
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Rolien Bekkema, PvdA 

Datum indiening: 13 januari 2020 

Datum antwoord: 21 januari 2020 

Onderwerp: McDonalds Muiden 

 
Inleiding 
Onlangs is er een filiaal van de McDonalds gekomen langs de rijksweg A1 in de richting van Amsterdam ter hoogte van 
Muiden/Muiderberg. Ondanks dat dit een wegrestaurant is, blijken er toch veel jongeren naar de McDonalds te willen. Deze 
jongeren hebben nog geen rijbewijs en willen met de fiets of te voet hun maaltijd halen, of solliciteren voor een bijbaan. Op 
dit moment is er nog geen toegangsweg naar de McDonalds voor fietsers of voetgangers.  
 
Vraag 1 
Is het college op de hoogte van het probleem dat is ontstaan in de gemeente met de komst van een McDonalds, namelijk dat 
dit wegrestaurant minderjarige klanten trekt uit de omliggende dorpskernen, die nu over de doorgaande weg lopen en fietsen 
omdat er geen apart fiets of voetpad is?  
 
Antwoord 
Het college is op de hoogte van deze gedragingen, van met name jongeren, op de Mariahoeveweg. Het blijkt dat deze 
weggebruikers het fiets en brommerverbod op de Mariahoeveweg negeren. Lopen in de berm, op dat deel van de 
Mariahoeveweg, is niet verboden. De berm, of de uiterste zijde van de rijbaan,  is de aangewezen plek waar voetgangers 
dienen te lopen wanneer de weg niet over een voetpad of (brom)fietspad beschikt. Het college vindt het onwenselijk dat er 
naast de Mariahoeveweg wordt gelopen. De Mariahoeveweg beschikt, op het deel tussen de Zuidpolderweg en de bebouwde 
kom van Muiden, niet over een voetpad of (brom)fietspad.  
 
Vraag 2 
Bent u het met ons eens dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan? 
 
Antwoord 
Het college is het ermee eens dat, ondanks het plaatselijke verbod voor brommers en fietsers, er een gevaarlijke situatie is 
ontstaan.  
 
Vraag 3 
Zo nee, is het college voornemens om met spoed te onderzoeken of er een oplossing is voor het ontstane probleem?   
 
Antwoord 
Het college heeft op de zeer korte termijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan; 
namelijk de snelheid is verlaagd van 80/60 km/u naar 50 km/u, extra handhaving wordt ingezet, en door middel van bebording 
is aan (brom)fietsers (nog meer) duidelijk gemaakt dat het verboden is te fietsen op het betreffende gedeelte op de  
Mariahoeveweg. Het college zal de huidige situatie blijven monitoren en ingrijpen waar nodig. Ook wordt bekeken waar de 
bewegwijzering voor (brom) fietsers kan worden verbeterd, zodat (brom) fietsers uit Muiden via de stad richting Muiderberg 
gaan. Voor de lange termijn gaat het college onderzoeken, met betreffende partijen op de verzorgingsplaats, welke oplossing 
gewenst en mogelijk is.  
 
 
 
 
 


