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BEWONERSBIJEENKOMST 
De bewonersbijeenkomst in het Klein Arsenaal op 19 september was een constructieve, succesvolle 
bijeenkomst. Ca 150 bewoners waren aanwezig. Er zijn discussiepunten ingediend waarvan de 
meeste zijn behandeld. Het is de bedoeling dat in de toekomst bewoners bijeenkomsten per thema 
georganiseerd gaan worden. 
 
EVENEMENTEN 
Gewoonlijk kreeg het BPF (bewonersplatform) jaarlijks een evenementenagenda van de gemeente 
met daarin vermeld de te verwachten evenementen.  Sinds het opgaan van de gemeente Naarden in 
Gooise Meren is deze goede gewoonte nog niet opnieuw ingevoerd. Wij zullen de gemeente hierop 
aanspreken. 
De opstelling van de gemeente is dat alle aanvragen voor een vergunning gehonoreerd zullen 
worden mits veilig. 
Het advies van de nationale ombudsman is om de lokale omgeving veel meer te betrekken bij het 
verlenen van vergunningen. 
 
BIJEENKOMST BOBO (bewoners omgeving Bastion Oranje) Er was een bijeenkomst van de SMB en 
de BOBO over de toekomst van Bastion Oranje. 
De gemeente heeft toegezegd zal een tripartite bijeenkomst met BOBO, SMB en BPF op te zetten 
om een gezamenlijk kader vast te stellen voor de invulling van Bastion en Lage Flank. 
 
HORECABIJEENKOMST GEMEENTE 
Er is een kerngroep opgericht door de gemeente. De bewoners maakten nog geen deel uit van deze 
kerngroep die een eerste set interviews met de ondernemers hadden uitgevoerd  Gemeente en 
horeca bleken wel deel uit te maken van de kerngroep. 
Wij stemden af met de gemeente dat een afgevaardigde van alle bewonersplatforms deel gaan 
uitmaken van de kerngroep. 
Esther Menken heeft Paul Boerma aangemeld als deelnemer in de kerngroep namens BPF Naarden 
Vesting. 
Nader overleg met de gemeente en de betrokken partijen heeft een bevredigend resultaat 
opgeleverd. 
Intussen is er een werkgroep horecaterrassen opgericht met als voorzitter Paul Boerma 
voortkomend uit de reeds bestaande werkgroep terrassen. 
Afhankelijk van de behoefte op een bepaald moment, wordt er actie ondernomen. 
 
VERKEER en PARKEREN. 
 
In 2018 is er een parkeer onderzoek gedaan door Bureau DUFEC waar de werkgroep Parkeren nauw 
bij betrokken was. De werkgroep heeft op de uitkomst van het onderzoek kunnen reageren. Verder 
heeft de gemeente informatieavonden georganiseerd waarop de bewoners per wijk hun visie over 
parkeren konden geven. Het resultaat van deze avond wordt in april besproken 
Aansluitend hierop wil het BPF wil een onderzoek opstarten over de ervaringen van de bewoners 
met betrekking tot parkeren in de vesting in samenwerking met de gemeente en het bureau 
Goudappel & Coffeng. 
De voorzitter van de werkgroep verkeer, Wouter Hoek, heeft hiervoor een enquête voorgesteld. 
In het college programma staat dat Gooise Meren de gemeente 'autoluw' wil maken. Dit is echter 
tegenstrijdig met de plannen die de gemeente heeft voor de ondernemer en toerisme. Wij proberen 
hierover in nauw contact te blijven met de gemeente. 



Er zijn gesprekken geweest over het inzetten van kleinere  bussen in de vesting. Dit ligt bij de 
provincie die begin 2019 een aanbestedingsprocedure start. Er is dus nog niets besloten. 
Er is in het verleden een afspraak gemaakt waar de toeristenbussen de passagiers mogen laten in- 
en uitstappen. De ABRI. Het BPF heeft contact gezocht met de gemeente om deze afspraak uit te 
gaan voeren. Wij houden de vinger aan de pols 
 
PASSANTENHAVEN 
Er is door de gemeente nog geen besluit genomen over de passantenhaven. 
Het BPF heeft zich verdiept in alle bijkomende zaken, zoals verkeer en parkeren, die  goed bekeken 
dienen te worden voordat er een definitief besluit wordt genomen. 
 
SCHOONMAAKDAG 
Evenals het vorig jaar heeft het BPF een oproep gedaan aan de leden om mee te helpen het 
zwerfvuil op te ruimen op de landelijke schoonmaakdag. Er heeft zich niemand gemeld. Gelukkig zijn 
er mensen die het hele jaar door zwerfvuil opruimen. 
 
VERROMMELING 
Frits van Dulm maakt zich hard voor het tegengaan van verrommeling in de vesting. 
Boenk van Marle heeft hem benaderd over het eventuele opzetten van een werkgroep. 
Frits is hiertoe bereid. 
 
STATUS OVERLEG MET DE GEMEENTE 
Er is behoefte aan duidelijkheid aangaande het proces van de overlegstructuur van de platforms 
(werkgroepen) en de gemeente. 
Boenk van Marle en Fiona de Vilder zijn samen bij de wijkwethouder van Naarden Vesting, 
Alexander Luiten, geweest om over de overlegstructuur duidelijkheid te krijgen. De gesprekken 
worden voortgezet met ook wethouder Geert Jan Hendriks verantwoordelijk voor participatie 
binnen de gemeente 
Het BPF heeft een door ons opgesteld protocol over de werking van de werkgroepen naar de 
gemeente gestuurd.  
 
NIEUWSBRIEF 
Gedurende 2018 en begin 2019 zijn er vier nieuwsbrieven gestuurd naar de leden. 
 
THEMA-AVONDEN 
Het BPF is voornemens in 2019 drie thema-avonden te organiseren. 
Eén zal gaan over parkeren één over verkeer en één over horeca/toerisme. 
 


