
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: Marga Voorn, GDP/HART 

Datum indiening: 17 januari 2023 

Datum antwoord: 23 februari 2023 

Onderwerp: Laatste kerstboomverbranding Muiden  

 
Inleiding 
Wij lezen in het Muidernieuws van 3 januari 2023 is een artikel waarin wordt geschreven dat op 7 januari 2023 voor de laatste 
keer de traditionele kerstboomverbranding in Muiden plaatsvindt.  GDP/Hart heeft hierover de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
 Is het college het met ons eens dat de kerstboomverbranding in Muiden een traditie is die jong en oud verenigt en dus ook 
een grote rol speelt bij de integratie tussen de wijk de Krijgsman en de rest van Muiden? 
 
Antwoord 
Het college is van mening dat de kerstboomverbranding in Muiden een traditie is die jong en oude verenigt en een rol speelt 
bij de integratie tussen de Krijgsman en de rest van Muiden. Echter het college is ook van  mening dat deze verbinding op een 
andere manier gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld het gezamenlijk ontsteken van kerstverlichting of het gezamenlijk 
versieren van een kerstboom.  
 
Vraag 2 
Is de gemeente voornemens om, als er weer een vergunning wordt aangevraagd voor volgend jaar, daaraan mee te werken? 
Zo nee, waarom niet? 
 
 Antwoord 
De gemeente Gooise Meren vindt het verbranden van kerstbomen niet passen bij de doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid en daarnaast niet bevorderend voor de gezondheid van mensen en het milieu. Het besluit om met de 
kerstbomen verbanding te stoppen is in samenspraak met het Comité Openbare Feesten genomen.  
 
Vraag 3 
Is het college bereid in overleg te gaan met de organisatie van de kerstboomverbranding, om te kijken wat er nodig is om het 
terug te laten keren?  
 
Antwoord 
Nee, niet wat betreft de kerstboomverbranding zelf. Wel denkt de gemeente graag mee hoe een nieuw initiatief tot een 
succes gemaakt kan worden. Dit kan door nieuwe initiatieven aan te melden via de website van de gemeente.  
 
  
 
 
  


