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Onderwerp Visie openbare ruimte 

Datum 7 februari 2018 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Marshall (VVD) 
Fambach (D66) 
De Lange (CDA) 
Winnubst (PvdA) 
Portengen (GL) 
Munneke-Smeets (HvBNM) 
A. van der Schaaf (50PLUS) 
Van Wees (Gewoon GooiseMeren) 
Kruijt (GDP) 

Meesprekers Westermann, Werkgroep biodiversiteit Samen sneller Duurzaam 
Nettl, Vrienden van het Mouwtje 
Laverman, Stichting Limieten en Valkeveen 
Henk Penseel  
Sandra Geerling  
Willem Lambrechtsen, Werkgroep voedsel Samen Sneller Duurzaam 
Annemarie van Voorst, Platform WMO Naarden-Bussum 

Aanwezig namens 
college 

Sanderse  
 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Boerma 
Iskender 
Keuning 

Voorzitter De Hollander 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
De volgende onderwerpen worden besproken. 
Deel A 
Aandacht voor toegankelijkheid recreatiegebieden. Ontbreken 
onderwerp voedsel/stadstuinbouw. Meer nadruk op zorgvuldige en 
natuurlijke omgang met de omgeving. Stilte en rustplekken voor de 
natuur. Hockeyvelden in natuurgebieden. Creëren ecologische 
bewustwording. Behouden van bomen. Natuur-inclusief bouwen. 
Meewegen biodiversiteit. Vrijblijvendheid visie op het gebied van 
natuurbehoud. Globaliteit van het visiedocument. Vroege start uitvoering 
pilot ’t Mouwtje (offerte en bijdrage gemeente)). Relatie met regio 
identiteit en provinciale beleidsvoering. Integrale visie inclusief 
economie. Speelpark Oud Valkeveen en parkeerterrein 
(staatsbosbeheer). Aandacht voor beheer en onderhoud bermen. 
Beschikbare budget voor uitvoering. 
Invulling waterrecreatie (o.a. kitesurfen Muiderberg). Waardevolle bomen 
’t Mouwtje.  Uitleg nodig over kwaliteit en kwantiteit. Terugdringen 
autogebruik in Valkeveen. Verhouding tussen commerciële exploitatie en 
natuurbehoud. Plaats voor tuin- en fruitbouw en productie voor eigen 
regio. Inzetten op eigen natuur en inwoners ipv verdere ontwikkeling van 
recreatieve en infrastructurele voorzieningen. Gevolgen eventueel 
ooievaarsnest in het Mouwtje. Invalide vriendelijke inrichting openbare 
ruimte. Mogelijkheden voor betreden gras met rollator. Bruikbaarheid 
buitenruimte voor ouderen. Inventarisatie waardevolle bomen ’t Mouwtje 
en Brediuskwartier. Utrechtse heuvelrug als beschermd natuurgebied. 
 
 



 

 

Deel B 
App voor meldingen. Gezond leefklimaat (geluid en fijnstof). 
Straatverlichting op ’t Naardereiland. Mindset ambtelijke organisatie in 
realisatie tot de visie. Groei-mee-traject. Hoge ambitie en toereikendheid 
budget. Deelname aan onderhoud door de burger (nooit verplichtend). 
Definitieve beheerplannen moeten nog worden vastgesteld (benodigd 
budget pas daarna bekend). Plaats op de participatieladder bij de 
uitvoering van de visie en verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur. Inventarisatie unieke flora en fauna waarden. Welke 
gebieden geschikt voor (intensivering) van recreatie. Vergroening 
stedelijk gebied.  
Regels voor verstening en handhaving (operatie Steenbeek).   
Maximale groei speelpark Oud Valkeveen. Voorbeelden van verbetering 
van de kwaliteit. Bebouwing BOR-gronden en relatie met woonvisie. 
Onderhoud bestrating en veilig gebruik. Noodzaak van waardevolle 
bomenlijst. Vervanging van bomen door het juiste type. Budget voor 
onderhoud bij verdere vergroening. Klimaatbestendigheid van bomen. 
Aandacht voor aanleg grasvelden (ipv kunstgras). Isolatie tijdelijk 
clubgebouw sc Muiden. Helderheid over de begrippen biodiversiteit, 
circulaire economie en duurzaamheid. Dubbel gebruik van 
schoolpleinen. Zelfbeheer en continuïteit. Uitwerking visie en 
speelruimteplannen. Voorkeur voor geluidsarme wegverharding als asfalt 
en historisch karakter van de ruimte. Gebruik van camera’s in de 
openbare ruimte. Parkeerplaatsen in de Wester Engh, aanleg 
groenstroken en parkeren op speelpleinen. Aandacht voor visueel 
beperkten. Verbeteren inrichten begraafplaatsen. 
 

Toezeggingen college Mogelijkheden voor /omvang van de handhaving gericht tegen de 
verstening van gronden/tuinen. 
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

HvBNM en GDP meningsvormend, alle andere fracties besluitvormend. 

 


