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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard  (in plaats van telefonisch contact) 

Van : Lars Voskuil, PvdA Gooise Meren 

   
Datum indiening : 10 April 2017 
   
Betreft : X Leefbaarheid - Muiden Noord-West 

 

    
   
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

 o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   
Datum toezending 
antwoord 

: 12 april 2017 

 
Vragen: 
 

Edelachtbaar College, 
 
Onlangs deed de fractie van de PvdA een buurtonderzoek in de wijk Noord-West in Muiden. Uit de 
reacties van de inwoners is een aantal vragen naar voren gekomen, waar wij graag antwoord op 
krijgen. 
 
Leefbaarheid 

 
Een aantal inwoners vroeg onze aandacht voor de slechte staat van de ‘achterom’ steegjes en 
passages in de wijk. Hier liggen de stoeptegels vaak schots en scheef en groeit er gras en onkruid 
tussen.  
 
Een tweede punt, dat wellicht meer onder de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie IJmere 
valt, is dat bewoners aandacht vragen voor de verrommeling en het gebrek aan onderhoud aan 

woningen en tuintjes in de wijk en de toenemende aanleg van verharding in (voor-)tuinen 
waardoor de overlast van bijvoorbeeld regenwater toeneemt. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Bij de vervanging van de riolering in het Jac P. Thijssepark in Naarden, zijn de steegjes, en 

passages meteen meegnomen in de herinrichting, waardoor de buurt als geheel een 
frissere, nettere uitstraling heeft gekregen. Is het uw bedoeling om ditzelfde ook in Muiden 
Noord-West, waar de achterom paadjes vaak ook verwaarloosd zijn, uit te laten voeren 
zodat de buurt als geheel opgeknapt wordt? 
 
Ja, het opknappen van achterpaden en stegen is in het Definitief Ontwerp opgenomen dat 
op 12 april 2016 aan de bewoners is gepresenteerd. Op basis van dit Definitief Ontwerp 

heeft de gemeenteraad 12 oktober 2016 een uitvoeringskrediet verleend.    
 

2. Bent u bekend met de staat waarin sommige tuinen en woningen in de wijk zich bevinden 
en het effect dat dit heeft op de uitstraling van de wijk en de leefbaarheid? 

 
De gemeente heeft het initiatief genomen om de openbare ruimte een facelift te geven. 
Over de staat van particuliere tuinen en woningen hebben wij geen zeggenschap. Wel kan 

een facelift van de openbare ruimte stimulerend werken voor het beter onderhouden van 
tuinen.  
 
 

3. Bent u bereid met de woningcorporatie (i.c. IJmere) in gesprek te gaan om te komen tot 
een (gezamenlijke) aanpak en het met de beowners opruimen van de verrommeling van 

tuintjes en woningen in de wijk en herstel van de leefbaarheid? 
 
Wij hebben meerdere overleg gevoerd met Ymere over de facelift van de wijk en 
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aangedrongen op een gezamenlijke aanpak. Zo is bijvoorbeeld gesproken om tegelijkertijd 
met de rioolvervanging de riolering op eigen terrein te vervangen en de regenpijpen van de 
daken aan te sluiten op het schoonwaterriool en eventuele renovatieplannen uit te voeren 

voordat de herinrichting zou starten. Deze gesprekken hebben niet tot concrete plannen 
van Ymere geleid. De gemeente kan alleen handhaven als er sprake is van gevaar.    
 

4. De toenemende verharding in tuinen creëert zeker in stedelijk gebied regelmatig problemen 
met de berging en afvoer van regenwater. Bent u bereid met de woningcorporatie (i.c. 
IJmere) in gesprek te gaan om te kijken of zij met de bewoners willen kijken naar 
waterdoorlatende/-bergende alternatieven? 

 
Bij de herinrichting van Muiden Noord-West wordt een gescheiden riolering aangelegd 
waardoor de hemelwaterberging van de openbare ruimte in het gebied reeds wordt 
vergroot. Zoals In het antwoord van vraag 3 al is beschreven hebben gesprekken met 
Ymere niet geleid tot het aansluiten van dakoppervlaktes op de regenwaterriolering. Wel 
heeft de gemeente het voornemen een publiekscampagne uit te voeren, om inwoners te 
enthousiasmeren hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden 

daarbij onder de aandacht gebracht. Nieuwe gesprekken hierover met de woningcorporatie 
Ymere wordt hierbij uiteraard niet uitgesloten. Een mogelijkheid is om, in samenwerking 
met Ymere, hemelwaterberging in particuliere tuinen onder de aandacht te brengen. 

 
Uw antwoorden zien wij graag tegemoet. 
 

Fractie PvdA 
Lars Voskuil 


