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Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Marshall 
(D66) Hermsen 
(CDA) Mastenbroek 
(PvdA) Winnubst 
(GL) Vonk 
(HvBNM) Schimmel 
(50PLUS) Van der Schaaf 
(GDP) Vlaanderen 
(CU) Kamphuis 

Meesprekers Guus Kroon (Muidens historisch archief) 
Monique Hellemons (Muiderslot) 
Ben Boogaard (Muidense Ondernemers Raad) 
Thijn Westermann (Groen Muiderberg) 
Rik Klein Goldewijk 
Hay Winters 
Rik Donia 

Aanwezig namens college Franx 

Ambtelijke ondersteuning  Pelders 

Voorzitter Potjer 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken 
kort toe.  
Dhr. Kroon is blij met de inspraak, begrip voor de verhoging. Wel zorgen voor 
het Vestingplein. 
CU vraagt naar de belemmeringen bij de vestinggracht waar dhr. Kroon het 
over had. 
Dhr. Winters positief over het geheel, maar bedenkingen over de courtines 
en het vestingpad. Pleit voor een meidoornhaag.  
D66 vraagt wat de projectleider hiervan vindt. 
Dhr. Pelders gaat op de vraag in. 
Dhr. Winters geeft hier een reactie op. 
Dhr. Boogaard geeft een compliment voor het participatietraject. En is blij 
met het plan en met de plannen voor het Vestingplein. 
Mevr. Hellemons geeft de visie van het Muiderslot.  
50Plus vraagt naar de regulering van de bezoekers van het Muiderslot. 
Mevr. Hellemons gaat hier op in. 
50Plus vraagt de meesprekers wat zij ervan vinden. 
Dhr. Winters gaat erop in. 
Mevr. Westerman gaat op het toerisme in, wat is de grens?  
Dhr. Boogaard gaat op het verkeer in. 
Dhr. Kroon geeft zijn visie op het toerisme. 
Mevr. Westermann gaat in op de biodiversiteit. Pleit voor het behoud van 
oude, grote bomen. 
Dhr. Klein Goldewijk geeft zijn visie over de plannen. Blij met het proces en 
het eindresultaat. 
CDA vraagt nader naar de verhoging van de courtines. Dhr. Klein Goldewijk 
gaat hierop in. 



 

CDA vraagt het Muiderslot naar parkeergelegenheid voor fietsen. 
GL vraagt naar de verhoging. Klein Goldewijk gaat hierop in. 
Dhr. Boogaard vraagt naar het Muizenfort. 
Rik Donia vraagt de projectleider naar de verhoging bij fort G. En geeft een 
opmerking over het toerisme en parkeerproblemen. Ook spreekt hij over het 
voetpad. 
GDP vraagt dhr. Donia naar de bomen die daar gekapt worden. 
Dhr. Donia wil het liever laten zoals het nu is. 
Mevr. Westerman zegt dat dit een gepasseerd station is. 
Dhr. Kroon heeft nog een laatste opmerking over de bomen. 
Dhr. Klein Goldewijk merkt op dat veel zaken al veelvuldig zijn afgewogen. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 min. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
50Plus heeft de vergadering verlaten. 
 
PvdA vraagt over de toeristische druk en naar een verkeersplan. 
De wethouder gaat op de vraag in. En geeft een inleiding. 
GDP vraagt of het wandelpad geschrapt kan worden. 
D66 merkt op dat er kaders door de raad zijn gesteld en er een goed 
burgerparticipatietraject is geweest. Dit is een achterhaald station. 
PvdA merkt op dat dit een compromisplan is.  
GDP gaat op de PvdA in. 
HvBNM vraagt naar de financiering en de partners die mee gaan doen. 
Dhr. Pelders gaat op de vraag in. De wethouder gaat hier verder op in. 
D66 vraagt naar de risico’s. De wethouder geeft een reactie. 
CDA vraagt naar de bijdragen: die kloppen volgens hem niet. 
Dhr. Pelders gaat hierop in. 
CU vraagt naar de beleving van het plan vanaf het water. 
D66 merkt op dat dit komt uit de burgerparticipatie. 
De wethouder gaat op de opmerkingen in. 
HvBNM vraagt waarom de beheerkosten verhoogd worden? 
VVD vraagt over het onderhoud en de visie openbare ruimte? 
GL vraagt naar een koppeling tussen de werkgroep biodiversiteit en het 
beheer. 
D66 vraagt of er rekening gehouden is met de kosten in de begroting. 
GDP merkt op dat de inspraak goed was, maar hij kiest voor een deel van de 
insprekers. De inspraak was niet eenduidig. 
CDA merkt op dat het ook invloed heeft op de mensen langs het vrijerspad. 
Dhr. Pelders gaat op de vragen over het beheer in. 
HvBNM vraagt of er rekening is gehouden met de educatieve mogelijkheden. 
PvdA vraagt of hij zich niet gesterkt voelt als dit plan breed gedragen wordt. 
De wethouder beaamt dit. 
D66 wil verduidelijking over de financiële onderbouwing en vraagt naar een 
risicomatrix. 
De wethouder merkt op dat als de 800.000 niet gehaald wordt, dat hij 
terugkomt naar de raad. 
VVD vraagt wanneer er duidelijkheid is over de cofinanciering. 
D66 sluit zich hierbij aan. 
De voorzitter ligt de fiannciering toe. 
CDA vraagt naar de berekening in paragraaf 6. 



 

De wethouder geeft een aanvulling. Eind september maakt de stuurgroep 
een rondleiding langs het project. 
HvBNM vraagt naar het vestingplein. 
Dhr. Pelders gaat op de vraag in. Met de ondernemers op het plein is 
gesproken. Voor het vestingplein moet een soortgelijk participatietraject 
komen. 
CDA vraagt naar de financiën en de provincie. 
Dhr. Pelders gaat op de vraag in. 
CDA vraagt naar de verschillende hoogtes en de hellinghoek. 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

GDP en HvBNM voor meningsvormende behandeling, de andere partijen 
voor besluitvormend. 

 
 


