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Verslag 1
e
 participatiebijeenkomst ondergrondse 

verzamelcontainers in het centrumgebied.  
23 april 2019, Kazerne te Muiden. 

 
Aanwezigen: 

 

Namens de gemeente Gooise Meren: 

Mevrouw M. Hondtong (Beleidsmedewerker) 

 

Namens de GAD: 

Mevrouw P. Belt, mevrouw A. van ’t Klooster, mevrouw L. van Helden, de heer J. Reitsma 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inleiding 
Mevrouw van Helden opent namens de GAD de avond en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij 

legt uit dat de regio aansluit bij de landelijke opdracht omtrent afval scheiden. Dit is als verplichting 

opgenomen en niet vrijblijvend. Voor bewoners in de laagbouw is in de regio Gooi en Vechtstreek 

een vierde minicontainer voor Plastic, Metalen blik en drinkpakken (PMD) uitgezet. Voor bewoners in 

de laag- en stapelbouw en centrum gebieden dienen ondergrondse containers geplaatst te worden. 

De opgave is groot, circa 750 huishoudens in Muiden dienen middels deze inzamelmethodiek te 

worden gefaciliteerd. Doel van de bijeenkomst is om bewoners de gelegenheid te geven om mee te 

denken om zo tot een gedragen plan te komen. Door interactief te werk te gaan probeert de GAD op 

te halen wat er speelt. 

 

Introductie  
Projectleider Lisa van Helden geeft uitleg aan de hand van de presentatie die bij dit verslag wordt 

gevoegd en hier niet nader wordt verwoord. De aanwezigen krijgen ook inzicht in een plattegrond 

van mogelijke locaties waar ondergrondse verzamelcontainers (OVC’s) zouden kunnen worden 

geplaatst. Belangrijk bij iedere afweging is een aantal met name genoemde criteria. E.e.a. wordt nog 

uitvoerig met de participatiegroepen besproken.  

 

Tijdens en na de presentatie worden de volgende algemene vragen en opmerkingen gemaakt: 

 

Vraag: hoeveel huishoudens kunnen worden aangesloten op een container? 

Antwoord: Bij de capaciteitsberekeningen wordt uitgegaan van één lediging per week. Hierbij is het 

mogelijk om circa 60-70 huishoudens op één container aan te sluiten. 

Door in de toekomst gebruik te maken van vulgraadsensoren krijgt de GAD een volmelding en 

zouden containers nooit te vol moeten zijn. Bij gebrek aan ruimte om containers te plaatsen zal de 

inzamelfrequentie mogelijk worden opgeschroefd. 

 

Vraag: zijn de richtlijnen regionaal vastgesteld of kan hier lokaal van worden afgeweken? 

Antwoord: de richtlijnen zijn vastgesteld in het “Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-

2020’’. Het is alleen mogelijk om bv. van de maximale loopafstand van 125 meter af te stappen als dit 

gemotiveerd wordt. De GAD dient zich aan deze motiveringsverplichting te houden. Signalen uit de 

participatiegroep kunnen worden meegenomen ter onderbouwing bij het afwijken van de 

vastgestelde “richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen”. 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/regionaal-uitvoeringsplan-afvalinzameling-huishoudelijk-afval.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/regionaal-uitvoeringsplan-afvalinzameling-huishoudelijk-afval.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2017-325.html
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Vraag: wordt de locatie aan de Schoutenwerf wel meegenomen in het totaalplan van Muiden, 

aangezien deze niet is opgenomen in de kaart? 

Antwoord: de locatie aan de Schoutenwerf wordt parallel aan dit traject opgepakt en valt onder 

nieuwbouw. Hier is een andere projectleider bij betrokken, die in samenspraak met de 

projectontwikkelaar en/of gemeente kijkt naar de mogelijkheden. Nieuwbouwprojecten worden 

door de gehele regio in een andere vorm opgepakt. Veelal kan hier vanuit een nul situatie worden 

gekeken naar de inrichting, in tegenstelling tot het plaatsen van containers binnen de bestaande 

inrichting. In het totaalplan wordt uiteraard rekening gehouden met deze locatie. Waar mogelijk 

worden bruggen geslagen. 

 

Uiteen in participatiegroepen 

De participatiegroep wordt opgedeeld in vier tafels waar elk een ander onderwerp wordt besproken. 

Elke tafel wordt begeleid door een tafelheer- en/of dame van de GAD. Participanten wordt gevraagd 

om zich aan de onderwerpen te houden, zodat de informatie gestructureerd kan worden opgehaald. 

Tafel 1: Algemene vragen 

Tafel 2: Stellingen 

Tafel 3: Consequenties van beoogde locaties 

Tafel 4: Meedenken over alternatieve locaties 

 

Onderstaand wordt per tafelonderwerp in hoofdlijnen een korte samenvatting gegeven van wat is 

opgehaald. 

 

 Tafel 1: Algemene vragen en/of opmerkingen  

 

Huidige problematiek 

- Voornamelijk problemen met papier & karton en piepschuim bij plaatsingen. 

- Bij papiercontainers slapen junks. 

- Veel zwerfafval door toeristen. 

- Veel onduidelijkheden omtrent PMD-afval  

 

Bewustwording 

- Nog weinig bewustwording onder inwoners. 

- De verplichting van afval scheiden is niet bij iedereen bekend 

 

Wensen  

- Maak gebruik van bovengrondse containers als het ondergronds niet kan 

- Biedt een prullenbak voor aan huis aan met gescheiden vakken 

- Actualiseer de kaart van gebruikers, staan nu ook appartementen met minicontainers op. 

 

Vragen en/of opmerkingen plan ondergrondse containers 

- Betrek ook minicontainergebied bij het plan 

- Maak gebruik van tijdssloten zodat containers binnen gezette tijden te gebruiken zijn 

- GFT zo faciliteren dat inwoners het makkelijk gaan gebruiken.  

- Containerlocatie Weesperstraat gelegen op archeologische grond. 

- Loopafstanden kunnen max. 400/500 meter zijn. 

- Zet bij de Lange 15 appartementen minicontainers uit. 

 Tafel 2: Stellingen 

Met elke groep zijn vijf stellingen doorgenomen. Onderstaand wordt een samenvatting van de 

uitkomsten weergegeven. 
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Stelling 1. Ik ben bereid om verder dan 125 meter te overbruggen om mijn huishoudelijk afval 

(grondstoffen) weg te brengen. 
 

Tendens onder aanwezigen 

Van de 12 aanwezigen hebben 11 personen aangegeven het geen probleem te vinden om verder dan 

125 meter te overbruggen om het huishoudelijk afval (grondstoffen) weg te brengen. Een gedeelte 

van de groep  geeft aan een afstand van 400 á 500 meter acceptabel te vinden. Eén van de 

aanwezigen geeft aan dit wel een probleem te vinden voor het restafval en het PMD afval. 

Aanwezigen geven aan dat dit mogelijk wel tot problemen kan leiden bij ouderen.  

  

Stelling 2. Ik vind het belangrijk om alle verschillende grondstoffen op één en dezelfde locatie te 

kunnen wegbrengen. 
 

Tendens onder aanwezigen (door tijdgebrek niet iedereen kunnen spreken) 

Van de zeven bevraagde personen geven vijf aan een voorkeur te hebben voor het kunnen 

wegbrengen van alle verschillende grondstoffen op één locatie. Eén van de ondervraagden heeft 

aangegeven liever gebruik te maken van kleine locaties verspreid over Muiden. Een andere bewoner 

heeft aangegeven met name het restafval en PMD afval dicht bij huis te kunnen wegbrengen. De 

overige grondstoffen zouden dan buiten het centrum kunnen worden aangeboden.   

 

Stelling 3. Het is belangrijk om een centrale plaats (bereikbaar met de auto) te vinden waar 

bewoners het afval gescheiden kunnen aanbieden. 
 

Tendens onder aanwezigen 

Uit de gesprekken met bewoners is een wisselend beeld naar voren gekomen. De meerderheid van 

de ondervraagden heeft aangegeven van een centrale plek buiten het centrum van Muiden gebruik 

te willen maken. Ook waren er mensen aanwezig die aangaven geen voorkeur te hebben om een met 

de auto bereikbare locatie te realiseren. Immers, met de auto zou ook gebruik kunnen worden 

gemaakt van het scheidingsstation in Weesp. Eén van de bewoners heeft aangegeven dit 

voornamelijk belangrijk te vinden bij de afvalstromen (glas, papier & karton, textiel)  

 

Stelling 4. Ik spreek mijn medegebruikers aan bij verkeerd scheidingsgedrag of verkeerd 

containergebruik. 
 

Tendens onder aanwezigen 

Alle aanwezigen hebben aangegeven medegebruikers als het mogelijk is aan te spreken bij verkeerd 

scheidingsgedrag en/of containergebruik. Wel zijn er diverse kanttekeningen geplaatst zoals bv: 

taalbarrières, angst voor onveilige situaties etc. 

 

Stelling 5. Ik ben bereid mijn buren te helpen bij het wegbrengen van hun huishoudelijk afval en 

grondstoffen  
 

Tendens onder aanwezigen 

Alle aanwezigen hebben aan gegeven de buren (tijdelijk) te willen helpen met het wegbrengen van 

hun huishoudelijk afval en grondstoffen. Wel zijn er diverse kanttekeningen geplaatst zoals bv: het 

niet tijdig aangeven van de hulpvraag, afhankelijk van een goede relatie met de buren, etc. 

 

 Tafel 3: Consequenties van beoogde locaties 

Met elke groep zijn de beoogde locaties stuk voor stuk doorgenomen. Hierbij zijn eventuele 

bezwaren en voorkeuren naar voren gekomen die onderstaand worden weergegeven.  
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MD001 – Ton Kootsingel  

 

Wat gebeurt er in beoogd plan: locatie blijft ongewijzigd.  

Voor wie: aangewezen huishoudens worden in totaalplan opnieuw verdeeld. 

Ruimtelijke consequentie: geen 

 

Opmerkingen participatiegroep  

Geen van de aanwezigen heeft op- en of aanmerkingen kenbaar gemaakt aangaande deze locatie.  

 

MD002 – Prinses Irenestraat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie wordt de bovengrondse restafvalcontainer verwijderd. 

Er wordt een ondergrondse container voor restafval, een ondergrondse container voor 

verpakkingsafval (PMD) en een bovengrondse voorziening voor gft- en etensresten geplaatst.  

Voor wie: woningen aan de Prinses Irenestraat en Prinses Marijkestraat.  

Ruimtelijke consequentie: gevolgen voor een gedeelte van de groenvoorziening (gras). 

 

Opmerkingen participatiegroep  

Over het algemeen zien aanwezigen geen belemmeringen in het handhaven van de locatie. Wel is 

aangegeven dat goede voorlichting omtrent het scheiden van afval gewenst is. Hierbij is het 

wenselijk om te sturen op het feit dat het ook mogelijk is om kleine zakjes weg te brengen, waardoor 

de belasting voor oudere bewoners minder is. Een gedeelte van de aanwezigen ziet mogelijkheden in 

het “zo compleet” mogelijk maken van de locatie. Hierbij is de wens uitgesproken om vanwege de 

vrije ruimte alle afvalstromen te faciliteren. 

 

 

 

 

 

 

MD003 – Zeestraat 
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Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie worden 6 ondergrondse containers en twee 

bovengrondse voorzieningen geplaatst. Het milieueiland bevat de afvalstromen restafval (2x),  

verpakkingsafval (PMD) (2x) , papier & karton, glas, gft- en etensresten bovengronds en textiel 

bovengronds.  

Voor wie: woningen in het midden en noordelijke gedeelte van de linkerzijde van de vesting.  

Ruimtelijke consequentie: opheffen 4 parkeerplaatsen.  

 

Opmerkingen participatiegroep  

Alle aanwezigen hebben op- en of aanmerkingen kenbaar gemaakt aangaande deze locatie. Voor het 

grootste gedeelte van de aanwezigen geldt de locatie als een “no-go” locatie. Diverse 
belemmeringen zijn geuit. Zo is vooral de problematiek omtrent het parkeertekort aan de orde 

gekomen. Binnen de vesting wordt dit in de huidige situatie al als problematisch ervaren. 

Omwonenden uiten daarnaast zorgen omtrent de beperking van het leefgenot. Het realiseren van 

een milieu-eiland op deze locatie zorgt voor een aan- en afvoer van verkeer en/of inwoners in de 

straat. Daarnaast zou de weg hier door het ledigen van de containers, maar ook door de toevoer van 

verkeer regelmatig geblokkeerd worden. Ook het mogelijke lawaai van glasbakken en andere 

overlast wordt gevreesd. Plaatsing van containers op deze plaats wekt dermate weerstand op, dat de 

locatie binnen de participatiegroep niet als een “gedragen” locatie kan worden bestempeld. Mocht 
plaatsing van een milieueiland op deze plek doorgang vinden, dan is het een harde eis dat er geen 

glascontainers worden geplaatst. Tevens dient de locatie uit het zicht te worden onttrokken. De 

bereikbaarheid van de Zeestraat is door enkele aanwezigen in twijfel getrokken. Zo zou de 

brandweer de draai hier niet kunnen maken. Voor alle aanwezigen geldt dat er een grote voorkeur is 

uitgesproken om een locatie buiten de vesting te realiseren. Hierbij wordt de eerdere voorgestelde 

locatie op het parkeerterrein op de hoek van de Weesperweg / Amsterdamsestraat door een ieder 

als meest wenselijke locatie bestempeld. Een locatie aan de Zeestraat past volgens aanwezigen niet 

binnen de historie van Muiden-Vesting. 

  

MD004 – Ravelijnsplein 

 
Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie wordt een ondergrondse container voor 

verpakkingsafval (PMD) bijgeplaatst. De huidige container voor restafval wordt vervangen. Zo wordt 

de uitstraling van de locatie verbeterd. Ook wordt een bovengrondse voorziening voor gft- en 

etensresten geplaatst.  
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Voor wie: woningen rondom de grote kerk, gedeelte van de Herengracht en omgeving Ravelijnsplein.  

Ruimtelijke consequentie: opheffen 1 parkeerplaats, eventueel verplaatsing lichtmast + bijplaatsen 

paaltjes t.b.v. veiligheid tijdens het legen.  

 

Opmerkingen participatiegroep  

Over het algemeen zien aanwezigen geen belemmeringen in het handhaven van de locatie. Begrip is 

hierbij geuit aangaande het opheffen van één parkeerplaats. Wel is aangegeven dat het goed 

informeren van omwonenden over de uitbreiding wenselijk is. Een gedeelte van de aanwezigen 

begrijpt de noodzaak om de locatie uit te breiden. Wel is hierbij de wens uitgesproken om te 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een milieueiland te realiseren op de hoek van het 

Ravelijnsplein en de Zuidpolderweg. Op deze manier zou het mogelijk zijn om bovenstaande locatie 

en de locatie aan de Broshuizen te laten vervallen en kan er een combinatie worden gemaakt. De 

mogelijkheden omtrent de uitbreiding van deze voorgestelde locatie worden verder in het verslag 

besproken bij locatie MD008. De aanwezigen begrijpen dat bestaande locaties enkel kunnen worden 

opgeheven op het moment dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plaatsen van een groot 

milieueiland.   

 

MD005 – Vervallen 

 

MD006 – Nooit Gedacht 

 
Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie wordt een ondergrondse duocontainer voor restafval en 

verpakkingsafval (PMD) geplaatst. Om het scheiden te bevorderen wordt eveneens een bovengrondse 

voorziening voor gft- en etensresten bijgeplaatst. De huidige semi-ondergrondse container nabij het 

appartementencomplex wordt verwijderd. 

Voor wie: 22 woningen aan de Nooit Gedacht  

Ruimtelijke consequentie: gevolgen voor groenvoorziening (gras + boom).  

Belangrijke informatie: de locatie wordt meegenomen in een lopend project van de gemeente Gooise 

Meren aangaande de Mariahoeve. Eventuele uitvoering zal plaatsvinden tijdens de uitvoering van dit 

project. In de nabije omgeving wordt nieuwbouw gerealiseerd. Dit wordt opgepakt in het 

nieuwbouwtraject en valt niet binnen dit project. Uiteraard wordt overkoepelend gekeken naar de 

totale invulling van het gebied.  

 

Opmerkingen participatiegroep  

Aanwezigen geven diverse tips en mogelijkheden omtrent de inzameling bij de Nooit Gedacht. 

Omdat de locatie gelegen is in een gebied met enkel minicontainers geeft een gedeelte van de 

aanwezigen aan graag te zien dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden om minicontainers te 

delen in de nabijheid van de woningen. De kosten voor het plaatsen van een ondergrondse container 

zouden niet opwegen tegen de baten. Ook is de angst geuit dat er eventueel afval wordt bijgeplaatst. 

Doordat de locatie buiten het zicht ligt zou de sociale controle weg zijn. De wens is uitgesproken om 

de locatie vooral voor te leggen aan de bewoners van de appartementen die veelal op leeftijd zijn. 

Eén van de aanwezigen heeft aangegeven bang te zijn voor onveilige situaties met betrekking tot het 

oversteken van de weg om de locatie te bereiken. Een mogelijkheid zou zijn om bij het gemeentehuis 
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een combinatie te maken met de nieuwbouwwoningen, al worden de loopafstanden voor gebruikers 

hierbij wel vergroot. 

 

MD007 – Broshuizen 

 
Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie wordt de ondergrondse container voor restafval 

vervangen voor een duocontainer die te gebruiken is voor zowel restafval als ook verpakkingsafval 

(PMD). Alleen als er voldoende ruimte is wordt ook een bovengrondse voorziening voor gft- en 

etensresten geplaatst.  

Voor wie: een herverdeling wordt gemaakt van de aangewezen woningen. De locatie wordt mogelijk 

beschikbaar gesteld voor woningen aan de Broshuizen en een gedeelte van de Kazernestraat. 

 

Opmerkingen participatiegroep  

Aanwezigen geven aan dat de locatie veelal wordt gebruikt als dump plek voor afval. De doorloop 

van bewoners aan de aangrenzende panden in groot, waardoor er een grote gedragscomponent is 

die maakt dat de locatie als probleemlocatie kan worden gezien. Aanwezigen geven overwegend aan 

dat het niet raadzaam is om een bovengrondse voorziening voor gft- en etensresten bij te plaatsen. 

Een aantal panden in de nabije omgeving worden in de toekomst mogelijk aangemerkt als 

Rijksmonument. Bij doorgang van de locatie is het noodzakelijk om het straatwerk op te knappen en 

de groenvoorziening te behouden. Een gedeelte van de aanwezigen heeft de wens uitgesproken om 

te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een milieueiland te realiseren op de hoek van het 

Ravelijnsplein en de Zuidpolderweg. Op deze manier zou het mogelijk zijn om bovenstaande locatie 

en de locatie aan het Ravelijnsplein te laten vervallen en kan er een combinatie worden gemaakt. De 

mogelijkheden omtrent de uitbreiding van de voorgestelde locatie worden verder in het verslag 

besproken bij locatie MD008. De aanwezigen begrijpen dat bestaande locaties enkel kunnen worden 

opgeheven op het moment dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het plaatsen van een groot 

milieueiland.   

 

MD008 – Ravelijnsplein / Zuidpolderweg 

 
Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie wordt een ondergrondse container voor papier & karton 

bijgeplaatst. De huidige bovengrondse voorziening voor textiel blijft behouden. Ook wordt een 

bovengrondse voorziening voor gft- en etensresten geplaatst op het moment dat er op andere 

locaties qua inrichting onvoldoende ruimte voor een dergelijke voorziening blijkt te zijn.  

Voor wie: voor een ieder die van de locatie gebruik wenst te maken.  
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Ruimtelijke consequentie: gevolgen voor groenvoorziening (gras).  

Belangrijke informatie: de locatie dient als overkoepelende wijkvoorziening. Dit is nu ook het geval en 

de locatie is om die reden bij bewoners bekend. Door hier uit te breiden wordt de druk op een 

mogelijke locatie aan de Zeestraat verlicht. 

 

Opmerkingen participatiegroep  

Aanwezigen geven aan dat het raadzaam is om deze locatie zodanig uit te breiden dat deze kan 

dienen als één van de centrale punten om het afval weg te brengen. Er zouden kansen liggen om de 

locatie in te kleden in de vesting. Er zijn momenteel plannen om het vestingplein opnieuw in te 

richten. Aanwezigen spreken de wens uit om hier in mee te liften. Door ruimte te creëren voor circa 

8 ondergrondse containers is het mogelijk om bestaande locaties te laten vervallen en een centraal 

brengpunt te realiseren. De probleemlocatie bij de Broshuizen en de andere locatie aan het 

Ravelijnsplein kunnen zodoende komen te vervallen. De aankleding van het terrein zou zo kunnen 

worden ingericht dat de locatie meer wegvalt in de nieuwe inrichting. Logistiek gezien zou de locatie 

daarnaast logisch zijn, aangezien de vrachtwagens (zwaar materieel) op deze manier niet of minder 

in de vesting hoeven te rijden. Eén van de aanwezigen ziet geen heil in uitbreiding op deze locatie. 

Bij behoud van de bestaande locatie aan de Broshuizen is het volgens het grootste deel van de 

aanwezigen raadzaam om op bovenstaande locatie een bovengrondse voorziening voor gft- en 

etensresten te plaatsen, zodat deze niet in de bestaande inrichting bij de Broshuizen hoeft te worden 

ingepast. De ruimte is hiervoor beperkt en er zou bovendien een gedeelte van de groenvoorziening 

dienen te worden opgeheven. 

 

MD009 – Weesperstraat 

 
Wat gebeurt er in beoogd plan: op de locatie wordt een ondergrondse container voor 

verpakkingsafval (PMD) bijgeplaatst. Om het scheiden te bevorderen wordt eveneens een 

bovengrondse voorziening voor gft- en etensresten bijgeplaatst. 

Voor wie: voor de woningen aan de Singelstraat, Weesperstraat, Dwarsstraat en Vechtkade (zuidzijde 

van linker gedeelte van het Vesting gebied. 

Ruimtelijke consequentie: gevolgen voor groenvoorziening (boom) 

 

Opmerkingen participatiegroep  

Indien er een keuze dient te worden gemaakt tussen het opheffen van een parkeerplaats of het 

kappen van de boom, dan geven alle aanwezigen aan dat het wenselijk is om de keuze te maken voor 

het kappen van de boom. Dit in verband met problematiek omtrent parkeren. Bij het kappen van de 

boom is het raadzaam om te voldoen aan de herplantingsplicht. Een groot gedeelte van de 

aanwezigen pleit er in essentie echter voor om de locatie in zijn geheel te laten vervallen. De locatie 

zou “laag op de prioriteitenlijst” moeten komen te staan. Een groot gedeelte van de woningen aan 

de Singelstraat staat op een fundering van staal, waardoor scheuren zouden kunnen ontstaan. In de 

huidige situatie zouden bewoners al last ervaren van trillingen. Daarnaast zijn de toevoerwegen 

(Weesperstraat en Singelstraat) zo smal, dat de vrachtwagen er nu al bijna niet veilig kan komen. Eén 

van de aanwezigen merkt daarnaast op dat er nabij de bestaande locatie ondergronds een oude sluis 

is gelegen die er in het verleden voor heeft gezorgd dat de locatie al eens is verplaatst. Over het 
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algemeen zijn bewoners niet blij met de huidige verkeersbewegingen in dit gedeelte van de vesting. 

Een locatie wordt om die reden niet toegejuicht. Voor alle aanwezigen geldt dat er een grote 

voorkeur is uitgesproken om een locatie buiten de Vesting te realiseren. Hierbij wordt de eerder 

voorgestelde locatie op het parkeerterrein op de hoek van de Weesperweg / Amsterdamsestraat 

door een ieder als meest wenselijke locatie bestempeld. De aanwezigen begrijpen dat bestaande 

locaties enkel kunnen worden opgeheven op het moment dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan 

voor het plaatsen van een groot milieueiland.  

 

 

 Tafel 4: meedenken over alternatieve locaties en/of andere spreiding van containers 

Aan deze tafel hebben aanwezigen de gelegenheid gekregen om eventuele alternatieven voor te 

dragen. De uitkomsten van deze sessie worden onderstaand puntsgewijs weergegeven.  

 

 Een locatie nabij de Amsterdamse Poort 

 Er zijn op deze locatie nu al voorzieningen in gebruik. De wens is uitgesproken om 

mogelijkheden tot uitbreiden te onderzoeken. Waar nodig ook op het nabijgelegen 

parkeerterrein. Tevens is voorgesteld om bovengrondse mogelijkheden te 

onderzoeken, mocht het ondergronds niet haalbaar zijn. Eventueel zou er gekeken 

kunnen worden naar mogelijkheden tot het herinrichten van de weg, zodat een soort 

“bushalte” stop kan worden gecreëerd waar de vrachtwagen kan staan tijdens het 

ledigen. Zodoende hoeft er niet over het trottoir heen te worden geledigd (onveilig). 

 Het oude sluisbrug huis zou ooit gesloopt worden (20 jaar gelegen). Het terrein is 

volgens indiener gelegen op gemeentegrond. Indiener oppert om het huis te slopen 

en hier een milieu-eiland te maken. Dit zou recht tegenover de bestaande 

voorzieningen zijn. Voorgedragen is om hier een rijstrook / bushalte te realiseren, 

wat het mogelijk moet maken voor de GAD om de containers te ledigen. 

 Waarom is het niet mogelijk om de oude gesloopte wallen te herstellen en/of de 

huidige wallen uit te breiden? Hier zou dan ruimte kunnen ontstaan om de 

containers te plaatsen. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van oude 

gemeentelijke plannen, waarbij de brug wordt teruggebracht. 

 Een locatie aan de Singelgracht 

Aan de Singelgracht is momenteel een opstelplaats voor minicontainers gelegen. De wens is 

uitgesproken om op deze plaats een milieueiland te realiseren. 

 Een locatie aan de Zeestraat 

De wens is uitgesproken om niet een milieueiland te realiseren aan de Zeestraat, maar om bv 

maar twee containers te plaatsen. Zo wordt de drukte eerlijker verdeeld en gaan op deze 

locatie minder kostbare parkeerplaatsen verloren.  

(Algemene opmerking: door Muiden heen kleinere locaties realiseren)  

 Een locatie aan de Sluisstraat 

Nabij de Sluisstraat ter hoogte van nr. 9 (Primera) is een laad- en losplaats gelegen. De wens 

is uitgesproken om de mogelijkheden te bekijken om in dat vak ondergrondse containers te 

plaatsen. De laad- en losplaats kan ergens ander worden teruggebracht met daarbij een 

vaste dag c.q. tijdstip. 

 Een locatie aan de Burgemeester Raadtsingel  

 Over de toegangsbrug aan de rechterzijde wordt de oude inrichting van de 

Vestingswal teruggebracht. Datum bij indiener niet bekend. Voorstel om de 

mogelijkheden te bekijken om hier ruimte te creëren voor ondergrondse containers. 

De vrachtwagen zou hier achteruit kunnen steken om te ledigen.  

 Een locatie aan de Zeestraat schrappen en verplaatsen naar de Burgemeester 

Raadtsingel (tegenover nr. 15-16 / Gezondheidscentrum). 

 Een locatie aan de Stadssteeg  
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Eén van de aanwezigen geeft aan dat er aan de Stadssteeg een pand te koop staat. Wellicht 

dat hier mogelijkheden zijn om ondergrondse containers te plaatsen. 

 Een locatie aan het Vestingsplein 

De wens is uitgesproken om bij het Vestingsplein één centrale plaats te realiseren waar het 

afval kan worden weggebracht. Door alle afvalstromen te faciliteren is het wellicht mogelijk 

om bestaande locaties binnen de Vesting (Ravelijnsplein en Broshuizen) op te heffen. 

Aangegeven is dat het wenselijk is om mee te liften in de bestaande plannen rondom de 

herinrichting van het plein. Er zou al geld beschikbaar zijn om deze herinrichting doorgang te 

laten vinden. 

 Een locatie aan de Prins Bernhardstraat  

Eén van de aanwezigen draagt een voorstel aan om een container in het water te plaatsen. 

 Een locatie nabij Fort H (P2) 

Eén van de aanwezigen ziet mogelijkheden in het uitbreiden van de huidige ondergrondse 

locatie voor glas nabij Fort H. Door een ondergrondse container voor PMD bij te plaatsen zou 

een groot deel van de woningen die momenteel gebruik maakt van een vierde container 

voor PMD deze weer kunnen inleveren. 

 Een locatie aan de Nooit Gedacht 

Eén van de aanwezigen ziet bij de Nooit Gedacht mogelijkheden om de benodigde containers 

uit het zicht te plaatsen. Naast het parkeerterrein aan de Nooit Gedacht zou een weg lopen 

naar een oud terrein waar mogelijk voldoende ruimte is om de containers te plaatsen. 

 

Algemene op- en aanmerkingen: 

 Creëer locaties nabij de toegangswegen van Muiden, zodat het “oude Muiden” bewaard 
blijft. Deze brenglocaties dienen als centrale punten en bevinden zich buiten de Vesting. 

 Creëer zo min mogelijk verschillende locaties en mijdt het centrum.  

 Ga uit van twee ledigingen in de week om het aantal containers te beperken.  

 
Afronding avond 

Mevrouw van Helden sluit de avond af en bedankt een ieder voor zijn of haar komst. Ook wordt een 

korte doorkijk gegeven op de volgende bijeenkomst. Aangegeven wordt dat alles wat is opgehaald  

theoretisch zal worden onderzocht. In de volgende participatiebijeenkomst zal hiervan een 

terugkoppeling worden gegeven. De uitkomsten van verder onderzoek zullen worden gedeeld. 

Echter, is ook overleg met de gemeente Gooise Meren noodzakelijk. Aanwezigen worden 

uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende bijeenkomst op 29 april 2019 om 20.00 uur.  

 

Vraag: Wat wordt er bedoeld met theoretisch onderzoeken? En kunt u vooral ook terugkoppelen 

waarom iets niet kan als het niet kan. 

 

Antwoord: bedoeld wordt dat in eerste instantie op basis van gegevens en eventueel visueel 

onderzoek wordt onderzocht of iets wel of niet kan. Echter, het kan ook voorkomen dat in een later 

stadium praktijkonderzoek noodzakelijk is om dit vast te stellen. Zo liggen kabels en leidingen 

geregeld niet op de plaats waar deze zijn ingetekend. Graafonderzoek en/of andere onderzoeken zijn 

daarom noodzakelijk. Na het participeren zal dit plaatsvinden. Hierbij worden eventuele 

voorgedragen alternatieven meegenomen in het onderzoek. In de volgende sessie zal inderdaad 

terugkoppeling worden gegeven van eventuele beperkingen. 


