
Bewonersbijeenkomst 

 
 

Woensdag 19 september 2018 
20:00 uur 
Arsenaal 

 
 



Agenda 

•  Opening door dagvoorzitter (Boenk van Marle) 
•  Wat is het Bewonersplatform; waar staat het voor? 

(Fiona de Vilder) 
•  Beleidsthema’s en vragen/suggesties bewoners 
•  Overige binnengekomen vragen/suggesties 
•  Afsluiting  
•  Borrel 



De thema’s van vanavond 

•  Parkeren 
•  Toerisme 
•  Evenementen 
•  Verkeer 
•  Terrassenbeleid 
•  Overig 



Het bewonersplatform (Fiona de Vilder) 

Het platform is in 2014 opgericht met de doelstelling 
om bewoners samen te brengen en om ideeën en 
krachten te bundelen. Hoe meer gezamenlijke, actieve 
betrokkenheid van de bewoners, hoe mooier ons 
leven in de vesting. En hoe krachtiger het platform de 
gemeente en de Stichting Monumenten Bezit kan 
adviseren. Zo’n advies moet natuurlijk een 
weerspiegeling zijn van de mening van de 
vestingbewoners. Daarom is het belangrijk dat u hier 
vanavond aanwezig bent. 
 



Het bewonersplatform 

•  Op verzoek van Gemeente Gooise Meren opgericht in 2014  
•  Werkt aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van 

de openbare ruimte  
•  Spil tussen gemeente en vestingbewoners 
•  Ledenaantal: 240 
Randvoorwaarden: 
•  Stimuleren van vestingbewoners om betrokken te raken bij 

verbeteringen van het woongenot van de vesting, m.a.w. 
Functioneert beter bij input van bewoners 

•  Optreden als ogen en oren richting gemeente om te 
signaleren wat er speelt in de directe leefomgeving 

•  Informeren vestingbewoners over ontwikkelingen gemeente 



Het bewonersplatform 

Bestuur: 
 
•  Fiona de Vilder 
•  Guide Bartelet 
•  Suze ten Kroode 
•  Esther Menken 
•  Nico Rost Onnes 
•  Minke Temme 
•  Lysette Lubbers  
(wijkadviseur Gooise Meren) 
 

Werkgroepen: 
 
•  Wouter Hoek (parkeren) 
•  Henk Makaske (verkeer) 
•  Paul Boerma (terras) 
 



Wat is er gaande: 
•  Harmonisatie parkeerbeleid en onderzoek (Raadsbesluit 

juni 2017) 
•  Vesting geen regulering zoals Bussum & Muiden  
•  Parkeeronderzoek Vesting (aankondiging begin 2018)  
•  Beleid College 2018: ‘auto luwe vesting’ 
•  Diverse plannen gaande of op komst (w.o. SMB)  
•  Veel meningen, geen eenduidige laat staan gedragen 

visie 
•  Initiatief Bewonersplatform, naar Overleggroep Naarden 

Vesting: instelling werkgroep Parkeren (feb 2018)  
 

Parkeren (Wouter Hoek) 



Werkgroep parkeren vesting (vanuit 
Overleggroep): 

Parkeren 

Bewoners:  
Robert Jan Bolk 
Wouter Hoek (vz) 
Henk Makaske 
Esther Menken (secr)  
Herman ten Kroode 

Ondernemers: 
Peter Kaldewaay 
Wachter Muller 

Stadpromotie: 
Saskia Simons  



(onderschreven door GM) 
 

Parkeren Projectvoorstel werkgroep 
 
Uitgangspunten 
 

•  Vesting uniek cultuurhistorisch monument, beschermen 
en versterken 

•  Parkeergelegenheid voor 1) bewoners 2) ondernemers 
3) bezoekers incl. toeristen binnen ‘redelijke’ (niet 
noodzakelijk gelijke) loopafstand 

•  Effect diverse plannen en/of beperkingen 
randvoorwaarden meenemen 

•  Afstemming met beleid èn inbreng van Gooise Meren 
•  Prioriteiten en beleidsalternatieven op een rij en (laten) 

uitwerken 
•  Uitbreiding capaciteit? 
•  Draagvlak doelgroepen 
•  Uitvoerend orgaan gemeente en gespecialiseerd bureau 
•  Leidend tot raadsbesluit  



Parkeren 

Doelgroepen 
 
•  Bewoners 
•  Horeca 
•  Winkels 
•  Andere ondernemers 
•  SMB 
•  Culturele en evenementen organisaties ( m.n. Grote 

Kerk)  



Parkeren 

Aanpak 
•  Meting parkeerdruk en motivatie door GM juni 2018 
•  Uitkomsten en conclusies nog te bespreken 
•  Vervolg: 

–  Aanvullende meting(en) evenementen 
–  Capaciteit officieel en ‘gedoogd’, SMB terreinen 
–  Meenemen plannen( bv Oranje Bastion, Gele loods)   
–  Analyse –concept beleidsrichtingen en alternatieven 
–  Enquête onder doelgroepen, communicatie- en 

participatieplan  
–  Raadsaanbeveling en besluit 
–  Afronding vlgs GM: eind 2019 

 



Parkeren 

Enkele reacties van bewoners m.b.t. parkeren 
(NB: dit is geen systematische enquete !)  

 
•  Vesting status woonerf (‘auto te gast’) 
•  ‘Blik’ –meer- uit het straatbeeld 
•  Meerderen: Vergunningen voor bewoners, gratis of 

redelijk geprijsd, meer auto’s duurder)  
•  Prioriteit voor bewoners, toeristen welkom maar in eerste 

instantie naar Molen en Abri  
•  Op den duur ondergrondse parkeercapaciteit (=andere 

historische steden) structurele oplossing voor goede 
ontwikkeling Vesting  

 



Parkeren 

Vraag en oproep! 

 
•  Wie willen en kunnen (met werk- en tijdsinzet!) meedoen 

in Klankbordgroep met representatie diverse wijken en 
zo mogelijk deskundigheid)  

•  Opgeven bij info@bewonersplatformnaarden.nl 



Feiten 
 
Meer toeristen: 
•  Men is mobieler (electrische fiets) 
•  VVV & Stadspromotie 
•  Passantenhaven / Muidertrekvaart  
•  Invloed Amsterdam 
 
 

Toerisme (Guide Bartelet) 



Meningen 
 
•  Cultureel erfgoed tonen aan de ‘wereld’ 
•  Positieve bijdrage aan economie 

*  Horeca 
*  Middenstand 

 

Toerisme 



Soorten 
 
•  Massa toerisme 
•  Individuele (kwaliteits) toerist 

 èRichten op Kwaliteit 
 
 

Toerisme 



Gevolgen 
 
•  Negatieve bijdrage verkeersdruk/parkeren 

 *   Auto / Bus / Fiets 
 *  Water 

•  Mogelijke negatieve bijdrage aan leefbaarheid 
(dagtoerisme) 

 

Toerisme 



Acties 
Daar waar de mogelijkheden zijn willen wij een 
selectief beleid voor 'goed' toerisme voor de 
ondernemers. We willen woongenot en 
levendigheid. Wij als BPF proberen op de hoogte 
te blijven van de ontwikkelingen en we delen dit 
met jullie. 
We willen jullie ervaringen, evaluaties, klachten, 
suggesties. Werkgroepleden gevraagd! 

Toerisme 



Status 
•  Alle aanvragen evenement gehonoreerd bij gemeente.  
•  Getoetst aan APV 

–  de openbare orde 
–  de openbare veiligheid 
–  de volksgezondheid 
–  de bescherming van het milieu 
–  ruimtelijke ordening 

•  Looptijd vergunning evenement is 5 jaar 
•  Maximaal 14 evenementen per jaar met afsluiting Markt- en 

Cattenhagestraat 
•  Gemeente staat open voor suggesties van bewoners 

(gebundeld!)  

Evenementen (Nico Rost Onnes) 



Terrassenbeleid (Paul Boerma) 

Wat stellen wij ons voor bij Terrassen in de Vesting? 
•  Grote Terrassen Dichtheid 

–  Veel Terrassen ontstaan laatste Jaren. 
–  21 horeca instellingen met één of meer terrassen, dat is één 

terras op 40 huizen 
–  Openingstijden in stappen naar 22:00 uur. 

•  Exploitatie ligt gevoelig,  
–  vraagt om goede onderlinge verstandhouding en  
–  aandacht voor sturing en handhaving 



•  Hoe heeft bewonersplatform geacteerd? 
–  Horeca vraagt Gemeente (2016) om harmonisatie gemeentelijke 

openingstijden terrassen: 22:00 moet naar 23:30 uur. 
–  Gemeente vraagt Platform deel te nemen aan besluitvorming. 
–  Platform komt tot standpunt op grond van reacties op enquête 

en een 2-tal overlegavonden. Een werkgroep wordt ingesteld. 
–  Gemeente besluit tot kernbeleid en proef: open tot 23:30 uur op 

vrijdag en zaterdag tussen 15 april en 30 oktober. 
–  Er is tijdens proef overleg tussen Gemeente, Horeca en 

werkgroep. 
–  Gemeente besluit: openstelling op vrijdag en zaterdag tot 23:30 

uur.  

Terrassenbeleid 



•  Ervaring werkgroep? 
–  Focus 

•  op last / overlast niet op elementen aantrekkelijkheid 
bezoekers en effect horeca. 

–  Grote drempel in proef 
•  Klagen bij gemeente / politie. 

–  Handhaving. 
–  Naast openingstijden aandacht voor: 

•  Feesten & muziek; roken voor deur; nachtelijk bezoek 
terrassen; stank. 

–  Sommige terrassen leverden last andere niet en belangrijk: 
tijdens proef werden pijnpunten hier en daar weggenomen.  

Terrassenbeleid 



•  Hoe verder? 
 
•  Opnieuw evaluatie van ervaringen Q4 2018! 

                                       want 

“goed samenleven in de Vesting is balanceren en vraagt 
voortdurend aandacht”. 

 

Terrassenbeleid 



•  Energietransitie in de vesting (laadpalen) 
•  Gebruik van het vestingwater 
•  Onderhoud en schoonmaak straten 
•  Straatverlichting 
•  Verrommeling 
•  Fijnstof 

Overige discussiepunten 



Vragen?? 


