkeerplaatsen in de wijk?
Gratis parkeren invoeren?
Bonnenboekjes afschaffen?
Blauwe zone invoeren?
Vergunninghoudersgebied laten bestaan?

Ja

Nee

?

Opmerkingen, aanvullingen:

? = weet ik niet, geen mening of anders - vul dan bij opmerkingen uw mening in.

5. Toegangswegen
Vragen over het verkeer voor de toegangswegen
Op de Weesperweg max 30 km/uur?
Rotonde Amsterdamsestraatweg/Weesperweg kan weg
als de bus niet meer hoeft te keren?
Bij de Weesperweg: Aan één kant het fiets en wandelpad?
Bij de Weesperweg: Fiets en wandelpad aan beide kanten
handhaven?
Als het doorgaande verkeer door Muiden blijft, dan aan
het begin van de Weesperweg een signaal waarbij
duidelijk is, dat de Sluisbrug open staat?
Bebordingen opnieuw bekijken?
Zuidpolderweg alleen bestemmingsverkeer?
Fietspad langs de Vecht naar Hoogerlust?
1 Fietspad richting Weesp (tweebaans) aanleggen en aan
de Weespersluis zijde (zonder oversteek bij Hoogerlust)
zoals nu al over aquaduct al is gemaakt doortrekken?
voetpad vanaf Spieringbrug aan rechterzijde maken, zodat
men niet meer hoeft over te steken?
Aan de kant van de katholieke begraafplaats een
voetgangers trap aan Spieringbrug maken?
afslag A1 Mariahoeve bij pompstation open stellen voor
lokaal verkeer naar Muiden?
Weg en belijning Mariahoeveweg verbeteren?
Fietspad over Spieringbrug doortrekken via
Mariahoeveweg naar Zuidpolderweg?
Maxisweg en fietspad liggen te dicht op elkaar, wel
verplaatsen?
Barrière aanbrengen tussen fietspad en autoweg P&R
Bruggen naar centrum Muiden (naarderpoort,
Keetpoortsluis, Amsterdamsepoort) indien sloepenroute
actief wordt alleen op gezette tijden laten draaien?
Opmerkingen, aanvullingen

Ja

Nee

?

? = weet ik niet, geen mening of anders vul dan bij opmerkingen uw mening in.

