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Omstreden plan stadhuis in vestingwal Muiden

Stad op stelten over stadhuisplan
Zoals ik al in mijn artikel van
vorige maand heb gemeld, was
Muiden omstreeks 1990 nodig
toe aan een nieuw stadhuis. Een
rapport van de bedrijfsgezondheidsdienst gaf aan dat de werkomstandigheden van de ambtenaren in het stadhuis aan de
Herengracht abominabel waren.
Er zaten soms drie personeelsleden op een kamer. Er was maar

één spreekkamer en soms moesten inwoners op de gang te woord
worden gestaan. Er waren onvoldoende toiletten, er was geen
lift en ook geen kamer voor de
wethouders. Achter het gemeentehuis stonden “kantoor-containers” waarin ambtenaren werkten. Deze stonden er al 2 jaar en
de vergunning liep af. Er moest
nu echt een oplossing komen.

Locaties
Aanvankelijk had men zes locaties voor een nieuw stadhuis op
het oog. Het college, bestaande uit
CDA en D66, koos voor de locatie
het Muizenfort. Daar stak echter
Monumentenzorg een stokje voor.
Het college gaf toen de voorkeur
aan een locatie bij de vestingwal
ten zuiden van de Naarderstraat
bij het Ravelijnspad.
Oppositie
De oppositie bestaande uit PvdA
en VVD was fel tegen dit plan gekant. De oppositie stelde dat “de
gemeente Muiden zich niet moet
vastleggen op een stadhuis van
drie miljoen aan het Ravelijn.
Wij willen goedkopere mogelijkheden onderzoeken voordat er
verder over wordt gedacht”. De
oppositie wilde alsnog bekijken
of de locatie het Anker – een basisschool die met opheffing werd
bedreigd – geschikt zou zijn voor
een nieuw gemeentehuis.

¢ Demonstranten op de locatie in 1993.

Standpunt College
Maar het college zette door. De
gemeente was van mening dat
de vestingwallen weliswaar bepalend zijn voor het historische

De Raad van
State schorste het
nieuwbouwplan
karakter van Muiden, maar dat
dat niet betekent dat er nooit wijzigingen in mogen worden aangebracht. De wal waarin het nieuwe
gemeentehuis moest komen, was
in de loop der jaren al eerder gewijzigd

¢ De beoogde locatie aan het Ravelijnsplein.
schrapte de locatie Ravelijnspad.
De voorkeur ging uit naar het
Anker. Hoewel verbouwing van
de school een minder kostbare
optie was geweest, werd voorgesteld de school te slopen. Na druk
bezochte inspraakavonden werd
het groene licht gegeven voor
nieuwbouw. het terrein van Gemeentewerken aan de Weesperweg en ook het oude stadhuis aan
de Herengracht werden verkocht
om de financiering van het nieuwe stadhuis aan het Anker mede
mogelijk te maken. Het nieuwe
stadhuis was gereed in 1996. De

¢ Tekening van het beoogde stadhuis in de vestingwal.
Verzet inwoners
Toen de gemeenteraad met 7 tegen 6 stemmen instemde met de
plannen voor het stadhuis aan
het Ravelijnspad, ontstond er heel
veel commotie. Niet alleen de oppositiepartijen, maar ook veel inwoners kwamen in verzet tegen
het plan. Er werd een groep opgericht van Verontruste Burgers, die
op Koninginnedag 1993 met een
stand op het Vestingplein stond
en veel handtekeningen binnenhaalde.

Per autoped door Naarden
Het was misschien wel het hoogtepunt van de Naardense Koninginnedag van 1957, dit sluitstuk van de autorally. Na afloop van de
puzzelrit werden de auto’s op het Promersplein geparkeerd en
daverde het gezelschap per autoped naar het Raadhuis. Snelste op
de step was jongeheer Herman Fouwler (die daarmee een asbakje
won). De wisselbeker voor de rally ging – met de minste strafpunten!
– naar J.G. Roorda.
Foto: Jacques Stevens (Gooienvechthistorisch.nl)

Nieuwbouwplan geschorst
De actiegroep richtte zich tot Gedeputeerde Staten. Deze gaven
echter een verklaring van geen
bezwaar. Nu werd een verzoek
tot schorsing van het nieuwbouwplan ingediend bij de Raad van
State, het hoogste rechtscollege.
Dit verzoek werd op 2 december
1993 ingewilligd en de gemeente
werd veroordeeld tot betaling van
de proceskosten. Daarmee was de
aanslag op de stadswal afgewend.
Nieuwe gemeenteraad
In het voorjaar van 1994 waren er
verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Het nieuwe college

¢ Raambiljet.

raadzaal en trouwzaal bleven in
de kazerne aan de Kazernestraat.
De fraaie vestingwal bleef intact,
waar we nu nog steeds profijt van
hebben.
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