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Met het alom bekende enthousiasme van voormalig wethouder Wil de Vries-Kempes, 

organiseerde zij medio 2013 een bijeenkomst met als doel de oprichting van het 

buurtplatform Naarden Vesting. De reden hiervoor was dat alle wijken in Naarden 

inmiddels over een eigen platform beschikten, maar de Vesting nog niet. Van de ruim 

20 deelnemers aan deze bijeenkomst bleven uiteindelijk 4 vrijwilligers over die bereid 

bleken om zich in te gaan zetten voor de verwezenlijking van dit platform. 

Na de daadwerkelijke oprichting van het Bewonersplatform in maart 2014 is het 

bestuur aan de slag gegaan om het platform op de kaart te zetten. Dat viel niet mee,  

want het bestuur kon nergens op terugvallen. Kortom het was puur pionierswerk. Op 

zich is dat niet verwonderlijk, zo gaat dat nu eenmaal in dit soort situaties. Jammer 

alleen dat het uitermate vertragend heeft gewerkt.   

Het werd al gauw duidelijk dat een buurtplatform zonder eigen website niet veel 

waard is.  Een goede communicatie met de leden is van vitaal belang. Het bestuur 

heeft daarom in eerste instantie diverse offertes aangevraagd voor de bouw van een 

website. De offertes welke het bestuur ontving, bleken uiteindelijk niet geschikt voor 

het doel dat het voor ogen had.  

Voor het bouwen van een site is de nodige specifieke kennis vereist. Daarom heeft 

het bestuur bewust gekozen voor het zoeken naar externe expertise, hetgeen heeft 

geresulteerd in de samenwerking met Melborn te Naarden. Een goede keuze, want 

Melborn is tevens de beheerder van de sites van 3 andere Naardense 

buurtplatforms. Het aanbestedingstraject heeft enkele maanden in beslag genomen. 

Onder meer doordat één van de leden van het bestuur, tevens penningmeester die 

de begeleiding van dit traject op zich had genomen, werd benoemd in de Naardense 

Raad en derhalve afscheid moest nemen als bestuurslid.  De zomervakantie heeft de 

voortgang ook enigszins vertraagd. 

Uiteindelijk is de bouw van de site voor ons platform eind mei 2014 van start gegaan 

en was eind september van dat jaar gereed. Langer dan wenselijk was.  

In de tussentijd heeft het bestuur van alles gedaan om een vervanger te vinden voor 

de opengevallen functie van penningmeester, echter zonder resultaat. De drie 

overgebleven bestuursleden waren verder op elkaar aangewezen om de zaak rond 

te breien. 

Voordeel van deze zoekactie was dat enkele kandidaten wel bereid bleken te zijn om 

nevenfuncties te vervullen. Er is derhalve besloten om werkgroepen in het leven te 

roepen, waarbij de Werkgroep Verkeer en Parkeren het eerst aan de beurt was. 

Wouter Hoek en Henk Makaske  zijn al vanaf het eerste uur leden van deze 



werkgroep. Tegelijkertijd werd begonnen met een communicatiewerkgroep, 

bestaande uit drie leden, te weten André Zuurveen, Jan Heesemans en Jan Flier. 

Voorts is het bestuur voortdurend in gesprek geweest met de gemeente over een 

groot aantal onderwerpen onder meer m.b.t. de evenementen in de stad. Het aantal 

evenementen neemt van jaar tot jaar toe. Bij steeds meer evenementen wordt er de 

voorkeur aan gegeven de Marktstraat te sluiten. Het Bewonersplatform is zeker geen 

tegenstander van evenementen, vermits de bewoners van de Vesting daar niet 

teveel hinder van ondervinden. 

Tot slot willen wij nog benadrukken hoe uitermate belangrijk het is om bewoners van 

Naarden Vesting voor het bestuur van het Bewonersplatform te werven. Want hoe 

meer bewoners zich als vrijwilliger willen aansluiten bij het huidige bestuur, en bereid 

zijn een paar uur per maand in deze denktank hun bijdrage te leveren, hoe sterker 

we staan. Zeker gezien de fusie met Bussum en Muiden, welke over luttele weken 

een feit is.  


