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Naarèn-Vesting, 17 april 20LB

Betreft Steunbetrriging Visie Passantenhaven Naarden

Geachte Raad van de Gemeente Gooise meren,

De ondernemersvereniging Naarden-Vesting fhierna OVNV) volgt met grote belangstelling het
project "Naarden buiten de Vesting'i Wij delen de wens van B&W om de ecologische, natuurlijke,
recreatieve en cultuurhistorische waarde van het phngebied - vastgelegd in het
gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting - te verhogen.

Visie passantenhaven
Onderdeel van het gebiedsprogramma is de realisatie van een passantenhaven nabij de Vesting
Naarden. Het belangrijkste ontwikkeluitgangspunt is een kleinschalige haven met plek voor
enkele tientallen "passanten" scheepjes en sloepen waarbij de natuurlijke balans in het
gebruik van het water door roeiers, vissers, zwemmers, pleziervaarders, passanten en
rustzoekers in evenwicht blijft.

De OVNV kan zich volledig vinden in deze Visie. Wij verwachten een positieve economische
impuls voor de ondernemers van de Vesting öor het stimuleren van de recreatievaart en
denken zeker dat de vaarpassanten hun weg naar è Vesting zulbn vinèn.

Wel vragen wij uw aandacht voor het parkeren van bezoekers van Naarden-Vesting. In onze
optiek valt of staat elke ontwikkeling op de kop van het industriepark met het adequaat
oplossen van de parkeerdruk aldaar. Ruimte creëren voor het veilig parkeren van
vrachfwagens, touringcars, auto's van toeristen, passanten en dagjesmensen is een grote
uitdaging maar essentieel om het draagvlak onder het plan te borgen. Hiervoor zijn naar onze
mening voldoende mogelijkheden voorhanden.

In het verhngde daarvan ziet de OVNV met deze visie een kans om è enffée van de Vesting
Naarèn, de Amsterdamsestraatweg en het Burgemeester Wesselingpbin tussen het plangebied
en de Vesting te verbeteren.

Wij ondersteunen de aan u voorgelegde Visie.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Peter Kaldewaay .i ,,\, 'voorzitter \
OVNV, p/a Gerda Hafkamp,
Marksraat 68
1,4 17 EA Naarden-Vesting

ovnv614@gmaiLcom
www.ovnv.nl
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