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Prachtige nieuwe invulling voor gemeentehuizen Muiden en Naarden
Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden staan, komen woningen. Op 18 juli j.l. heeft
het college van B&W van Gooise Meren een keuze gemaakt uit de zestien ingediende plannen. Het
college volgt van harte de adviezen van de twee werkgroepen van omwonenden en gemeentelijke
professionals. Beide werkgroepen kwamen tot een unaniem advies. Na de zomer wordt het opstellen
van de contracten ter hand genomen.
Muiden
Voor Muiden is de keuze gevallen op het plan ‘De Ankerplaats’ van de combinatie Het Gooi en
Omstreken / atelier Dutch en Nikkessen projecten. Een gebouw van drie lagen, met 34 sociale
huurwoningen, 21 driekamerwoningen en 13 tweekamerwoningen. De uitstraling is modern maar past
heel goed bij de omgeving. Duurzaamheid en een laag energieverbruik zijn belangrijke aspecten. De
nieuwe bewoners parkeren hun auto onder een dek in de binnenzijde van het gebouw. Ook worden
voldoende parkeerplaatsen voor de omwonenden gecreëerd. Het groen en de speeltuin blijven
behouden.
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Naarden-Vesting
Voor Naarden is de keuze gevallen op het plan ‘Het hart van Naarden’. Hierin zijn de liefde voor en
kennis van de Vesting duidelijk zichtbaar en voelbaar. Bedacht door dezelfde personen die betrokken
waren bij de ontwikkeling van Vesting Hotel Naarden (Alex Pool, conceptontwikkeling; Kees van Uden,
vormgeving; drs. Walter B. Fett, Vastgoed-Finance; ing. Erik Hennipman, Bouw- en Project
management; dr.ir. Egbert Hoogenberk, architect).
Er komen zowel appartementen als eengezinswoningen, 23 in totaal en in prijs variërend tussen
€250.000 en €1.100.0oo. Een parkeerkelder voorziet in circa 44 parkeerplaatsen. De binnentuin wordt
openbaar toegankelijk. Verder is vanuit het hotel service mogelijk. Het plan wordt ingepast in de
omgeving door toepassing van ‘stadsreparatie’ (herstel van de historische kavelstructuur).
Op zeer verrassende wijze blijft het kunstwerk van Eppo Doeve, een wand in de ontvangsthal van het
Stadskantoor, behouden. De hal wordt namelijk niet gesloopt en is straks de entree voor de
appartementen.
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