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Beste mevrouw, meneer,
Met deze brief nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van een informatiemarkt over het herstel
van de oostelijke vestingwallen op dinsdag 27 maart 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in de Kazerne,
Kazernestraat 10 te Muiden.
Aanleiding
De wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is aanleiding geweest om een strategie te
ontwikkelen voor de toekomst van Muiden. In 2014 is daarvoor een ontwikkelplan vastgesteld met als
uitgangspunt het vergroten van de aantrekkelijkheid van Muiden voor inwoners en bezoekers. Dit
leidde tot een gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden waarin verschillende deelprojecten
zijn ondergebracht. Met Verder met de Vesting Muiden worden belangrijke doelstellingen op het
gebied van bereikbaarheid, natuur, cultuurhistorie, landschap en landbouw, het stimuleren van
recreatie en beleving gerealiseerd. Een van de belangrijkste deelprojecten is het herstel van de
oostelijke vestingwallen. Voor de uitvoering van dit project heeft de gemeente subsidie ontvangen van
de provincie Noord-Holland.
Komen tot een herstelplan voor de oostelijke vestingwallen
We zijn trots op onze vestingwallen en willen gezamenlijk met u als inwoner komen tot een gedegen
plan waarin wordt vastgelegd hoe het herstel er precies uit gaat zien. Hierin hanteren we 2 gebieden:
1. het herstellen van het noordelijke en zuidelijke deel van de vestingwerken.
2. het ophalen van ideeën voor de inrichting van het Vestingplein.
Gebaseerd op de visie uit 2014 is er een voorlopig ontwerp gemaakt voor de vestingwallen. Als
referentiepunt voor herstel geldt hierbij de periode uit de stelling van Amsterdam (1874). Voor het
opstellen van het herstelplan wordt de periode tot en met mei benut. Hiervoor worden meerdere
bijeenkomsten georganiseerd. In onze planning wordt een besluit voor de zomer verwacht.
ste

Tijdens de 1 bijeenkomst presenteren wij u het voorlopig ontwerp en krijgt u een inleiding op de
geschiedenis van de vestingwerken. U krijgt volop de gelegenheid om te reageren en we zorgen voor
een permanente presentatie in het Muizenfort. Op basis van uw reacties werken we dit uit naar een
definitief ontwerp.
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Daarnaast wil de gemeente ook aan de slag met de (her)inrichting van het vestingplein en omgeving.
Wij horen graag wat uw ideeën en wensen zijn voor de inrichting van dit gebied. Deze reacties
betrekken wij in de kaderstelling van de opgave. In juni vragen we de raad om uitspraak te doen over
kaders en ambitieniveau. Pas daarna volgt nadere uitwerking tot een voorlopig ontwerp en daarna
definitief ontwerp.
Klankbordgroep
We stellen een klankbordgroep samen die adviseert aan het ontwerpteam van de gemeente. Ze
adviseren over de vertaalslag van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Samenstelling en verdere
invulling van de klankbordgroep wordt op 27 maart kenbaar gemaakt.
Programma informatiemarkt 27 maart
19.30 uur
inloop
19.45 uur
- Welkom Marleen Sanderse (wethouder Gooise Meren)
- Presentatie Gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden en
herstelplan oostelijke vestingwallen door Ernest Pelders, projectleider
- Historie van de vesting Muiden, door Guus Kroon, Historisch Archief Muiden
- Toelichting op het voorlopig ontwerp door Frank Meijer, MTD
Landschapsarchitecten
20.15

uur

Informatiemarkt: stands vesting noord, vesting zuid, omgeving vestingplein,
gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden

21.15

uur

einde uitloop tot 21.30 uur

Doorlopende presentatie en reageren
In het Muizenfort kunt u van 3 april tot 10 mei 2018 alle ontwerpen en kaartmateriaal nog eens rustig
bekijken. U kunt tot 10 mei 2018 reageren via de ideeënbus ter plaatse of via het e-mailadres
vestingmuiden@gooisemeren.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten. Kies Verder met de
Vesting Muiden.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Ernest Pelders
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