
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: Ben Hagens VVD 

Datum indiening: 7 maart 2022 

Datum antwoord: 19 september 2022 

Onderwerp: Busroute 

 

Inleiding 
Verlenging doorgaande busroute via Amsterdamsestraatweg  
 
Vraag 1  
Tijdens de participatie avonden aangaande de Bredius gronden is tijdens de participatieavonden telkens door de deelnemers 
aangegeven dat terugbrengen van de busroute langs de Bredius ongewenst was bent u daarvan op de hoogte?  
 
Antwoord 
Ja, er is tijdens de bijeenkomsten heel veel gedeeld waaronder opmerkingen over de busroute. 
 
Vraag 2  
Is het correct dat de busroute over de Amsterdamsestraatweg weer geopend word en waarom is dit?  
 
Antwoord 
Om de nieuwbouwwijk De Krijgsman aansluiting te bieden op het Openbaar Vervoer 
 
Vraag 3  
Vind er nog een participatietraject plaats over een eventuele heropening van deze route en word het eerdere negatieve advies 
van direct aanwonenden en betrokkenen meegenomen zo niet waarom niet  
 
Antwoord 
Nee, het uitgangspunt van een busverbinding ter ontsluiting van de Krijgsman en de woonwijk Bredius (Muiden) is al 
afgewogen en besloten in de vaststellingsprocedure van de bestemmingsplannen van de woongebieden. 
 
Vraag 4  
Op deze route komen zodra de Bredius bebouwing klaar is gemiddeld 360 autobewegingen per dag erbij, is dit veilig genoeg 
voor deze buurt/route?  
 
Antwoord  
Verkeersveiligheid wordt bereikt door een goede inrichting en onderhoud van de weg. Het herinrichtingsproject heeft tot 
doel de weg veilig en geschikt te maken voor het toekomstige gebruik. Participatie geeft ons beter inzicht in de risico’s en 
wordt gebruikt het ontwerp te optimaliseren 
 
Vraag 5  
Op deze route zullen dagelijks als de sporthal gereed is kinderen van de diverse scholen in Muiden gebruik moeten maken van 
deze route wat in onze ogen een ongelukkige situatie en zeer onwenselijk is bent u dat met ons eens? 
 
Antwoord  
In het project wordt onderzocht hoe de situatie ter hoogte van de fiets-/voetgangersbrug verkeersveilig kan worden ingericht. 


