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Petitie ontvangen op 11 oktober 2017 en ondertekend door 62
bewoners uit hoofdzakelijk P.C. Hooftlaan en Prinses Marijkestraat
met de volgende tekst :
Deze sloot aangrenzend aan het achter(om)pad moet tenminste 6
meter breed worden

De sloot krijgt straks een betere doorstroming omdat het een deel wordt van het totale
watersysteem van De Krijgsman. Door de vernieuwing van het riool in de wijk Noord West vervalt de
riooloverstort in deze sloot. Daarnaast verdwijnt de stuw achter P.C Hooftlaan 33. Met deze
maatregelen wordt de waterkwaliteit verbeterd. Het onderhoud van de sloot blijft straks gebeuren
vanaf de kant van de Krijgsman. Op de getoonde tekeningen op de informatie avond was de huidige
slootbreedte (ca. 4 meter) ingetekend. Naar aanleiding van het commentaar hierop is In goed
overleg tussen De Krijgsman, Waternet en gemeente onderzocht wat maximaal haalbaar is. Het
resultaat daarvan is dat de sloot met ca. 1 meter wordt verbreed tot 5 m. Met deze breedte is de
sloot nog goed te onderhouden vanaf de kant van De Krijgsman. Aan de kant van Muiden Noord
West wordt door de gemeente het talud netjes afgewerkt en er wordt beschoeiing aangebracht.
Hierdoor kan het talud/oever aan deze zijde beter beheerd worden. Wij zijn van menig dat hiermee
het totale slootprofiel een kwaliteitsverbetering ondergaat passend bij de kwaliteitslag van de
herinrichting en de realisatie van de nieuwe wijk De Krijgsman.

Enkele bewoners van de Prinses Marijkestraat geven te kennen dat
zij een korte achtertuin hebben en graag verlenging van hun tuin
willen. Een bewoner laat een gebruikerovereenkomst zien met de
gemeente Muiden waarin is gerelegeld dat een stukje
gemeentegrond tussen het achterpad en de sloot als overtuin in
gebruik is gegeven.

De gemeente (Muiden) heeft met 4 bewoners gebruikersovereenkomsten gesloten over het in
gebruik nemen van een stukje grond achter hun woning. Dit onderwerp is ook aan de orde gekomen
bij de inspraak van de herinrichting van de wijk. Toen bleek dat niet mogelijk. De gemeente is
hierover opnieuw in overleg gegaan met Ymere, maar hebben hierover geen grote verwachtingen.
Zoals hierboven al is aangegeven willen we een kwaliteitslag bereiken en moet de sloot en berm
goed te onderhouden zijn. In dat licht zullen we ook kijken naar de overeenkomsten. De gemeente
zal hierover binnekort met de betrokken bewoners contact opnemen.

Het maaien van de oevers door gemeente gebeurt niet of te veel te De sloot is inmiddels opgeschoond.
weinig. Er komt ook steeds geen reactie als de gemeente hierover
wordt benaderd.
Maak de sloot doorvaarbaar, zodat ook de bewoners van Noord
De sloot wordt niet doorvaarbaar. Er zijn dammen die Noord West straks voor langzaamverkeer
West de mogelijkheid krijgen om met een bootje/kano te kunnen
verbinden met de Krijgsman en niet doorvaarbaar zijn.
gaan varen.
Kunnen er knotwilgen worden gepland in het talud ?

Aan de zijde van De Krijgsman worden knotwilgen geplant. Ze zijn op het ontwerp aangegeven.

We zijn blij dat de nieuwe tuinen een groene erfafscheiding krijgen. In het definitieve ontwerp zijn ze gehandhaafd.
De ruime afstand en de hoogte van de toekomstige bebouwing
werd door meerder mensen positief gezien.

Waarvan akte. In het aangepaste ontwerp is de afstand niet aangepast.

Bij wie kan schade aan de woningen worden ingediend?

Omdat de bouw van de woningen in De Krijgsman is gestart is vooruitlopend daarop door de De
Krijgsman opnieuw een opname van de woningen gedaan. Schade dient te worden gemeld bij de
verhuurder of bij uw opstalverzekerering. De gemeente aanvaard geen aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van werkzaamheden waarvoor zij geen opdrachtgever is.

Er is veel geluidsoverlast vanaf De Krijgsman

De overlast werd met name veoorzaakt door de machine die verticale drainage aanbracht in het
opgehoogde zand. Het aanbrengen van verticale drainage gaat nog wel een poos door, maar is
verplaatst verder van de woningen af, waardoor de overlast is verminderd. Er is inmiddels gestart
met de bouw van woningen. Overlast als gevolg van de werkzaamheden, met name het heien is niet
te voorkomen. We gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft.

Vaste brug over de trekvaart met 2.60 m doorvaart hoogte. Welk
type boot kan hier straks nog onderdoor?

De provincie stelt de vaaarwegcategorieën vast. Op de zgn. BRTN-kaart (BasisRecreatieToervaartnet
Nederland) 2015-2020 zijn de categorieën vaarwegen aangegeven. Hierop is te zien dat de
Muidertrekvaart een DM-categorie heeft. Dat betekent dat de Trekvaart geschikt moet zijn voor
boten met een maximale opbouwhoogte van 2.40 m. De doorvaarthoogte van de brug zal hieraan
voldoen. We maken het daarnaast mogelijk dat de brug incidenteel geopend kan worden (
bijvoorbeeld voor een woonboot of calamiteit)

Hoe is de toegankelijkheid geregeld voor hulpdiensten en
spoedeisende hulp?

De hoofdontsluiting van De Krijgsman is via de brug over de Trekvaart. Nood- en hulpdiensten
kunnen straks ook via het Kruitpad in De Krijgsman komen.

Komt er een voetgangersbruggetje van Noord West naar De
Krijgsman?

Ja, er komt een voetgangersbruggetje die de wijk met de toekomstige speelplek rond de bestaande
bomen gaat verbinden. De exacte plaats van de brug is nog niet bepaald. De 3 mogelijke plaasten
zijn op het ontwerp aangegeven. Zo gauw hier meer duidelijkheid over is zullen we de direct
aangrenzende bewoners daarover informeren.
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Wijziging inrichting Prinses Irenestraat en Kruitpad
In het definitief ontwerp voor de herinrichting van Muiden Noord West zijn fietsstraten met rood asfalt opgenomen in de Prinses Irenestraat en in het Kruitpad. Op het
moment dat we dat aan u presenteerden werd aangenomen dat ze zouden doorlopen in de Krijgsman. In de Krijgsman worden autoluwe fietsroutes herkenbaar en veilig
ingericht met brons-gele gebakken klinkers. Het autoluwe Kruitpad houdt zijn monumentale karakter en wordt binnen De Krijgsman veilig heringericht met zwart asfalt.
Als wordt vastgehouden aan fietsstraten in Muiden Noord West ontstaan er fietsroutes naar de toekomstige school in De Krijgsman met verschillende verkeerskundige
regimes die tot onduidelijke en onveilige situaties kunnen leiden. Gezien dit voortschrijdend inzicht hebben we besloten om geen rode fietsstraten in de wijk Noord West
aan te leggen. In plaats daarvan trekken we het inrichtingsprincipe van de Krijgsman door in Muiden Noord West. De Prinses Irenestraat wordt binnen het 30 km regime
uitgevoerd met brons-gele klinkers en dat wordt in de Krijgsman straks doorgetrokken richting de toekomstige school in de Krijgsman. De inrichting van het Kruitpad sluit
straks aan bij het deel in De Krijgsman. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de uitvoering van de herinrichting, die in volle gang is.
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