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10 juni 2019 

Presentatie Groot Onderhoud Muiden-Muiderberg 
Gemeentehuis Bussum 

Gemeente: 

Dorpsraad Muiderberg: 

 

  

1. Verslag vorig overleg 

 opent het overleg en heet iedereen welkom. Er wordt een onderhoudsplan opgesteld voor Muiden 

en Muiderberg en de gemeente wil graag de dorpsraad bijpraten over de ontwikkelingen tot nu toe. Er 

volgt een voorstelronde. Er wordt uitgelegd dat het aanspreekpunt voor de gemeente is voor de 

toekomst.  

 

Naar aanleiding van het vorig verslag zijn er geen bijzonderheden benoemd en het verslag wordt 

vastgesteld. 

 

2. Wat is er sinds mei 2018 gedaan 

heeft een presentatie gemaakt en legt uit dat er tijdens de presentatie vragen gesteld kunnen 

worden. 

Er is in het verleden een plan van aanpak opgesteld waarin de rol van de dorpsraad een adviserende rol 

is toebedeeld. Alle plannen voor het groot onderhoud wordt eerst met de dorpsraad besproken. Dit 

verslag is openbaar voor de bewoners van Muiderberg.  

 

geeft aan dat de informatie die opgehaald is naar aanleiding van de enquête verwerkt wordt in het 

onderhoudsplan. Het heeft langer geduurd omdat er goed overzichtelijk moest komen wat er aan bijv. 

riolering en wegen vervangen moest worden. Dit heeft veel tijd in beslag genomen. Er is nog voor de 

fusie subsidie aangevraagd door de toenmalige gemeente Muiden, maar dat betrof eigenlijk alleen het 

renoveren van de wegen. Later is aan de orde gekomen dat niet alleen de wegen, maar ook de riolering 

onderhouden of vervangen dient te worden. Om alle informatie goed op orde te krijgen heeft dat veel 

tijd in beslag genomen. Inmiddels is de scope helder.  

 

Onderhoud (asfalt)verharding buitenwegen (samen met Muiderberg ca. miljoen €1,3 aan onderhoud). 

- Hakkelaarsbrug 

- Naardervaart (doseerinrichting verwijderd, fietspad ook vernieuwd) 

- Naarderstraatweg (compleet vernieuwd) 

- De Goog-Meerkade 

- IJsselmeerweg-A6 

- IJsselmeerweg-Den Ouden 

- Meerkade-Overscheenseweg 

- Pad rondom Vinkenplasje (in uitvoering) 

 

Stagnatie/tijdverlies door: 

- Gegevens van de riolering, wegen en openbare verlichting niet goed op orde was 
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- Riolering, wegen, groen, openbare verlichting en spelen worden tegelijk voorbereid. Deze integrale 

benadering vraagt meer tijd. 

- Slagkracht projectsturing vergroten door aansturing van het project door middel van een IPM team 

(Integraal Projectmanagement) 

- Vaststelling samenwerkings- en contractvorm: bouwteam en gedetailleerd bestek 

- Nieuwe wegeninspecties Muiden en Muiderberg + inmeten riooloverstorten 

- Integrale schouw van Muiden en Muiderberg 

- Opstellen programma van eisen door alle assets (bijna gereed) 

- 1e overleg met de nutsbedrijven 

- Inventariseren duurzaamheidskansen en pilot circulair inkopen 

 

 

3. Aanpakvoorbereiding 

 

 
Belangrijkste uitgangspunten op hoofdlijnen: 
- Eikenlaan nu in Definitief Ontwerp toch riool vervangen (in eerder ontwerp nog handhaven) 
 
Bij alleen wegonderhoud: huidige situatie (inrichting en soort verharding) komt in principe terug 
 
Bij rioolvervanging: 
- Duurzame en klimaatadaptieve maatregelen uitwerken: hemelwater scheiden (infiltreren, opvangen 
in vijver of rond sloot dorpsweide) 
- 30 km/uur woonstraten: asfaltverharding vervangen voor klinkers 
- Alle drempels aanpassen aan de eisen van e huidige tijd en waar nodig/mogelijk snelheidsremmende 
maatregelen 
- Waar nodig/mogelijk voetpaden verbreden 
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Vraag: wordt de aannemer van de aanbesteding uitgekozen op basis van de laagste prijs of wordt er 

ook onderzoek gedaan naar hun verleden met werkzaamheden? 

Antwoord: nee, er wordt Europees aanbesteed. Een lage prijs is wel belangrijk maar is niet 

doorslaggevend voor het gunnen van het project.  

 

Vraag: komt er in de Eikenlaan een gescheiden rioolaansluiting? 

Antwoord: ja. 

 

Vraag: krijgen bewoners de mogelijkheid voor huisaansluitingen voor het gescheiden riool of moeten 

zij zelf zorgen voor het infiltreren van hemelwaterafvoer? 

Antwoord: dit wordt besproken met de beheerder Riolering. Normaal gesproken wordt door de 

gemeente dit niet gefaciliteerd bij bestaande woningen, maar hier wordt nog over gesproken.  

 

Vraag: worden de huidige drempels vervangen, volgens de norm van het CROW?  

Antwoord: ja, deze worden meegenomen in de uitvoering.  

En zouden er mogelijkheden zijn voor fietsers om  gescheiden te passeren van de auto’s? 

Antwoord: wordt bekeken in het ontwerp.  
 

4. Werkzaamheden rioolvervangingen en integraal onderhoud per straat 
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Vraag: wordt er langs de Naardervaart het fietspad vanaf de Hakkelaarsbrug doorgetrokken en 

verlichting aangebracht, met name onder de viaducten? 

Antwoord: nee, er is bewust gekozen om niet te verlichten vanwege de duurzaamheid. Er kan mogelijk 

wel oriëntatieverlichting aangebracht worden. Dit gaat Ben bespreken.  De viaducten vallen onder 

Rijkswaterstaat.  
 
 
 
 
 
 

5. Werkzaamheden lokale onderhoudsmaatregelen 
 

 

6. Planning mei 2018 en planning nu 
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De planning is indicatief en kan nog wijzigen. 

 

 

7. Meekoppelkansen 

Wensen bewoners (uit enquête) zoveel als mogelijk meenemen (onderbouwen wat wel en wat niet) 

 

Klimaatadaptatie wordt meegenomen in het ontwerp 

Duurzaamheidsmaatregelen kansrijke maatregelen worden meegenomen 

Ondergrondse afvalinzameling is in voorbereiding bij GAD 

Energiestransitie wordt naar gekeken samen met Alliander 

Mobiliteitsvisie als het past binnen de planning en budget meenemen 

Afkoppelkansen hemelwater als het past binnen de planning en budget meenemen 

 

8. Waar verder rekening mee houden 

Als suggestie wordt meegegeven voor parkeren op de dorpsweide tijdens de uitvoering van dit project.  

 

meldt dat als er iets te presenteren valt aan bewoners, dit gedaan gaat worden. De dorpsraad 

wordt elke 2 maanden gesproken. Het concept communicatieplan is nog sterk indicatief en kan 

verkeerde verwachtingen scheppen. Het wordt naar de dorpsraad gestuurd en zij houden het voorlopig 

intern.  
 
 


