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Onderwerp Werkzaamheden bij Sportpark Bredius en omgeving Datum 25 november 2021 

parkeerplaats Pi 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u als direct omwonende over de start van de bouw van de sporthal op 

Sportpark Bredius. Daarnaast zijn er op en rond parkeerplaats Pi vanaf begin volgend jaar 

werkzaamheden gepland en ontwikkelingen gaande. Ook daarover leest u meer in deze brief. Bekijk de 

afbeeldingen op de volgende pagina waarop de locatie van de werkzaamheden is aangegeven. 

Start bouw sporthal Bredius 

Na een lange voorbereiding gaat de bouw van de sporthal in Muiden op Sportpark Bredius eindelijk 

beginnen. 

• Op vrijdag 3 december start het heien van palen voor de fundering van het gebouw. Dit duurt 

ongeveer 2 weken tot uiterlijk 17 december. Het heien zal overdag enige overlast veroorzaken. Er is 

een aparte route voor bouwverkeer vanaf de entree op de Maxisweg. 

• In januari 2022 wordt de staalconstructie geplaatst en als alles volgens planning verloopt, is de 

sporthal begin 2023 klaar voor gebruik. 

Wilt u meer weten over het ontwerp van de sporthal ga naar bestuur.gooisenneren.nl/plannen-en-

projecten en kies Bredius. Als u vragen heeft kunt u die daar stellen. Of kijk op de website van de 

bouwer Rotsbouw www.rotsbouwtcirculair.n1 

Werkzaamheden op en rond parkeerplaats Pi 

• Vanaf begin 2022 tot de zomer 2022 wordt de groenzone aan de zuidrand van het sportpark 

ingericht en het doodlopende deel van de Maxisweg gesloopt tot aan de Weesperweg. 

• Ook worden kabels en leidingen verlegd op de parkeerplaats Pi om de uitbreiding van het 

Muiderbos mogelijk te maken. De eerste werkzaamheden daarvoor zijn al gestart. 

• Er komt een tijdelijke inrit naar de parkeerplaats vanaf de Weesperweg om de bouw van de 

brandweerkazerne mogelijk te maken. We verwachten dat de bouw van de brandweerkazerne in 

het voorjaar zal starten. 

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen meld u dan aan voor de nieuwsbrief Verder met de 

Vesting Muiden op gooisenneren.nl/nieuwsbrieven. 

Of ga naar bestuur.gooisenneren.nl/plannen-en-projecten en kies Muiden Zuidwest. 
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Zendmast 

Vodafone/Ziggo heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 

antenne opstelpunt voor een zendmast (Kadastraal perceel E 3.403 Muiden nabij Maxisweg). De 

beoogde locatie ligt in de nog aan te leggen uitbreiding van het Muiderbos, zie aangegeven op de 

afbeeldingen. U ontvangt hierover van Vodafone/Ziggo een brief met informatie. De 

vergunningaanvraag vindt u op de website overheid.n1 onder officiële bekendmakingen. 

Locatie van werkzaamheden huidige situatie 

Locatie van werkzaamheden met nieuwe situatie Pi 
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ik hoop dat u met deze informatie voldoende op de hoogte bent van de aanstaande werkzaamheden. 

Als u vragen heeft verwijs ik u naar de bovengenoemde websites. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

Hilde van Zuijlen 

Projectleider 

Deze brief is automatisch gegenereerd en bevat derhalve geen handtekening 
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