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Voorwoord van de voorzitter
Met de oprichting van de stadsraad Muiden in februari 2017 is een belangrijke stap gezet
bij het organiseren van actieve burger participatie in de stad Muiden. Dankzij een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gooise Meren en het door de gemeente
beschikbaar stellen van een budget, is er nu een onafhankelijke bewonersvereniging die de
collectieve belangen vertegenwoordigt van de inwoners van Muiden op het terrein van o.a.
veiligheid, inrichting en beheer openbare ruimte en welzijn. Voor de gemeente kan de
stadsraad fungeren als klankbord om inzicht te verkrijgen in wat er onder de inwoners leeft
en om op de hoogte te blijven van plaatselijke initiatieven en situaties.
Gedurende het afgelopen verslagjaar hebben wij de Muidense stem laten horen in een
groot aantal zaken die onze stad aangaan, en dat werpt zijn vruchten af. Tevens hebben de
regelmatige ‘stadskompas’ bijeenkomsten, waarbij inwoners meedenken en praten over de
ambities voor Muiden, en het actieve gebruik van website en Facebook, ertoe bijgedragen
dat de stadsraad steeds zichtbaarder is geworden in Muiden. Ons ledental groeit inmiddels
gestaag, en onze bestuursleden – ik ervaar dat zelf ook – worden steeds vaker benaderd
door inwoners met vragen, ideeën en soms concrete plannen. Hieruit blijkt dat de inwoners
van Muiden de stadsraad in toenemende mate weten te vinden en dat geldt ook voor de
gemeente. Na een wat aarzelend begin, krijgt de samenwerking met de (nieuwe)
gemeenteraadsleden, wethouders, medewerkers en deskundigen steeds meer vorm. In
plaats van alleen geïnformeerd, niet zelden achteraf, wordt de stadsraad vaker proactief en
in het begin betrokken bij planvorming en initiatieven.
Uiteraard zijn er nog veel zaken voor verbetering vatbaar en zullen we nog stappen moeten
zetten om de slagvaardigheid van de stadsraad als bewonersvereniging te versterken. Maar
vooral moeten we ons realiseren dat wij een vrijwilligersvereniging zijn die niet meer kan
dan de vrijwilligers aan tijd en deskundigheid kunnen inzetten. Aan deskundigheid
ontbreekt het niet in Muiden, wel aan tijd. De stadsraad is op dit moment afhankelijk van
een beperkte groep van enthousiaste en betrokken inwoners en we zijn daarmee ook
beperkt in de zaken die we op kunnen pakken ten behoeve van de Muidense gemeenschap.
Onze grootste uitdaging in de komende periode is daarom meer inwoners van Muiden
enthousiast te maken voor, en actief te betrekken bij, de activiteiten van de stadsraad.
Allereerst door verder te gaan met de regelmatige ‘stadskompas’ avonden over belangrijke
thema’s waar inwoners actief kunnen participeren. Maar ook door actiever te
communiceren over waar we mee bezig zijn. Daarmee willen wij tevens het grote reservoir
aan deskundigheid onder de inwoners van Muiden aanspreken in het doorlopende overleg
met de gemeente en alle andere partijen. Maar om echt effectief te zijn heeft de stadsraad
ook behoefte aan extra ondersteuning vanuit de gemeente. Denk aan secretariële
ondersteuning bij het opstellen van notulen en verslagen en aan hulp bij het beheer van de
(online) communicatie kanalen. Maar nog veel belangrijker vinden wij het dat de adviezen
van de stadsraad worden geagendeerd bij vergaderingen van het gemeentebestuur en de
gemeenteraad zodat deze ook daadwerkelijk meegenomen worden bij de besluitvorming.
Daarover gaan we met de gemeente in gesprek. Zonder goede communicatie is er immers
geen goede burgerparticipatie mogelijk.
In dit jaarverslag komen de organisatie van de stadsraad en de op grond van onze
doelstellingen ontplooide activiteiten aan de orde. Naast een uiteenzetting van de plannen
en verwachtingen voor de komende periode in het beleidsplan 2018-2019. Zoals gebruikelijk
sluiten we af met een verantwoording van de financiële stand van de vereniging.
Namens het bestuur,
Hans van der Steen - voorzitter
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1.

Verslag van het bestuur

In het verslag van het bestuur lichten we kort toe wat onze doelstellingen zijn en hoe we de
stadsraad Muiden sinds de oprichting in 2017 hebben georganiseerd. Maar vooral gaan we
dieper in op de activiteiten in het eerste verenigingsjaar. Wat hebben we bereikt en hebben
we de verwachtingen waar kunnen maken?

1.1

Oprichting en doelstellingen van de stadsraad

Tot 2016 vormde Muiden met Muiderberg een kleine gemeente met zo’n 6000 inwoners.
Nu maken Muiden en Muiderberg samen met Naarden en Bussum deel uit van de veel
grotere gemeente Gooise Meren met ruim 56.000 inwoners. Daarmee is de kleinschaligheid
verdwenen en zijn gemeentebestuur en gemeenteraad op een grotere afstand komen
staan.
De vereniging Stadsraad Muiden is in februari 2017 opgericht met het doel om als actieve
bewonersvereniging op te komen voor de belangen van alle inwoners van Muiden en de
afstand met het gemeentebestuur te verkleinen. De stadsraad is uitdrukkelijk geen politiek
platform, maar biedt ruimte aan alle inwoners van Muiden om hun stem te laten horen over
belangrijke zaken die in Muiden spelen.
Met de gemeente Gooise Meren heeft de stadsraad afspraken gemaakt in een
overeenkomst (“convenant”). De stadsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles
wat te maken heeft met de leefbaarheid van onze stad. Daarbij wil de stadsraad een
spreekbuis zijn van de inwoners. Maar even zo belangrijk is het om een aanspreekpunt
voor de gemeente te bieden en als klankbord voor de gemeentebestuurders te fungeren.
De stadsraad voert geregeld overleg met de (wijk)wethouders en heeft korte lijnen met het
gemeentehuis. Daarbij wordt de stadsraad door de gemeente financieel en ambtelijk
ondersteund, maar opereert geheel zelfstandig.
Volgens de statuten heeft de Stadsraad de volgende doelstelling:
“Het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van Muiden, onder meer
doch niet uitsluitend op het gebied van leefbaarheid, leefomgeving en (sociale)
veiligheid en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.”
De stadsraad tracht dit doel te bereiken door de volgende taken op zich te nemen:
1. Het tot stand brengen, houden en onderhouden van goede communicatie met en
tussen de bewoners van Muiden en het bestuur van Gooise Meren;
2. Het verzamelen van wensen en adviezen over alle andere zaken die de doelstelling
kunnen helpen verwezenlijken;
3. Het fungeren als overlegorgaan voor en met het gemeentebestuur in de meest
ruime zin;
4. Het leggen, houden en onderhouden van contacten met andere instellingen met
soortgelijke doelen en/ of die de vereniging kunnen helpen bij het verwezenlijken
van haar doelstellingen;
5. Het (doen) organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
6. Het opzetten en beheren van communicatiemiddelen zoals een website;
7. Het voeren van (juridische) procedures indien nodig.
Samengevat: de stadsraad komt op voor de collectieve belangen van de inwoners. Er moet
oog zijn voor veilig verkeer, adequaat parkeerbeleid, goede openbaar vervoer
verbindingen, schone openbare ruimte en de bijzondere cultuurhistorische waarde van
Muiden. En niet te vergeten: een gastvrije haven en een levendig stadshart.

1.2

Hoe is de stadsraad georganiseerd
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De stadsraad is onderverdeeld in de wijken waaruit Muiden is opgebouwd. De beoogde
opzet is dat de wijkvertegenwoordigers zitting hebben in het bestuur van de stadsraad.
Lid worden van de vereniging Stadsraad Muiden is niet noodzakelijk om als inwoner te
kunnen participeren, maar biedt wel de mogelijkheid om rechtstreeks invloed uit te
oefenen op de samenstelling van het bestuur en de door de stadsraad te ondernemen
activiteiten. Naast het goedkeuren van het jaarlijkse activiteitenplan en de jaarrekening,
benoemen de leden van de stadsraad het bestuur, voor de eerste keer tijdens de algemene
ledenvergadering op 9 oktober 2018.
In onderstaande wordt kort toegelicht hoe in het eerste verenigingsjaar het bestuur is
samengesteld, welke adviseurs en vrijwilligers doorlopend betrokken zijn bij de activiteiten
van de stadsraad, welke wijkraden er actief zijn en de samenstelling van de verschillende
werkgroepen.

Bestuur
Het bestuur van de stadsraad is in afwijking van de in de statuten voorgeschreven
procedure bij de oprichting voor de eerste maal als volgt benoemd:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

dhr. Hans van der Steen
dhr. Peter de Boer
mevr. Marcelle Visée

Er hebben sindsdien geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Tijdens de eerstvolgende
algemene ledenvergadering zal het zittende bestuur aftreden en zal er een bestuur voor de
eerste keer benoemd worden door de algemene vergadering. De leden van het bestuur zijn
na hun initiële termijn herkiesbaar.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd dus ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter.
Een aantal adviseurs staat het bestuur met raad en daad bij:
Harm Hasenaar

ICT, faciliteiten, algemeen

Hein van der Gun

ROCOV, watergebieden, algemeen

Ilse Schröder

Adviseur strategie en organisatie

De stadsraad is georganiseerd rond wijkraden die als volgt zijn samengesteld:
Mariahoeve

Cor Rijnbeek (voorzitter)
Marja Hooijer (penningmeester)
Karel Wiegert
Hein van der Gun
Marga van der Kroon
Hans van der Steen

Centrum / Vesting

Ernest Boer
Ton Schatteleijn

Noord / West

Ada Gieling
Ard Kamphuys
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De Krijgsman

Floris Regouin
Erwin Nelissen

Daarnaast werkt de Stadsraad nauw samen met de volgende werkgroepen:
Havenoverleg

Ad van der Vliet
Maarten Ingen-Housz
Hannelèn van Wetten
Sander Sterk (Watersport Verenging Muiden)
Jaap Wesdorp (Watersport Vereniging Muiden)

Sloepenroute

Pieter van Buijtenen
Hay Winters

Stadshart

Cor van de Peppel
Jaap Koster

Groote Zeesluis

Hein van der Gun

Verkeer

Henk Groenewegen

1.3

Welke activiteiten heeft de stadsraad ontplooid

Naast het opbouwen van de samenwerking met de gemeente, heeft de stadsraad het
afgelopen jaar hard gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid onder
de inwoners van Muiden. Er is gebruik gemaakt van communicatiekanalen zoals Facebook,
de eigen website, posters en mail. Tijdens de Muider-markten is het bestuur in gesprek
gegaan met individuele inwoners om de rol en activiteiten van de stadsraad toe te lichten.
Daarnaast is er ingezet op het betrekken van inwoners door middel van regelmatige
‘stadskompas’ bijeenkomsten, leden en inwoners hun stem kunnen laten horen over
telkens een ander aspect van de leefomgeving in Muiden.
De belangrijkste activiteiten en resultaten in het eerste verenigingsjaar worden in deze
paragraaf beschreven.

Inrichting en
financiën

De vereniging Stadsraad Muiden is formeel opgericht op 15 februari
2017 op initiatief van een werkgroep onder leiding van Hans van der
Steen. Bij de oprichting zijn vertegenwoordigers van die werkgroep voor
de eerste keer benoemd als bestuursleden. Door het bestuur is op 20
maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst (“convenant”) gesloten
met de gemeente Gooise Meren op grond waarvan de gemeente
jaarlijks een financiële bijdrage verleent aan de stadsraad. De
verantwoording van de uitgaven van het beschikbaar gestelde budget is
opgenomen in jaarrekening bij dit jaarverslag.

Wijkraden en
werkgroepen

De stadsraad is onderverdeeld in de wijken waaruit Muiden is
opgebouwd. De huidige opzet is dat wijkvertegenwoordigers zitting
hebben in het bestuur van de stadsraad. Daarmee staan de wijkraden
(nog) dichter bij de inwoners en andere stakeholders en de verwachting
is dat inwoners sneller in gesprek komen met een ‘stadsrader’ uit de
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eigen omgeving. Bovendien betekenen wijkraden dat het vele werk door
meer mensen kan worden gedaan. In 2017 is door het bestuur actief
gezocht naar (wijk)vertegenwoordigers vanuit de verschillende buurten.
Alleen Mariahoeve heeft op dit moment een actieve wijkraad die
maandelijks bij elkaar komt.
Waar mogelijk heeft het bestuur van de stadsraad aansluiting gezocht
bij bestaande werkgroepen in Muiden waar veel expertise aanwezig is,
zoals de Havenvisiewerkgroep en de Watersport Vereniging Muiden. Zij
hebben de stadsraad gevraagd om als overkoepelende organisatie hun
belangen richting de gemeente te vertegenwoordigen. Deze expert
groepen functioneren zelfstandig maar houden het bestuur steeds op
de hoogte en trekken gezamenlijk op richting de gemeente.
Samenwerking
met gemeente

Richting de gemeente Gooise Meren zijn in 2017 belangrijke stappen
gezet om het werk van de stadsraad mogelijk te maken. Actief zijn de
contacten met gemeente, (nieuwe) gemeenteraadsleden en (nieuwe)
wethouders opgepakt. Met de wijkwethouder is het contact wat
frequenter. De informatiestroom vanuit de gemeente komt
langzamerhand, soms nog met horten en stoten, op gang. Met verve
draagt de stadsraad keer op keer het standpunt uit dat
burgerparticipatie en inspraak alleen mogelijk zijn als zij op tijd wordt
geïnformeerd over nieuwe initiatieven en plannen. Ook hebben wij erop
aangedrongen dat de adviezen van de stadsraad meegenomen worden
in de gemeentelijke besluitvorming en daar terugkoppeling over
ontvangen wordt.

Samenwerking
met andere
buurtplatforms

Om de stadsraad na oprichting zo goed mogelijk te positioneren is
actief samenwerking gezocht met andere bestaande buurtplatforms in
Gooise Meren. Regelmatig komen de voorzitters bij elkaar en wisselen
informatie uit over wat goed of slecht gaat. Minimaal een keer per jaar
is er een bijeenkomst waarbij alle wijkverenigingen samen met het
gemeentebestuur bij elkaar komen om één of meerdere onderwerpen te
bespreken.

Stadskompas
bijeenkomsten

Vanaf 2017 is de stadsraad met ondersteuning van vrijwilligers van de
Koninklijke Heidemij begonnen met de voorbereidingen voor de
‘stadskompas’ bijeenkomsten ten behoeve van alle inwoners van
Muiden. In die bijeenkomsten staat elke keer een ander aspect van de
leefomgeving centraal, waarover de aanwezige inwoners hun stem
kunnen laten horen. Ten tijde van het opstellen van dit verslag hebben
de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.
− Januari 2018: introductie bijeenkomst (doel en vormgeving)
− Februari 2018: sport en Recreatie;
− Maart 2018: parkeren en Verkeer;
− Mei 2018: leefbaarheid en Milieu
− Juni 2018: haven(faciliteiten)
− Juli 2018: toerisme en Horeca

Openbaar
vervoer

Het bestuur heeft zich actief ingezet voor het vinden van een oplossing
voor de aanzienlijk verslechterde bereikbaarheid van Muiden per
openbaar vervoer als gevolg van de verplaatsing van het P&R terrein in
oktober 2016. Dat heeft geleid tot verschillende gesprekken met de
gemeente die op haar beurt in gesprek is gegaan met het
provinciebestuur als verantwoordelijke OV autoriteit en met
vervoerder Connexxion. Dat heeft in eerste instantie een voorstel
opgeleverd voor een door vrijwilligers bemande buurtbus. Nadat
gebleken is dat dit voorstel niet haalbaar is gezien het beperkte
inwonertal van Muiden en Muiderberg, is ingezet op zowel een
verlegging van de route van de bestaande buslijn 110 langs de
Muidertrekvaart als ook de aanleg van extra haltes. Deze voorstellen
zijn door Connexxion afgewezen maar uiteindelijk de aanleiding
geweest om een nieuwe buslijn te introduceren naast lijn 110 die

7

Muiden een rechtstreekse verbinding met Amsterdam en Huizen zal
geven. De lijn zal naar verwachting vanaf december 2018 starten.
Geluidsoverlast
vlieg- en
snelwegverkeer

Met de reconstructie van de A1 is de (geluids)overlast van het snelweg
verkeer niet in alle delen van Muiden verbeterd. Daarnaast is in de
afgelopen jaren de overlast van het laag overkomende Schiphol
vliegverkeer aanzienlijk toegenomen. Zorgen over de overlast van
geluid en (fijn)stofuitstoot spelen ook in de andere kernen van Gooise
Meren. De stadsraad heeft daarom aansluiting gezocht bij andere
buurtplatforms om gezamenlijk in te spreken bij de gemeente over het
terugdringen hiervan. Dat heeft geleid tot de oprichting van de
klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren
(www.minderhindergooisemeren.nl) welk sinds 2017 regelmatig overleg
voert met het gemeentebestuur om de ervaren overlast onder de
aandacht te brengen en in overleg met Schiphol en Rijkswaterstaat te
treden. De stadsraad is actief betrokken bij de activiteiten van de
klankbordgroep.

Trailerhelling

Door het bestuur is veel tijd gestoken in het adviseren van de gemeente
over de noodzaak van, en mogelijkheden voor, een openbare
trailerhelling in Muiden. Er is overleg gevoerd met alle betrokken
organisaties om een tijdelijke trailerhelling te maken aan de oostkant
van de Vecht ter hoogte van het oude A1 tracé tussen de Spieringbrug
en het aquaduct. Daarbij is voorgesteld om een definitieve locatie voor
de trailerhelling op te nemen in het plan voor een te realiseren
binnenhaven tussen Fort H en de Spieringbrug. Het gemeentebestuur
heeft desondanks voorgesteld om de trailerhelling aan de westzijde van
de Vecht te situeren. Er zijn echter nog geen concrete stappen gezet.
De Stadsraad houdt vast aan haar advies, mede omdat dit gedragen
wordt door alle betrokken partijen.

Harmonisatie
parkeerbeleid

Op uitnodiging van de gemeente heeft de stadsraad in 2017 het
gemeentebestuur meerdere malen geadviseerd over de gevolgen van de
harmonisatie van het gemeentelijke parkeerbeleid. Daarbij heeft de
stadsraad gepleit voor het zo veel mogelijk behouden van het oude
parkeerregime om geen gevestigde belangen te raken. Tevens heeft de
stadsraad ingezet op het afschaffen van vergunninghoudersparkeren in
de wijken buiten het centrum, eventueel in combinatie met een
aangepast winter parkeerregime. Het gemeentebestuur heeft echter
vastgehouden aan de eigen voorstellen met als gevolg het verdwijnen
van de blauwe schijf in Mariahoeve en een tekort aan bezoekersplekken
aan de noord zijde van de Herengracht. Wel heeft de gemeente een
evaluatie van het nieuwe beleid in 2018 toegezegd.

8

2.

Hoe verder: activiteiten voor het komende jaar

Op grond van de statuten stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan op dat inzicht geeft in
de speerpunten, aandachtsgebieden en doelstellingen van de stadsraad. Ook met de
gemeente is afgesproken om jaarlijks de prioriteiten- en actiepunten van de stadsraad te
benoemen in een actieplan dat voorgelegd wordt aan de algemene ledenvergadering.

Speerpunten
In de komende periode wil de stadsraad voortbouwen op de in het afgelopen jaar behaalde
resultaten. De volgende doelstellingen vormen daarbij de prioriteiten van het bestuur.
Uitbouwen
wijkraden

De ervaring van het bestuur tot nu toe is dat de opdeling in kleine wijken
niet heeft geleid tot meer participatie vanuit de buurten. Daarom is het
voorstel om de wijken groter te maken. Doel is dat vertegenwoordigers
van de diverse wijken hetzij lid worden van het bestuur van de stadsraad,
of zich laten vertegenwoordigen door een zittend bestuurslid welke dan
als kwartiermaker voor de wijkraden zal optreden.

Versterken
communicatie

Om zoveel mogelijk inwoners van Muiden te betrekken bij de activiteiten
van de stadsraad, wil het bestuur de communicatie gaan opvoeren. Op
de eerste plaats door middel van een regelmatige nieuwsbrief waarin
kort verslag gedaan wordt van de onderwerpen waarover de stadsraad in
gesprek is. Maar ook door korte verslagen van (bestuurs-)vergaderingen
en gevoerde overleggen op de website te publiceren, naast andere van
belang zijnde documentatie. Het bestuur is momenteel met de gemeente
in gesprek over ambtelijke ondersteuning die mogelijk voor dit doel
ingezet kan worden. Tevens wordt actief gezocht naar vrijwilligers die
kunnen helpen om de communicatie via Facebook actief op te pakken.

Stadskompas
bijeenkomsten

Het doel van de door de stadsraad georganiseerde ‘stadskompas’
bijeenkomsten is om inwoners doorlopend te informeren en meningen te
verzamelen over de belangrijkste (politieke) onderwerpen die in Muiden
spelen en die de leefbaarheid van onze stad raken. In de komende
periode zullen wij door gaan met deze periodieke bijeenkomsten waarin
ook onderwerpen en thema’s, die eerder besproken zijn, weer aan de
orde zullen komen. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden
vastgelegd in de ‘Stadskompas voor Muiden’ zoals te vinden op de
website van de stadsraad. Dit moet een levend document worden dat de
leidraad voor de stadsraad vormt en richtinggevend voor de gemeente is.

Buurt en wijk
activiteiten

Een belangrijke doelstelling van de stadsraad is om buurtinitiatieven en
wijk bijeenkomsten waar mogelijk te faciliteren. Dat willen we het
komende jaar doen door de wijkraden actiever uit te bouwen. Ook met
het organiseren van de nieuwjaarsreceptie wil de stadsraad een
gelegenheid bieden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en in
gesprek gaan over onderwerpen die de leefbaarheid betreffen.

Samenwerking
gemeente

Om de slagvaardigheid van de stadsraad te kunnen vergroten is het van
groot belang om de samenwerking met de gemeente uit te breiden.
Samen met de wijkadviseur van de gemeente is het bestuur het gesprek
aangegaan met de wijkwethouder om te kijken hoe de stadsraad extra
ondersteund kan worden. Daarbij gaat het in eerste instantie niet om
financiële middelen, maar het uitbreiden van ambtelijke ondersteuning
met name gericht op communicatie en de naleving van met de gemeente
gemaakte afspraken. En ook om het versterken van de inhoudelijke
kennis van de stadsraad leden, mogelijk door middel van cursussen e.d.

Aandachtsgebieden en doelstellingen
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In dit deel worden de belangrijkste onderwerpen beschreven die onze stad direct of indirect
raken, nu en in de onmiddellijke toekomst. Het betreft veelal zaken die al langer op de
agenda staan van de gemeente maar nu actueel zijn en waar de stadsraad Muiden zich in
de komende maanden op zal richten. Per onderwerp wordt kort vermeld hoe de stadsraad
wil participeren met de gemeente en andere partijen en hoe inwoners waar mogelijk
betrokken kunnen worden.

Verkeersplan
Muiden

Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een zogenaamd
mobiliteitsplan voor alle woonkernen, inclusief Muiden. Daartoe worden
vanaf de zomer tellingen en metingen gehouden om de huidige
verkeersstromen in beeld te brengen. Actieve participatie van de inwoners
is een voorwaarde om tot een acceptabel verkeersplan te komen en de
stadsraad houdt zodoende een vinger aan de pols bij de gemeente om
tijdig betrokken te worden. In overleg moet vervolgens bepaald worden
hoe de inwoners kunnen participeren.

Evaluatie
parkeerbeleid

Na de harmonisatie van het parkeerbeleid tussen de verschillende kernen
in 2017 is met het gemeentebestuur afgesproken dat er uiterlijk in 2018
een evaluatie van het beleid zal plaatsvinden. Voor Muiden gaat het
daarbij vooral om de noodzaak van betaald parkeren in alle wijken, een
mogelijk afwijkend parkeerregime in de wintermaanden en de
beschikbaarheid van voldoende parkeerplekken voor bezoekers. De
stadsraad dringt er bij de wethouder op aan dit zo snel mogelijk na de
zomervakantie op te pakken d.m.v. een uitgebreid participatieproces.

Evenementen
en parkeren

De stadsraad is met de gemeente in gesprek over het behoud van gratis
parkeren op de bestaande parkeerterreinen P1 en P2 om bezoekers van de
vesting Muiden te stimuleren buiten de bebouwde kom te parkeren.
Daartoe onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om beide terreinen uit
te breiden. Bij grote evenementen zoals het Dickens festival en MuidenPampus-Muiden, zou daarnaast het terrein van het voormalige A1tracé
naast Fort H zodanig ingericht kunnen worden dat er in het gras
geparkeerd kan worden. In ieder geval tot een definitieve bestemming
voor het terrein gevonden is. Tevens pleit de stadsraad ervoor om bij
dergelijke grote evenementen een pendeldienst naar de parkeerterreinen
bij de Hackelaar en het Maxisterrein te laten rijden.

Sloepenroute
Naardertrekvaart

Als onderdeel van het gebiedsprogramma ‘Naarden buiten de vesting’
wordt momenteel een nieuwe vaarverbinding tussen het Gooimeer en de
Naardertrekvaart gerealiseerd. De provincie NH wil daarmee ondermeer
het recreatieve vaarverkeer over de Naardertrekvaart via Muiderberg en
Muiden stimuleren. Daartoe zijn er afspraken gemaakt met de
roeivereniging Naarden als actieve gebruiker van dit vaarwater en zullen
de bedieningstijden van de Hackelaarsbrug bij Muiderberg en de Naarderpoortbrug en Keetpoortsluis in Muiden aangepast worden.
Samen met de dorpsraad Muiderberg en andere belanghebbenden heeft
de stadsraad bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente en de provincie.
Het bezwaar richt zich tegen het faciliteren van dit vaarverkeer omdat het
zou kunnen leiden tot stagnatie in het verkeer op de weg en te water.
Door de beperkte schutcapaciteit van de Keetpoortsluis en de lage
doorvaarthoogte van de Naarderpoortbrug en Hackelaarsbrug is de
Naardertrekvaart niet geschikt om de verwachte 5000 vaarbewegingen per
jaar te verwerken. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in Muiden
en Muiderberg.
Op dit moment worden in opdracht van de gemeente verkeerstellingen
verricht. De stadsraad pleit ervoor om naast dit verkeerstechnische
onderzoek ook een belevingsonderzoek onder de inwoners uit te voeren.
Tevens heeft de stadsraad een alternatieve vaarroute voorgesteld waarbij
het vaarverkeer om de wijk Mariahoeve heen geleid wordt en via hoge
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duikers onder de Zuidpolderweg door kan, vergelijkbaar met hoe dat is
gebeurd bij de nieuwe Maxisweg en Weesperweg.
Buitenhaven

Door initiatiefnemers KNSF vastgoed en Elburg Yachting wordt een plan
ontwikkeld om een buitenhaven te realiseren direct achter de westelijke
strekdam. Het al diverse malen aangepaste plan is inmiddels ter advies
voorgelegd aan de provincie NH en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE) ter voorbereiding van de vereiste bestemmingsplan wijziging en
vergunningverlening door de gemeente. Door de inwoners van Muiden
wordt deze ontwikkeling al langer met zorg bekeken. Deze zorgen
betreffen voornamelijk de aantasting van het beschermde landschap,
inclusief de karakteristieke zichtlijnen van en naar Muiden, het verdwijnen
of verplaatsen van het huidige strand en de verkeersontsluiting van de
nieuwe haven waartoe mogelijk gebruik gemaakt zal worden van het
huidige fiets-/wandelpad langs de zeedijk. Ook zijn er zorgen over de te
verwachten overlast van grote evenementen in de nieuwe haven. De
stadsraad heeft deze zorgen nogmaals onder de aandacht gebracht van
de initiatiefnemers en de gemeente en zal in het vervolgtraject actief
inspreken bij gemeentebestuur en gemeenteraad.

Uitbreiding
ligplaatsen
binnenhaven

De wens om het aantal ligplaatsen voor passanten en sloepen in de
binnenhaven van Muiden uit te breiden bestaat al langer. Het terrein van
het voormalige A1 tracé grenzend aan de haven van Fort H is een voor de
hand liggende locatie om extra ligplaatsen te realiseren. Op initiatief van
de stadsraad en Watersport Vereniging Muiden (WSV) wordt momenteel
door de gemeente onderzoek gedaan naar de technische en financiële
haalbaarheid van dit plan.

Havenbeleid

Mede door ruimtegebrek en onvoldoende faciliteiten heeft de
binnenhaven van Muiden zijn regionale rol als watersport centrum voor
een belangrijk deel verloren. Nu na een aantal jaren van relatieve stilstand
de bruine vloot actiever wordt en ook de watersport weer toeneemt, is er
een noodzaak om de inrichting en het beheer van de binnenhaven te
optimaliseren. Door effectiever beheer van de beschikbare ruimte in de
haven wordt het mogelijk om meer schepen een plek te bieden. Ook
liggen er kansen om het toeristisch potentieel van Muiden te versterken,
ondermeer door uitbreiding van de voorzieningen in het centrum. Mede
op aandringen van de stadsraad heeft de gemeente het initiatief genomen
om een ‘haven adviesgroep’ in te stellen met als doel mogelijke kansen en
maatregelen te inventariseren. De stadsraad zal namens de inwoners van
Muiden actief deelnemen aan dit overleg om bij te dragen aan een goed
evenwicht tussen een bruisende haven en de leefbaarheid van Muiden.

Groote
Zeesluis

Het Waterschap AGV heeft het voornemen gedurende de wintermaanden
de Groote Zeesluis op afstand te bedienen, zoals dat ook met andere
sluizen onder het beheer van het waterschap gebeurt. Daartoe is een
camera- en microfooninstallatie benodigd bestaande uit meerdere palen
van 2 tot 6 meter hoogte en apparaatkasten. Samen met enkele
omwonenden maakt de stadsraad zich ernstig zorgen over de aantasting
van het aanzicht van de zeesluis, een Rijksbeschermd monument, en over
de mogelijke (geluids)overlast die gepaard gaat met bediening op afstand.
De stadsraad heeft het waterschap eerder geadviseerd om af te zien van
deze ingrijpende maatregel gezien het beperkte aantal schutmomenten in
het laagseizoen. De komende periode blijft de Stadsraad in gesprek met
het waterschap en zal zij de gemeente hierover adviseren.

Verder met
de Vesting

Met het recentelijk door de gemeente goedgekeurde herstelplan voor de
oostelijke vestingwallen is een begin gemaakt met de uitvoering van het
gebiedsprogramma ‘Verder met de Vesting ’ dat al een aantal jaren in
voorbereiding is. De wijze waarop omwonenden en andere
belanghebbenden door de gemeente bij dit ontwerp betrokken zijn is een
voorbeeld voor toekomstige participatieprocessen. De stadsraad zal in de
komende periode actief in gesprek blijven met de projectteams en het
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gemeentebestuur om er voor te waken dat de plannen niet ten koste gaan
van de leefbaarheid van Muiden. Zo ondersteunt de stadsraad het voorstel
om bij de inrichting van de vrije schootsvelden meer groen en bomen aan
te leggen zodat het fijnstof gehalte in de lucht kan verbeteren en ook het
directe zicht op de snelweg deels weggenomen wordt.
Schoutenwerf

De plannen voor de herontwikkeling van de Schoutenwerf krijgen steeds
meer vorm. Door de projectontwikkelaar wordt op dit moment gewerkt
aan een definitief ontwerp binnen de kaders van het bestemmingsplan.
Het betreft een zeer gevoelige plek die de toegang vormt tot Muiden vanaf
het water waarbij het van belang is om de karakteristieke zichtlijnen
richting het Muiderslot te behouden. Daarbij moet ook rekening gehouden
worden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied tussen
de Schoutenwerf en het terrein van de KNZ&RV. Mede in overleg met
omwonenden en andere inwoners gaat de stadsraad de komende periode
in gesprek met de gemeente en de ontwikkelaar over het zo goed
mogelijk inpassen van de plannen in het beschermde stadsgezicht van
Muiden.

Sport &
recreatie

Tijdens de door de stadsraad georganiseerde ‘stadskompas’ bijeenkomst
over dit thema is door de deelnemende inwoners duidelijk naar voren
gebracht dat er momenteel in Muiden en omgeving onvoldoende
(buiten)sport- en recreatievoorzieningen beschikbaar zijn, mede gelet op
de sterke groei van het aantal inwoners als gevolg van de nieuwbouw in
De Krijgsman. Dat geldt in het bijzonder voor buiten sporten zoals hockey
en in mindere mate voetbal. Daarvoor is maar beperkte ruimte
beschikbaar op het nieuw in te richten Brediusterrein terwijl bestaande
verenigingen in de omgeving van Muiden niet of nauwelijks plek hebben
voor nieuwe aanmeldingen. Maar ook is er behoefte aan binnensportvoorzieningen. Nu de plannen voor een nieuwe sportzaal op het
Brediusterrein nader worden uitgewerkt, zal de stadsraad bij de gemeente
pleiten voor een toekomstbestendige invulling. Daarbij gaat het vooral om
het realiseren van voldoende extra ruimte voor (sociaal)recreatieve
activiteiten om aan de groeiende behoefte daaraan te kunnen voldoen.
Een terugkerende zorg is dat door het verdwijnen van de (tijdelijke)
sportkantine van SC Muiden ten behoeve van de bouw van de nieuwe
sportzaal, de beschikbare ruimte voor dergelijke activiteiten maar
marginaal zal toenemen en niet voldoende zal blijken.

Brediusterrein

Voor de invulling van het Brediusterrein heeft de gemeenteraad gekozen
voor het zogenaamde ‘sport scenario’ gecombineerd met woningbouw.
Dit behelst, naast het bestaande sportveld en enkele oefenveld, de aanleg
van een extra sportveld en de bouw van een binnensportaccommodatie.
Voor de resterende ruimte op het terrein wordt nu nog voorzien in de
bouw van maximaal 174 woningen, waarvan 134 woningen in het sociale
en/of middel dure huur segment. Uitgaande van de groeiende vraag naar
sportvoorzieningen in Muiden en de beperkte ruimte die daar nu en in de
toekomst voor beschikbaar is (zie hierboven), pleit de stadsraad er voor
om de geplande woningbouw op een andere locatie te realiseren en het
Brediusterrein volledig in te richten voor sport. Er zijn alternatieve locaties
voor sociale woningbouw voorhanden in Muiden, bijvoorbeeld in de wijk
Noord-west waar ruimte vrijkomt op het terrein van de P.C. Hooftschool
en bovendien kansen liggen voor een herinrichting van die wijk waarmee
meer ruimte voor (sociale)woningbouw gecreëerd kan worden. De keuze
voor de combinatie tussen wonen en sport zal er voor zorgen dat er in de
(nabije) toekomst wederom een roep om uitbreiding van de sportvelden
zal klinken.

Sociale
woningbouw

De voormalige gemeente Muiden heeft een onderzoek uit laten voeren
naar de mogelijkheden voor herinrichting van de wijk Noord-west met het
oog op het realiseren van meer betaalbare woningen in Muiden. De
stadsraad pleit er bij de gemeente voor om een vervolg te geven aan dit
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onderzoek en in overleg te treden met de beherende woningcorporatie om
een verdere achteruitgang van de wijk te voorkomen.
Sociaal
Domein

De in Muiden actieve organisaties die samenwerken in het sociale domein
zijn Versa, Vivium, de Kerkgenootschappen, de stichting Werkplaats en de
stichting Samen Doen. Ook het Comité Openbare Feesten (COF) is actief
op dit vlak. Afgelopen jaar is door de stadsraad samen met een aantal
vrijwilligers een begin gemaakt met een inventarisatie van de
voorzieningen en locaties die in Muiden beschikbaar zijn voor sociale
activiteiten, en in welke mate de georganiseerde activiteiten (nog)
aansluiten op de behoeften van de inwoners. De gemeente heeft dit verder
opgepakt en toegezegd om op niet al te lange termijn met een uitgewerkt
overzicht van bestaande en geplande activiteiten te komen.
Een groep inwoners van de wijk Mariahoeve onderzoekt momenteel de
mogelijkheid om in het nieuw te realiseren wooncomplex op de locatie
van het voormalige gemeentehuis ook een sociale ruimte op te nemen.
Daarmee zouden er overdag meer ontmoetingen georganiseerd kunnen
worden in de wijk en dat zou moeten gebeuren binnen een op te richten
stichting of vereniging. De stadsraad ondersteunt de wijkraad hierbij.

Onderwijs

De twee basisscholen van Muiden gaan samenwerken in een nieuw
Integraal Kind Centrum waarin ook de (buitenschoolse) kinderopvang van
SKBNM gevestigd zal worden. Het nieuwe schoolgebouw is nu in aanbouw
in De Krijgsman en wordt ingericht op een nieuw onderwijsconcept. Een
beperking van het nieuwe gebouw is dat het niet de ruimte heeft voor een
volwaardige gymzaal waardoor de gymnastiek lessen op (loop-)afstand
plaatsvinden met veel verlies van onderwijstijd als gevolg. Bovendien lijkt
de afstand tot de nieuw te realiseren sportzaal op het Brediusterrein vanaf
de school in de Kloosterstraat te groot voor de kinderen, terwijl er geen
alternatieven zijn na het verdwijnen van de huidige gymzaal naast het
voormalige gemeentehuis. De stadsraad pleit er bij de gemeente voor om
met de schoolbesturen een oplossing te vinden. Verder pleit de stadsraad
voor een onderzoek naar de kansen die de woningbouw ontwikkelingen in
De Krijgsman en Bloemendalerpolder bieden voor vestiging van een
instelling voor middelbaar onderwijs in de onmiddellijke omgeving.
Als Muiden meer toeristen op een vriendelijke manier wil ontvangen, zal
de winkelstand anders moeten worden ingericht. Dat betekent dat er naar
gestreefd moet worden om het centrum te upgraden in plaats van, of in
aanvulling op, nieuwe winkelvoorzieningen in De Krijgsman. Tevens pleit
de stadsraad er voor om de straten in het centrum te herprofileren waarbij
aandacht is voor een betere uitstraling van straatnaamborden, openbare
verlichting en bloembakken. In dat kader wijst de stadsraad ook op de
kansen die er liggen om de aantrekkelijkheid van Muiden te vergroten
door het aanpakken van de leegstand die in een aantal gevallen leidt tot
verkrotting van panden in het centrum. Met de gemeente zijn gesprekken
gevoerd over een actief leegstandsbeleid en in overleg met de
stadspromoter van Muiden zal daar gevolg aan gegeven worden.
Om meer bezoekers via het water te trekken heeft de stadsraad zich
eerder aangesloten bij een initiatief van de lokale ondernemersvereniging
om samen met de provincie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor een watertaxi verbinding naar Amsterdam-Noord, IJburg of Almere.

Toerisme

Fietsroutes

De fietsroute langs de oude zeedijk is niet goed op dit moment. Het is een
aantrekkelijke route om langs het water te fietsen, maar omdat er geen
voetpad is en veel racefietsers er gebruik van maken, ontstaan gevaarlijke
situaties. De wens is om het racefietsverkeer te ontmoedigen door het
plaatsen van hekken zodat de snelheid eruit gehaald wordt en de
racefietsers zullen kiezen voor de weg langs de Maxis. Alternatieven zijn
om een wandelpad aan de buitenkant van de dijk aan te leggen of een
fietspad aan de binnenkant. De stadsraad zal hier actief voor pleiten bij
het waterschap, in overleg met de gemeente.
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Daarnaast pleit de stadsraad voor een fietsroute via de Spieringbrug naar
Muiderberg door de nieuw in te richten zuidelijke schootsvelden.
Zuidelijke
schootsveld

In het kader van het Verder met de Vesting programma is in de initiële
plannen voor herinrichting van de zuidelijke schootsvelden rekening
gehouden met een mogelijke verlegging van de Mariahoeveweg direct
langs het nieuwe A1 tracé. Daartoe is door de gemeente voorbereidend
onderzoek gedaan. De stadsraad heeft daarbij aangedrongen op het
meenemen van het hiervoor vermelde fietspad via de Spieringbrug en zal
er voor pleiten om zo snel mogelijk de voorbereiding van deze verlegging
ter hand te nemen.

Groen
voorziening

Er is in samenwerking met de wijkraad Mariahoeve een enquête gehouden
over het nieuw inrichten van de groenvoorzieningen in de wijk. Naar
aanleiding daarvan is er een plan gepresenteerd dat binnenkort
uitgewerkt zal worden. Vergelijkbare initiatieven zullen ook voor de
andere wijken in Muiden georganiseerd worden door de gemeente, in
overleg met de inwoners. De stadsraad zal samen met de gemeente
proberen om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij deze voor de
leefbaarheid van Muiden belangrijke initiatieven.

Energie
transitie

In het kader van de energie transitie wil de stadsraad een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor alle inwoners over de mogelijkheden die er
zijn om een energiecoöperatie in Muiden op te richten, hoe collectieve
energie aankoop te organiseren en welke (provinciale) subsidies daarbij
aangesproken kunnen worden. Dit zal indien mogelijk in het komende
jaar plaatsvinden.

Tenslotte
Inmiddels is de stadsraad bij velen bekend en het aantal leden groeit gestaag. De stellige
indruk is dat inwoners steeds beter de weg naar de stadsraad weten te vinden en
waardering hebben voor het werk dat wordt verzet. Er is al veel werk verricht en er is nog
veel werk te doen door de stadsraad. Het besef dat de stadsraad als vereniging draait op
vrijwilligers, die veelal naast hun baan hun tijd en deskundigheid inzetten, betekent dat
elke hulp en ondersteuning wordt toegejuicht. Het is in dit verband fijn te mogen
constateren dat de belangstelling voor de stadsraad groeiende is. Voor wat betreft de
samenwerking met de gemeente en belangengroepen is het afgelopen jaar een goede basis
gelegd; een basis die we het komende jaar proberen uit te bouwen en verstevigen.
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3.

Jaarrekening

De in dit hoofdstuk opgenomen jaarrekening 2017 omvat de financiële balans van de
vereniging Stadsraad Muiden per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over
het boekjaar. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar en eindigt voor
de eerste maal op 31 december 2017. In deze eerste jaarrekening van de vereniging is
daarom geen vergelijking met eerdere verslagperiodes mogelijk.
De jaarrekening 2017 is opgesteld door de penningmeester en ondertekend door alle
bestuursleden. De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de
overschrijding van de in de statuten voorgeschreven termijn voor het vaststellen van de
jaarrekening nu overeenkomstig de statutaire procedure de algemene ledenvergadering in
de gelegenheid gesteld moet worden om een kascommissie te benoemen ter controle van
de voorliggende jaarrekening 2017 alvorens deze vastgesteld kan worden.
Voor de overzichtelijkheid heeft het bestuur ervoor gekozen om de jaarrekening 2017 in
dit jaarverslag op te nemen. Het financieel verslag, inclusief de individuele boekingen van
inkomsten- en uitgaven, zijn ook te vinden op www.stadsraadmuiden.nl. Het bestuur hecht
er aan om de leden, de gemeente en andere belanghebbenden volledig inzicht te geven in
de financiële situatie van de vereniging.

3.1

Balans

Toelichting en grondslagen activa & passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is
vermeld. De afschrijving op de inventaris is lineair en gebaseerd op een termijn van vijf jaar
zonder restwaarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.
De algemene reserve wordt aangewend voor het opvangen van financiële tegenvallers en is
vrij in te zetten voor algemene doeleinden. Bestemmingsreserves zijn reserves met een
beperkte bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangemerkt. De
bestemmingsreserve Ledengeld is bestemd voor de contributie van leden minus de kosten.

15

3.2

Staat van baten en lasten

Toelichting en grondslagen resultaatbepaling
Het overzicht van baten en lasten bevat per post de inkomsten en uitgaven gedurende het
boekjaar. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben,
ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven in het boekjaar hebben geleid.
Door het bestuur is in het eerste verenigingsjaar gerekend met een ledencontributie van €0
per lid. De algemene vergadering stelt jaarlijks de hoogte van de contributie vast, voor de
eerste maal tijdens de vergadering op 9 oktober 2018. Als onderdeel van de afspraken die
de vereniging heeft gemaakt met de gemeente Gooise Meren, wordt jaarlijks door de
gemeente een budget beschikbaar gesteld bestaande uit een vast budget en een
wijkbudget gerelateerd aan het inwonertal van Muiden.
Aan de algemene ledenvergadering, te houden op 9 oktober 2018, wordt door het bestuur
van de vereniging voorgesteld om het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2017
ad. €2.207 ten gunste van de algemene reserve te brengen. Het saldo is overeenkomstig
dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.
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4.

Begroting

Dit hoofdstuk bevat de begroting voor het huidige boekjaar 2018. Aan de gemeente Gooise
Meren legt de stadsraad jaarlijks verantwoording af over de besteding van de toegekende
jaar- en wijkbudgetten. Dat doen we zoveel mogelijk aan de hand van de door de algemene
ledenvergadering vastgestelde jaarrekening. Maar ook laten we met behulp van de
begroting zien waar het volledige budget aan besteed wordt. Nu de gemeentelijke
budgetten voor de eerste keer in juni 2017 zijn uitbetaald, loopt de jaarlijkse budgetcyclus
van de stadsraad niet gelijk met het boekjaar.
Uitgangspunt voor de begrote uitgaven zijn de gerealiseerde lasten in boekjaar 2017. Voor
de begrote inkomsten is aangesloten bij de hoogte van het door de gemeente in 2017
toegekende jaarbudget en wijkbudget. Daarbij is geen rekening gehouden met een
mogelijke wijziging van de door de gemeente beschikbaar te stellen middelen. Er zijn geen
ledencontributies, donateurbijdragen en/of sponsorgelden begroot, gelijk met de aanpak
van het bestuur in het eerste verenigingsjaar. Het is aan de algemene leden vergadering om
jaarlijks de hoogte van de contributie vast te stellen.
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