
Politieke Avond gemeenteraad Gooise Meren 
Formulier voor aanvraag Thema-uur (door raad en college) 
 

Naam indiener: E. Pelders  

Telefoonnummer indiener:  

 Thema-uur  

Verzoek tot agenderen van een onderwerp voor een Thema-uur voor uitwisseling van informatie of verdieping (geen besluiten) en niet ter directe 

voorbereiding van een besluit van de raad. Gerechtigden tot het doen van een verzoek zijn raadsleden, ambtenaren (in overleg met portefeuillehouder), 

college en rekenkamer. 

Onderwerp: Interactieve informatieronde Oostelijk Vestingwallen Muiden 

Gewenste datum: 20 juni 2018 

  

Aanleiding, doel en verdere toelichting: 
Het participatieproces van het Herstelplan Oostelijke Vestingwallen Muiden  loopt van maart  tot en met eind juni. In dit 
traject worden (direct) omwonenden en relevante stakeholders geïnformeerd over het ontwerp van de oostelijke 
vestingwallen en het proces om te komen tot een herstelplan. Raadsleden kunnen kennis nemen van de resultaten van 
het participatietraject, de gevoeligheden en de doorwerking in het concept Herstelplan. Met het thema-uur worden 
raadsleden in de gelegenheid gesteld om verdiepende vragen te stellen en kennis te nemen van het Herstelplan. 
 
In twee fasen wordt er aan de plannen gewerkt: 

Voor fase 1 ‘Bastions en Courtines’ 

Het vertrekpunt is het  voorlopig ontwerp dat is gemaakt op basis van het “Handboek openbare ruimte Vesting Muiden” 

uit 2014. In dit handboek zijn de profielen met hoogteliggingen vastgesteld voor de vestingwallen (bastions en courtines). 

De kaders zijn helder en concreet. In dialoog met de omgeving is gesproken over het profiel van de wal, de aankleding 

zoals beplanting, gebruik en materialisering. We werken toe naar een definitief ontwerp en maken inzichtelijk welke 

afwegingen spelen tussen de verschillende belangen. 

 

Voor fase 2 ‘Vestingplein’ 

We gaan  in een open gesprek met de omgeving kansen, wensen en aandachtspunten in beeld brengen. Dit doen we op 

basis van de visie die is neergelegd voor het Vestingplein. Het resultaat is aangescherpte kaders voor het Vestingplein en 

omgeving die door de raad worden vastgesteld. De ambitie (kaders) voor de herinrichting van het Vestingplein als 

aantrekkelijke entree van Muiden wordt met dilemma’s in beeld gebracht.  Na vaststelling van de kaders  kan voor fase 2 

worden gestart met het opstellen van het voorlopig en definitief ontwerp, in samenspraak met inwoners. 

 

 

Beoogd resultaat: 

Wij informeren de Raad over het doorlopen planproces en de resultaten van het participatietraject. We geven inzicht in de 

belangenafweging en kansen van het Herstelplan voor Muiden en bieden ruimte voor verdiepende vragen.  

 

Gevraagde wijze van behandeling/wie wordt uitgenodigd? 

Leden van de Raad. 

 

Naam portefeuillehouder(s): ------- 

Bijlagen: 1. Concept plannen Oostelijke Vestingwallen: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-

en-projecten/verder-met-de-vesting-muiden.html 

2. Projectenboek 

3. Raadsmededeling 734455 

Facilitaire benodigdheden: 

Beamer om een powerpoint te presenteren. 

 

https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/verder-met-de-vesting-muiden.html
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