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Verslag van de bijeenkomst  inzake Marktstraat 66 d.d. 28-11-2022 in Podium de Mess. 
De organisatie was in handen van de gemeente Gooise Meren. 
Aanwezig: 
Gemeente: burgemeester Han ter Heegde, 
  Kerim Iskender, Annemarie Embden, Esther .. en Tom Scherder. 
Naarderheem: Dhr. Marco Wisse 
Bewoners: globaal 50 Vestingbewoners, Ondernemersvereniging en Vereniging Vestingstad 
   
 
Burgemeester legt uit dat door de oorlog in Oekraïne er door de gemeente Gooise Meren 400 
mensen dienen te worden opgevangen. Daarnaast vinden er 150 bij particulieren onderdak. 
Deze 400 worden verdeeld over op dit moment 35 in Naarderheem, en het NH locatie Gooimeer 
Zuid. Er komen een paar duizend Oekraïners per week in Nederland binnen.  
De gemeente heeft nog gezocht naar opvang van een pand waar zo’n 25-30 mensen in kunnen en 
kwam Marktstraat 66 in beeld. Volgens de ambtenaren zou de opvang in dat pand wel kunnen. 
Het pand wordt op brandveiligheid gecontroleerd en aangepast en geoutilleerd voor zo’n opvang. 
Iedereen in de Vesting heeft een brief gekregen gedateerd 13 september 2022 waarin gemeld werd 
dat in Fine plm. 30 mensen opgevangen gaan worden; 2 gezinnen en verder vrouwen met kinderen. 
Vanwege deze brief en de publicatie in de krant heeft de gemeente de omwonenden uitgenodigd 
om hierover van gedachten te wisselen. 
Dat heeft geleid tot een constructief gesprek waarin een aantal goede punten is vastgesteld die 
opgevolgd zullen worden. 
De burgemeester geeft aan dat het in principe gaat over 1 jaar en aan het eind vindt er een evaluatie 
plaats.  
Marco Wisse directeur van Naarderheem geeft uitleg over de opvang van Oekraïners in de oude 
personeelshuisvesting van Naarderheem. Hij schetst de problemen in opvang in eerste instantie en 
nu vindt hij het een verrijking van de bewoners in Naarderheem. De Oekraïners leren nu ook de 
Nederlandse taal.  
Een oud-wethouder en voorzitter van de protestantse gemeente vraagt of er een van de eigenaren 
van het pand Marktstraat 66 aanwezig is? 
Die zijn er niet dus wordt gevraagd hoe de gemeente op deze locatie gekomen is. Het blijkt dat de 
eigenaren het zelf aan de gemeente hebben aangemeld om te huren. 
Burgemeester: er wordt voorlopig voor 1 jaar gehuurd met een optie tot verlenging. Maar daar 
moet dan weer door het college een besluit over worden genomen. 
Weliswaar hebben de eigenaren van het pand Marktstraat 66 een omgevingsvergunning gevraagd 
voor 10 jaar, maar de gemeente is voornemens dat voor 1 jaar te verstrekken. 
Een omwonende is bang dat als de situatie langer duurt de eigenaren het zullen blijven verhuren 
voor andere asielzoekers. Dat bestrijdt de burgemeester omdat hij aangeeft dat het COA deze 
locatie te klein vindt en dat het voor statushouders te duur is.  
De horeca bestemming blijft op het pand gelden alleen wordt door de tijdelijke ontheffing 
daarvan tijdelijk afgeweken. 
Er wordt geklaagd over de slechte communicatie van de gemeente met zo’n belangrijke zaak als 
deze. Men geeft aan slechts één brief te hebben gehad en verder niets. De gemeente blijkt de 
tweede brief aan select adresbestand te hebben gezonden rondom Marktstraat 66. 
Er wordt aangegeven door een van de aanwezigen dat er achteraf over de zaak gesproken wordt en 
niet vooraf. Dat heeft ook wrevel gegeven. Kan de gemeente aangeven dat er bijvoorbeeld 3 
maanden voordat de huurtermijn afloopt er bericht komt dat men na evaluatie weer wenst te 
verlengen? 
De Ondernemersvereniging vindt het prima dat er tijdelijk Oekraïners in gehuisvest worden, maar 
houdt de bestemming van het pand op horeca en niet zoals aan de overkant Marktstraat 53 is 
gebeurd een paar jaar geleden toen de bestemming wel gewijzigd is, ondanks dat de 



2 
 

Ondernemersvereniging en Vereniging Vestingstad hadden geprocedeerd.                                                
De ondernemersvereniging heeft aangegeven van de gemeente bericht te hebben ontvangen dat de 
intentie er is dat de horeca vergunning er op blijft en dat de intentie is dat deze huur tijdelijk is. 
In de aanvraag omgevingsvergunning wordt gesteld 10 jaar. Maar daar zal de 
Ondernemersvereniging voor gaan liggen. 
Belangrijk is te weten welke afspraken zijn er gemaakt met de eigenaren van het pand en welke 
voorwaarden? Burgemeester: In ieder geval wordt voor slechts 1 jaar een tijdelijke ontheffing 
gegeven van de bestemming en na dat jaar zullen de eigenaren weer opnieuw een vergunning 
moeten aanvragen waar ook de bewoners weer op kunnen reageren. Drie maanden voor einde 
jaar vindt er evaluatie plaats met de bewoners en ondernemers en dienen de eigenaren voor de 
verlenging weer een omgevingsvergunning aan te vragen. 
Als de eigenaren de bestemming van horeca in wonen definitief willen wijzigen zal dat via de 
gemeenteraad moeten, dat is niet alleen een besluit van burgemeester en wethouders zoals nu de 
tijdelijke ontheffing wel zal gelden. 
Bram van der Spelt geeft aan dat namens de groep omwonenden een WOO verzoek is gedaan 
omdat men precies wil weten of aan de veiligheidsnormen van Brandweer en Huisvestingsnormen is  
voldaan.  Hij geeft aan alle informatie van deze groep gedeeld te hebben met Bewonersplatform 
Naarden-Vesting en Ondernemersvereniging. 
De Vereniging Vestingstad vindt dat de gemeente ook al heeft zij een goede intentie, niet handelt 
naar wat zij zegt. Zij heeft met Marktstraat 53 de halterfunctie van Marktstraat/ Arsenaal verlaten. 
Alle Oekraïners worden in Naarden opgevangen, niets in de andere deelgemeenten.  
Volgens de burgemeester dient het evenwicht tussen leefbaarheid en horeca in de Vesting 
behouden te blijven, dat gold destijds ook voor het terrassenbeleid dat geëvalueerd is en toen zo 
kon blijven.  Dat zal ook gelden voor Marktstraat 66. Er zijn met de groep Van der Spelt een aantal 
zaken aangedragen die deze insteek hebben en waar ook aangehouden wordt. Zoals parkeerbeleid, 
waar worden de fietsen neer gezet? Daar komen huisregels voor. 
Een van de bewoners maakt als architect zich zorgen over het gebouw dat een rijksmonument is. 
Waar is de afdeling handhaving? Volgens de gemeente zijn diverse verzoeken geweest tot 
handhaving, maar er is geen verbouwing geweest waar voor vergunning noodzakelijk was. 
Andere bewoner vraagt of er Monumentenzorg uit Zeist is geraadpleegd? Dat is niet nodig gebleken. 
Waarom vindt de gemeente dat het pand geschikt is? De gemeente is uitsluitend op zoek geweest 
naar een pand waar 30 mensen in kunnen en vond dit pand wel geschikt. 
Een ander vraagt of men rekening gehouden heeft met de impact op de omgeving? Er komen veel 
mensen wonen met ook weer een aantal auto’s.  
De gemeente geeft aan dat de bewoners van Marktstraat 66 worden verzocht op de pleinen te 
parkeren en niet in de straten rondom het pand. 
De  voorzitter van het Bewoners Platform Naarden Vesting geeft aan dat de gemeente de 
participatie verkeerd heeft ingestoken bij de start van dit project. Het was handiger geweest de 
bewoners vanaf het begin mee te nemen  in dit project. Verder wees duidelijk. Vermijdt woorden als 
vooralsnog, misschien langer etc. Zeg liever, als de noodzaak na 1 jaar nog bestaat gaan wij weer om 
de tafel voor overleg. Geef aan om over hoeveel te parkeren auto’s het gaat. Het blijkt om 4 auto’s 
te gaan. Maak de huisregels bekend ook naar burgers zodat die bij niet naleving in contact met de 
coördinator kunnen treden.  De communicatie is niet goed en helder geweest en dat heeft wrevel 
gegeven. 
De beeldvorming heeft heel veel ruis opgeleverd, nu wordt er aangegeven 1 jaar en er gingen andere 
verhalen rond van 5 jaar en 10 jaar.  
Burgemeester geeft aan van een noodsituatie en de normale participatie procedure kon hier niet 
gevolgd worden en bevestigt nogmaals dat de vergunning voor 1 jaar verleend wordt en dat er vòòr 
een eventuele verlenging overlegt wordt met de bewoners. De gemeente geeft aan zo veel mogelijk 
open te zijn, in eerste instantie kon dat niet. 
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Er wordt aangegeven door de bewoner dat er van de eigenaren van het pand andere belangen 
gelden en dat daar een onderstroom door kon ontstaan, terwijl er zeker draagvlak is van de 
bewoners om de Oekraïners op te vangen.  
Een ander geeft aan waarom niet de school gebruikt wordt die leeg staat of de bibliotheek. 
Gemeente: Er worden nog meer locaties gezocht omdat er nog meer Oekraïners komen. 
Bewonersplatform geeft aan dat er meer duidelijkheid moet komen. Bewonersplatform: ‘Geef het 
reglement aan waarin de afspraken staan, publiceer dat. Ook dat het voor voorlopig 1 jaar is.’   De 
burgemeester geeft aan dat dat gaat gebeuren. En ook dat de horeca vergunning blijft bestaan. 
De rijksoverheid vergoedt aan de gemeente €83,- per persoon per dag die opgevangen wordt, 
daarnaast worden nog onkosten voor verbouwingen.  Wat betreft de huurovereenkomst, met de 
eigenaren van het pand is een marktconforme verhuurovereenkomst afgesloten. 
De Ondernemersvereniging geeft aan dat inderdaad de communicatie belangrijk is om ruis te 
voorkomen. Als dit eerder duidelijk gecommuniceerd was, waren deze onduidelijkheden 
voorkomen. 
Burgemeester: de afsprakenlijst/convenant van de groep Van der Spelt wordt niet overgenomen, 
slechts enkele zaken daaruit worden wel overgenomen, dat wordt nog bekeken welke.  
Alle essentiële gegevens worden op de site van de gemeente gezet, wordt verzocht aan Esther die 
de contactpersonen aanstuurt. Indien men vragen heeft kan men die richten aan 
oekraïners@gooisemeren.nl  
Men kan de appartementen zien als iemand van de gemeente er is, het zijn mooie appartementen 
geworden. Kinderen kunnen helaas niet buiten spelen. Zij krijgen zwemles voor de veiligheid. Als zij 
willen spelen moeten zij dat op school doen. 
Alle mensen die zich hebben aangemeld voor deze bijeenkomst worden actief geïnformeerd als er 
zaken zijn die besloten worden. 
Ook de vragen met antwoorden die door de groep Van der Spelt zijn gesteld worden op de site 
gezet. 
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