
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Aankoop Brediusgronden 

Datum 29 november 2017 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Hagens (VVD) 
Hendriks (D66) 
De Lange (CDA) 
Winnubst (PvdA) 
Portengen (GL) 
Munneke – Smeets (HvBNM) 
Van Wees (Gewoon GooiseMeren) 
Vlaanderen (GDP) 

Meesprekers Van der Steen, Stadsraad Muiden 
Van Kooij, SC Muiden 
Wiltink, MHC Muiderberg 
Regouin, Kopersvereniging De Krijgsman 

Aanwezig namens 
college 

Boland 
Sanderse 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Van Zuijlen 

Voorzitter Potjer-Scholten 

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. 
Bijdrage heer Kooij (pleidooi voor scenario sport). Bijdrage heer Van der 
Steen (pleidooi voor scenario sport). Bijdrage heer Wiltink (pleidooi voor 
scenario sport). Bijdrage heer Regouin (pleidooi voor scenario sport). 
Combinatie sport en woningen of alleen sport. Aankoop Bredius en 
moment van invulling. Andere mogelijkheden voor woningbouw van 
enige omvang. Mogelijkheid  voor omnivereniging en betere benutting 
velden. Tekort aan sportvelden in de toekomst. Ontbreken 
duurzaamheidsparagraaf. Vigerend bestemmingsplan en MER. Sport als 
richtinggevend scenario (detailinvullingen volgen later). School en 
sportvoorzieningen in Muiderberg. Minimaal aantal van 4 velden en 
wachten met sociale woningbouw. Visie op toekomst (verhuizen) MHC-
Muiderberg. 
Sociale huur, koop, criteria daarvoor en moment. Beperkte ruimte voor te 
realiseren velden. Eigendomssituatie van MHC-Muiderberg. 
Investeringen financieel haalbaar. Tot hoe lang zijn er voldoende velden 
(10 jaar en met aanleg kunstgras voor decennia). 
Hoogte koopsom (grondprijs)  en weglaten Maxisweg. Overleg 
sportverenigingen Weesp. Aankoop voor marktconforme prijs. 
Ecologische hoofdstructuur en waterlandtak. Aantal benodigde velden en 
aantal inwoners van Gooise Meren. Wisselen van scenario na de 
verkiezingen van 2018. Toestemming verdere ontwikkeling en positie 
raad. Nu in begroting alleen voorbereidingskosten. Financiële 
haalbaarheid. 
Te nemen besluiten.  

Toezeggingen college Toezenden van overzicht van jaarlasten voor de begroting van het 
sportscenario met sociale woningbouw. 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 

Behalve GDP alle fracties meningsvormende raad.  
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