Verslag Stadskompas 6: Toerisme en Horeca, 10 juli 2018
Algemeen:
-

-

Beng projecten die in Muiden spelen met elkaar in contact, zoals Sloepenroute en renovatie
Oostelijke vestingwallen (samen nadenken over toegang Vecht en binnen/ passanten haven)
Verder met de Vesting Muiden: let ook uniforme en mooiere bestrating
De straten en stoepen vereffenen
Voetgangersvriendelijke bestrating, net als in Naarden vesting.
Toilet mogelijkheden bieden
Waterdrinkplaatsen/waterpunt uitbreiden, o.a. bij de Sluis en bij de Westbatterij
Afvalbakken: veel meer, vaker legen, met deksel of dicht dakje tegen de kraaien (veel
genoemd).
Sluisbrug in beide richtingen afsluiten voor auto’s. Wel goed van te voren aankondigen.
Stoppen met afsluiting op zondag van de Sluisbrug voor auto’s
Kansen:
Meer air B&B, BenB en een klein hotel
Nieuwe weg langs A1 (om Fata Morgana) = kans, want je creëert een mooi aaneengesloten
(wandel/ fiets/ groen?) gebied
Er is behoefte aan
* een goede koffiezaak voor overdag
* een cadeau, gifts, souvenier winkel
Maak in Waterlandtak mogelijkheid voor fiets en wandelaar
Strand: maak vuur-faciliteit, WC, klein drankkarretje?
Zorg voor meer groen en bomen
Uitbreiding hang-bloembakken bij entree-punten Muiden (o.a. bij trap Crechendo)
Aandachtspunten:

-

Hoe blijft het leuk?
“auto’s te gast”
Geen te gecultiveerde vestingwallen
Verpauperde panden aanpakken

Communicatie naar de toerist
-

Informatievoorziening verbeteren. Nu veel verdwaalde toeristen.
Informatie bij de entrees bij Muiden en de “look and feel” verbeteren.
Ook Engelstalige informatie bij alle bushaltes, P1, P2 en andere toegangswegen
Geef op borden aan hoe lang de looptijd is naar een bepaalde bestemming
Informatiepanelen met plattegrond.
Waar blijven de informatieborden! Evenementenborden.
Bewegwijzering naar VVV
Bewegwijzering vanuit Muiderberg naar gratis Parkeerterreinen P1 en P2
Bewegwijzering bij parkeerplaats P2
Duidelijker bij toegangswegen aangeven dat P1 en P2 gratis zijn.
Muiden-app met interessante informatie en bijvoorbeeld een speurtocht voor kinderen.
Bij binnenkomst Muiden up-loaden
Duidelijke aanwijzing Parkeren voor toeristen. Ook in het Engels

Wandelaars/ voetgangers / toeristen vanaf P1, P2 en P&R
-

-

Veilig maken voor voetgangers van: Herengracht-zuid, Amsterdamse straat, de Westzeedijk
Trottoir verbreden op de sluisbrug voor rollators
Leidt de toeristen langs de mooiste weg
Betere busverbinding van P&R naar Muiden en terug.
Maak een mooie wandelroute door Muiden
Maak mooi wandelpad van P&R naar Muiden (we zien nu veel verdwaalde toeristen)
Dit wandelpad goed aangeven op P&R.
Veel meer banken/bankjes plaatsen, o.a. Herengracht, Op de dijk, Maxisweg.
( is veel genoemd). Dan wel graag allemaal dezelfde (zie parkbanken in de tuinen van het
Muiderslot, of de banken bij de viskraam Vestingplein)
Oude P&R (nu P1) bewaren voor wandelroute van en naar Muiden.
Doortrekken voetpad bij Weesperweg v.a. bushalte.
Meer voorzieningen voor wandelaars die honden uitlaten

Horeca
-

Er is op dit moment genoeg horeca in Muiden
De terrassen in Muiden zijn goed en leuk

Fietsers
-

Ga fietsen verhuren
Fietsers op de dijk “te gast”
Meer fietsparkeerplekken, bijvoorbeeld bij de snackbar

Vaargasten
-

Maak een passantenhaven voor sloepen, bijvoorbeeld bij Fort H
Muiden is niet watersport vriendelijk, dus maak passantenplaatsen (veel genoemd)
Sloepenroute: pas op voor te veel open bruggen!
Er is behoefte aan elektrische bootjes-verhuur. Iets voor Fort H ?

Auto’s van bezoekers/bussen
-

Parkeermogelijkheden uitbreiden buiten de vesting
Bussen parkeren buiten de vesting (afzetten van groepen bij bijv. het Muiderslot mag)
P1 groter maken en opvrolijken met bomen

