Aan de bewoners van dit pand
«Straatnaam» «Huisnummer» «Huisletter»
«Toevoeging»
«Postcode» «Woonplaats»
Behandeld door
Meindert Heemstra
035 207 0000
noordwest@gooisemeren.nl

Onderwerp

Uitnodiging bewonersavond Herinrichting Muiden NoordWest

Datum 24 maart 2016
Zaaknummer 30928

Geachte bewoner ,
Graag nodig ik u uit voor een volgende bewonersavond over de herinrichting van uw wijk.
We informeren u dan over de definitieve Nota van Uitgangspunten en het Voorlopig Ontwerp.
De bewonersavond is op dinsdag 12 april a.s. van 19.30-21.00 uur in de Kazerne, Kazernestraat 10 te
Muiden.
Na een welkomstwoord en een korte presentatie kunt u op uw gemak de definitieve Nota van
Uitgangspunten en het Voorlopig Ontwerp bekijken en staan projectteamleden klaar om uw vragen te
beantwoorden.
Waar gaat het over?
De gemeente gaat de riolering vervangen en tegelijk de wijk Muiden Noord-West herinrichten. Op
maandag 14 december 2015 heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waar u kon reageren
op de concept Nota van Uitgangspunten en het Schetsontwerp. Er waren ongeveer 50 bewoners
aanwezig. Er zijn in totaal ook ca. 50 reacties ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank !
Op basis hiervan hebben we het Schetsontwerp verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp en is de
Nota van Uitgangspunten definitief gemaakt. In de Reactienota hebben we aangegeven wat we met
uw reactie hebben gedaan. Als uw reactie niet is verwerkt hebben we de reden daarvoor aangeven. Op
12 april geven wij een toelichting en presenteren het Voorlopig Ontwerp. De gemeenteraad stelt de
Nota van Uitgangspunten naar verwachting eind april vast.
Hoe kan ik reageren op het Voorlopig Ontwerp ?
U kunt tot uiterlijk 5 mei 2016 reageren op het Voorlopig Ontwerp met het reactieformulier bij deze
brief. Deze kunt u op de inspraakbijeenkomst van 12 april 2016 ter plaatse inleveren of als u niet
aanwezig kunt zijn, liggen de stukken vanaf 6 april tot en met 4 mei 2016 ter inzage op het
gemeentehuis te Bussum en bij de Bibliotheek, Kazernestraat 10 te Muiden. U kunt deze dan ook
vinden op onze website www.gooisemeren.nl
Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie op 12 april of per mail via noordwest@gooisemeren.nl.
Wat gebeurt er met mijn reactie?
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Het projectteam bespreekt uw reactie op het Voorlopig Ontwerp en bekijkt of we die kunnen
verwerken in het Definitief Ontwerp
Als we uw opmerkingen niet hebben verwerkt, leggen we uit waarom niet. U wordt opnieuw
uitgenodigd voor het bekijken van de het Definitief Ontwerp. Deze bijeenkomst heeft dan een
informatief karakter.
Hoe ziet de planning er verder uit?
•
Informatieavond Definitief Ontwerp: juli 2016;
•
Besluitvorming financiering gemeenteraad : juli 2016;
•
Uitvoering: eind 2016/begin 2017 .
Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de projectleider,
de heer M. Heemstra. Bij voorkeur bereikbaar via e-mail noordwest@gooisemeren.nl.
Ik zie u graag op 12 april !
Met vriendelijke groet,

Mevrouw M. Sanderse,
Wethouder

Bijlage(n):

reactieformulier
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