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Geachte bewoner,
We zijn blij dat een groot aantal bewoners aanwezig was op de informatieavond over de inrichting van
de sloot op 20 juli jl. op de projectlocatie De Krijgsman. U heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om opmerkingen te plaatsen op de gepresenteerde plannen. Met deze brief informeren wij u over onze
reactie op de gestelde vragen.
Terugblik
Tijdens de informatieavond is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd dat grenst aan uw wijk. Ook
is het plan getoond van de sloot die grenst aan de achtertuinen van de woningen in Prinses
Marijkestraat en P.C. Hooftlaan tussen de wijk en De Krijgsman. Medewerkers van De Krijgsman
hebben een toelichting gegeven en hebben vragen beantwoord. Ook waren medewerkers van de
gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden of een toelichting te geven. Er is gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om schriftelijk opmerkingen te plaatsen. De opmerkingen zijn samengevat in een
reactienota die u vindt in de bijlage bij deze brief.
Op 11 oktober 2017 heeft de gemeente een petitie ontvangen ondertekend door 62 bewoners uit
hoofdzakelijk de P.C. Hooftlaan en Prinses Marijkestraat. In de petitie staat dat de wens bestaat om de
sloot te verbreden tot 6 meter. Ook hier geven wij in deze brief een reactie op.
Aangepast plan
Naar aanleiding van uw reacties is er in goed overleg tussen De Krijgsman, de gemeente en Waternet
een aangepast plan gemaakt.
 De belangrijkste aanpassing is dat de sloot wordt verbreed en beter doorstroombaar wordt. Het
beheer van de sloot vindt straks plaats vanaf de zijde van de Krijgsman. Door het aanbrengen van
beschoeiing kan de oever achter de bestaande oever beter onderhouden worden.
 Daarnaast gaf het plan aanleiding om de geplande inrichting van de Prinses Irenestraat en het
Kruitpad op een andere manier uit te voeren.
Voor verdere motivatie en reacties op andere vragen verwijs ik u naar de bijgevoegde reactienota.
Het aangepaste ontwerp met slootprofielen en het aangepaste ontwerp van de Prinses Irenestraat en
Kruitpad zijn in te zien op de website bestuur.gooisemeren.nl. Ga naar ‘plannen en projecten’ en kies
‘Muiden Noord-West’. De tekeningen zijn ook in te zien op het informatiepunt, Constantijn
Huijgenslaan 1c.
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Het aanbrengen van de beschoeiing en de wijziging van de Prinses Irenestraat en het Kruitpad worden
bij de uitvoering van de herinrichting van de wijk Noord-West meegenomen. Het verbreden van de
sloot zal door De Krijgsman gebeuren.
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer
M. Heemstra. U vindt zijn gegevens boven in de brief.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren en De Krijgsman.

T. Zeegers
Projectleider

Bijlagen:
- Reactienota
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