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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Gooise Meren houdt op maandag 25 juni een informatiebijeenkomst voor bewoners en
belanghebbenden over het groot onderhoud aan de wijk Mariahoeve in Muiden. Met deze brief
informeer ik u daarover.
Voorlopig plan gebaseerd op inbreng bewoners
Vorig najaar hebben wij de bewoners van de wijk Mariahoeve via een enquête bevraagd over diverse
onderwerpen, die bij het komende groot onderhoud van belang zijn. Veel bewoners hebben de enquête
ingevuld en diverse aandachtspunten, wensen en ideeën bij ons aangedragen. In de afgelopen periode
hebben wij op basis hiervan een Voorlopig Onderhoudsplan uitgewerkt, dat naar ons idee goed aansluit
bij wat de bewoners willen. Het plan voorziet in aanpassingen en onderhoud aan de wegen, riolering,
groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelvoorzieningen. Kortom: het groot onderhoud raakt
vrijwel alle onderdelen van de openbare ruimte in uw wijk.
Overigens staat met dit plan nog niet alles vast; een aantal nader te maken keuzes zijn mede
afhankelijk van voorkeuren van bewoners. De informatiebijeenkomst biedt ons ook gelegenheid om bij
u te polsen wat uw voorkeuren zijn. Kom dus naar de bijeenkomst, het is te belangrijk om te missen!
Informatiebijeenkomst
Graag nodig ik u van harte uit de voor informatiebijeenkomst over het Voorlopig Onderhoudsplan op:
Maandag 25 juni a.s., van 16.00 uur tot 19.00 uur
in de Kazerne, Kazernestraat 10 in Muiden
U kunt vrij inlopen tussen 16.00 en 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zijn meerdere medewerkers
aanwezig, die het plan graag aan u toelichten en uw vragen beantwoorden. U kunt reactieformulieren
invullen. Deze worden verzameld en beantwoord in een Reactienota. Op basis van de ingekomen
reacties passen wij het Voorlopig Onderhoudsplan vervolgens aan tot een Definitief Onderhoudsplan.
Hebt u nog vragen?
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de heer B.H. Berends, bereikbaar op
doorkiesnummer 035-2070694. U kunt ook mailen naar onderhoudmuiden@gooisemeren.nl.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw drs. M.C.G. Munneke-Smeets,
Wethouder
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