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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
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Onderwerp: Schoutenwerf Muiden 

 

Inleiding 
Begin vorige maand ontving de raad een brief van Erfgoedvereniging Bond Heemschut m.b.t. de historische waarden van de 
Schoutenwerf in Muiden i.r.t. het bestemmingsplan en de bouwplannen die er zijn. De vereniging deed diverse 
aanbevelingen, die werden onderbouwd door een uitgebreide waardestelling.   
  
Goois Democratisch Platform heeft d.m.v. een korte poll gekeken hoe hierover door inwoners wordt gedacht:  
  
Er zijn al 42 jaar plannen om de Schoutenwerf in de vesting van Muiden te vervangen door nieuwbouw. Ook nu weer ligt 

er een plan om het pand te slopen, maar tevens is er bij de gemeente een verzoek binnen gekomen van 
erfgoedvereniging Heemschut om de bestaande loods tot gemeentelijk monument te maken en daarbinnen 

appartementen te realiseren. Wat vind jij? Moet het bestaande gebouw van de Schoutenwerf een gemeentelijk 
monument worden? 

• Ja, het is beeldbepalend en kenmerkend voor de historie van Muiden (circa 75%) 

• Nee, dit soort lelijke oude gebouwen moeten z.s.m. gesloopt worden (circa 25%) 

Alhoewel er maar ongeveer 200 mensen hebben meegedaan aan deze poll, laat de uitkomst zien dat driekwart van deze 
inwoners het beeldbepalende karakter van de Schoutenwerf onderschrijft en het complex kenmerkend vindt voor de historie 
van Muiden.  
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  
 
Vraag 1 
Wat is de stand van zaken van dit project?  
 
Vraag 2 
Wat is het standpunt van het college op dit onderwerp en hoe verhoudt die zicht tot de inbreng van de erfgoedvereniging?  
 
Vraag 3 
Denkt het college dat het een toegevoegde waarde biedt om op korte termijn een thema uur over dit onderwerp te 
organiseren op een politieke avond? (GDP zou dat van harte ondersteunen) 
 
Antwoord 
 
 
 


