
Online bijeenkomst Muiden Zuidwest
Herinrichting P1 en omgeving en de brandweerkazerne 15 april 2021



Welkom!

We beginnen over enkele minuten. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 20.45 uur

• Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen via de Q&A knop onder in uw scherm.

• We nemen deze online bijeenkomst op. U kunt deze nog tot en met 23 april terugkijken en reageren.

• Vanaf morgen vindt u alle informatie uit deze bijeenkomst op onze gooisemeren.nl/vestingmuiden
kies het deelproject Muiden Zuidwest
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Doel van de avond
Het planproces

• Verder met de Vesting (Ernest Pelders)

• Waar staan we nu?  (Hilde van Zuijlen)

De ontwerpen

• Rondom parkeerplaats P1 (Mathe van Kranenburg)

• De brandweerkazerne (Andre Galesloot)

Parkeren en fasering

• capaciteit buiten de kern van Muiden (Jan Jobse)

• Fasering (Meindert Heemstra)

Conclusie en vervolg besluitvorming
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Verleden, heden en toekomst
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Aantrekkelijke vestingstad voor inwoners en bezoekers - leefbaar én bereikbaar -
cultuurhistorische en recreatieve waarden versterken
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Algemene aanleiding
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• Verder met de Vesting Muiden

• Visie Muiden zuidwest 2019

• Afspraken met Rijkswaterstaat en de makelaar

• Informatieavond 2 juli 2020

• Bestemmingsplan zuidwest

• Schootsvelden zuidoost en mobiliteitsvisie

• Entree naar Muiden 

• Ontwerp brandweerkazerne en P1

• Oude entree naar de Bredius
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Waar staan we?
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Ontwerpen - P1 Huidige situatie in beeld
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referenties
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Beplantingsplan
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Ontwerpen   brandweerkazerne
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Verkeer en parkeren
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Capaciteit  

minder plaatsen op P1
> 20 minder en 6 naar de brandweer

meer plaatsen op P2
> 36 erbij

overloop op P2
>210 erbij

toekomstige bezettingsgraad
betere balans

routing en bebording



Parkeren en fasering 
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2021

nieuwe naam oude naam 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Muiden West P1 146

Muiderslot P2 154

Tijdelijk P2 

TOTAAL 300 310

190

fasering parkeren Muiden 

120

180

154

154 300
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2022 2023 2024
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Planning en vervolg

• Reactie op het plan tot en met 23 april op gooisemeren.nl/vestingmuiden kies deelproject Muiden Zuidwest

• Bevindingen nemen we mee
Bevindingen deze avond
Bevindingen crk&e

• Planning
• Brandweerkazerne besluitvorming college eind april – raad voor de zomer
• P1 en uitbreiding Muiderbos

Verwerking april
College 18- 25 mei - raadsbehandeling na de zomer (september)
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Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid

We wensen u nog een hele fijne avond!
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