
 1

 
 
Facebook discussie Inwoners van Muiden – september/oktober 2015 
 

 
 
'Fred moet in de raad komen voor Muiden' 
 
(aanzet artikel in Muider Nieuws van 16 september 2015:) 
MUIDEN - Hij is bang dat Muiden het afvoerputje van de nieuwe fusiegemeente Gooise 
Meren wordt en daarom roept Otto Holzhaus op om zo veel mogelijk op Muiders te stemmen 
bij de raadsverkiezingen. Zijn favoriet is oud-wethouder Fred Winnubst. 
 
Bijval (vind ik leuk)van Willem Kroon, Bas Holzhaus, Ina Cruiming, Paula Beumer, Ilonka 
van der Linden. 
 
Hugo Jut Eigenlijk zou ieder huidig (ex)raadslid of wethouder verbannen moeten worden van 
de aankomende verkiezingen. De staat waarin zij onze gemeente hebben achtergelaten 
rechtvaardigt geen enkele stem. 
Als straks het gemeentehuis wordt gesloten, sluit ook een tijdperk van wanbeleid, onkunde, 
arrogantie en corruptie. 
Wij als inwoners blijven echter achter op de puinhopen van deze charlatans en 
goedbedoelende nitwits. Hoeveel slechter kan het worden? 
Als we straks in Gooise Meren wonen, kan er nog steeds niet gesport worden, is er nog geen 
acceptabele voorziening voor de tuinders, scouting en roeiers etc. 
Wij blijven achter in een moeras van vage, valse beloftes, een veel te hoge OZB-belasting en 
zonder betaalbare woningen in het vooruitzicht. 
En wie weet wat er straks nog opduikt als de huidige prutsers het deksel niet meer op de 
beerput kunnen houden. 
De belangen van onze gemeente zijn nog nooit op fatsoenlijke wijze behartigd, en u verwacht 
nu dat dat na de fusie in een nieuwe raad wél gaat gebeuren? Nee toch? 
De VVD gaf enige jaren geleden aan, bij monde van Ben Hagens, dat Muiden als een bedrijf 
gerund zou moeten worden. Welnu....het resultaat mag er zijn, Ben....bedankt!! 
Hoe CDA-fractievoorzitter Methorst zijn bedrijven runt heeft ook op de voorpagina van de 
krant gestaan. Ondanks een riante financiële injectie van een KNSF-directeur ging zijn 
bedrijf, net als onze gemeente onderuit. Bedankt Methorst. Als lid van SCM krijg je ook dáár 
weinig handen op elkaar, vrees ik. 
Vanuit de catacomben van 'Sporting Muiden' begrijp ik dat PvdA-er Winnubst ook niet op 
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consumptiebonnen hoeft te rekenen.....mocht er ooit een nieuwe sportaccommodatie geopend 
worden, OMM...(Ons Muiden Muiderberg), de afleidingsmanoeuvre van de coalitiepartijen(al 
hadden niet al hun leden dat door) is inmiddels dood en begraven en D66....tja...al jaren een 
opportunistische afvalput van de lokale politiek gebleken...daar maken we maar geen 
woorden meer aan vuil. 
Kortom...verlos onze gemeente van al deze zogenaamde 'verdedigers van het Muier gelijk' en 
stem niet op hen. Laat u niet wéér bang maken door allerlei 'doemscenario’s' en 'einde der 
tijdenberichten' vanuit de huidige partijen en hun fans.....dat station is al lang gepasseerd. 
Degenen die onze gemeentebelangen konden verdedigen wilden het niet, en zij die het wél 
wilden konden het niet. 
Dus wie verdient er, bij het aankomend scheiden van de markt, nu eigenlijk het vertrouwen 
van ons als inwoners? In mijn optiek.... helemaal niemand. Het feest is over, nu moet er 
opgeruimd worden!  
Voor de coalitiepartijen zal er nog wel een bruisende afterparty in het Kruytbos geregeld 
worden door hun sponsor Rolf Visser, en voor de oppositie rest er niets anders dan een beetje 
zuur door Muiden fietsen en mijmeren over 'hoe het eigenlijk had moeten worden'. 
En de inwoners??......zij betalen voort, de tuinders staan op de uitkijk naar de ME, de sporters 
rijden naar Weesp en de jeugd kijkt vast uit naar een woning in Almere. 
" 'T is fraai, zei de kraai" 
 
Bijval Peter Buitenweg,Willem Kroon, Wouter Wormhoudt, Annet Oosterbroek, Perry 
Moolhuizen, Gerd Theel, Yvonne Ackers, Richard Soeter, Willem Bruurs, Annemiek Butter, 
Eric Stoop, Ruud Brouwer, Frans-Jan ter Beek 
 
Ina Cruiming Joe hoe Hugo op volle toeren super zet hem op 

Ruud Brouwer Sterk staaltje Hugo en helaas maar al te waar ook 

Liesbeth van Diest Lekker positief allemaal. Op de Doe Democratie avonden niet één 
Muidenaar aanwezig. 
Bijval Ruud Brouwer, Willem Bruurs 

Hugo Jut Na jarenlang genegeerd te zijn door de politiek zijn de inwoners er wel klaar mee, 
denk ik. Van democratie is jarenlang geen sprake geweest. Zou mooi zijn als een paar 
nieuwkomers met een roze wolk boven het hoofd daar verandering kunnen brengen.  
Doe vooral je best, maar verwijt de mensen niet dat zij zich niet meer laten zien op 
promotieavondjes. 
 
Liesbeth van Diest Ben het voor een groot deel met jullie eens hoor Hugo, .....alleen die 
nieuwkomers? 
 
Willem Kroon Mooi gesproken, Hugo. Zó ken ik je smile-emoticon like-emoticon 
 
Jannij Vrolijks Top Hugo, 
 
Otto Holzhaus Mijn beweegredenen om een kettingmail-actie te starten teneinde een Muider 
politicus, oud-wethouder Fred Winnubst, in de gemeenteraad van Gooise Meren te krijgen.  
Laat Fred de stem van Muiden zijn. 
- Meer mensen in Muiden dan hij verdient zijn slecht geïnformeerd over Fred Winnubst. 
- Hij krijgt bijvoorbeeld het verwijt dat onder zijn wethouderschap Muiden in de financiële 
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problemen is geraakt. Klopt niet. Het tegendeel is waar. Zo heeft hij meer dan welke 
voorganger ook subsidies voor stad en dorp binnen kunnen halen. Onder zijn wethouderschap 
vond allerlei achterstallig onderhoud plaats om klaar te zijn voor de fusie van Naarden, 
Muiden en Bussum, die aanvankelijk voor 2010 gepland was. Voor de financiering van deze 
kostbare projecten besloot de raad de boventallige reserves aan te spreken die Muiden in de 
loop der jaren had opgebouwd. De projecten behelsden onder meer het uitvoeren van het 
groenbeleidsplan en het verlichtingsplan, groot onderhoud aan de wegen, herstel van de 
riolering en ook bijvoorbeeld de herinrichting van de Dorpsstraat. Tegenstanders noemden het 
potverteren, maar het ging erom zich ervan te verzekeren dat er niet op dit soort grote 
uitgaven zou worden beknibbeld als de fusie eenmaal een feit was.  
- Hoewel het inhuren van juristen er stevig inhakte (Muiden moest in de verdediging bij de 
talrijke rechtszaken die de KNSF tegen de gemeente aanspande) zat er toen Fred Winnubst 
wethouder-af was nog vier miljoen euro in de gemeentekas. 
- Winnubst heeft als democraat altijd gerespecteerd dat een raadsmeerderheid akkoord was 
gegaan met massale bouw op het KNSF terrein en de daarmee gepaard gaande verdubbeling 
van het aantal inwoners van Muiden. Dit ging natuurlijk niet van harte: hij vertegenwoordigde 
immers een ruime meerderheid van de bevolking die zich tegen de massale bouw verzette.  
- Wèl heeft Fred Winnubst er steeds voor geijverd dat op Muider maat zou worden gebouwd, 
dus niet zo hoog en een flink contingent sociale woningbouw. Belangrijk is ook zijn inzet om 
de natuur zo veel mogelijk te sparen. Niet voor niets is het Kruitbos (nog) niet platgeslagen.  
- In de tijd dat hij ‘op de winkel paste’ waren ‘zijn’ ambtenaren bijzonder ingenomen met 
wethouder Winnubst, gezien zijn ervaring en inzicht in bestuurlijke zaken en zijn sociale 
instelling. Dat waren ze wel anders gewend. 
- Des te schandaliger was het machtsvertoon van de raadsmeerderheid die hem, na nieuwe 
verkiezingen die door de voorstanders van Groot Muiden gewonnen werden, naar huis stuurde 
zonder aan te kunnen geven waaróm - of het moet zijn vanwege het feit dat de Spieringbrug er 
kwam in plaats van de door iedereen gewenste tunnel onder de Vecht. Maar dat was niet zijn 
schuld. De realiteit was dat Rijkswaterstaat vierkant weigerde geld uit te trekken voor een 
nieuwe brug, laat staan een peperdure tunnel. Winnubst heeft moeten vechten om de brug er 
door te krijgen. Dat het uiteindelijk gelukt is (nog wel terwijl het Muiden zelf weinig geld 
gekost heeft) is dan ook vooral zijn verdienste. 
- Het wordt Fred Winnubst nagedragen dat hij niet graag uitkijkt op hoge flats. Maar wie wil 
dat wel? Zijn reactie was de reactie van vrijwel heel Muiden op de massale bouwplannen. 
- Mijn initiatief om Fred Winnubst met een voorkeurstemmenactie als ‘stem van Muiden’ in 
de gemeenteraad van Gooise Meren te krijgen, is gebaseerd op zijn ervaring op bestuurlijk 
niveau, zijn kennis van en liefde voor Muiden en zijn beschaafde optreden. Ik stel vast dat hij 
de meest geschikte vertegenwoordiger van onze vestingstad en brinkdorp is. Los van zijn 
politieke kleur zal hij de belangen van stad en dorp met volle inzet verdedigen. Dat zal beslist 
nodig zijn in de gemeenteraad van Gooise meren. Muiden is daarin niet alleen de Calimero 
(‘Zij zijn groot en ik ben klein’) maar ook en vooral de gebeten hond, gezien de nog steeds 
niet weggenomen twijfels rond de financiële positie en de niet bepaald Gooise cultuur, met 
name in de stad Muiden zelf. Fred zal ongetwijfeld als geen ander raad weten met de te 
verwachten situatie. 
- Fred heeft veel gedaan. Hij heeft ook fouten gemaakt. Maar wie niets doet maakt ook geen 
fouten. 
- Muiden heeft een man als Fred straks hard nodig. Als hij niet buitenspel was gezet waren de 
huiseigenaren, voetballers, hockeyers, volkstuinders, arkbewoners, watersporters en 
Herengracht/Bouvywijkbewoners niet in opstand gekomen door ondoordacht dan wel ronduit 
dom gemeentelijk beleid.  
- Voor wie om welke reden dan ook Fred Winnubst niet zijn of haar keus is, beveel ik Charles 
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Wiss uit Muiderberg, eveneens PvdA, of Muider Jan Portengen van Groen Links aan.  
 
Otto Holzhaus, 
Muiden 
 
Bijval Willem Kroon, Wouter Wormhoudt 
 
Ruurd Kleuver Otto Holzhaus kunt je wat politieke punten aangeven die Winnubst bereikt 
heeft in Muiden? Uiteindelijk heeft iedere partij een Muier in de top3 staan!  
 
Otto Holzhaus  Beste Ruurd, 
Om te beginnen: inderdaad, Er staat een Muider of Muiderberger in de top drie van de meeste 
partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Gooise Meren. Maar bij de 
PvdA gaan dames voor. Vandaar dat Fred Winnubst op vier staat.  
 
Maar nu je hamvraag. Als je met ‘politieke punten’ projecten bedoelt die zijn aangepakt, volgt 
hierbij een greep uit wat er onder de eerste vier jaar van het wethouderschap van Fred 
Winnubst zoal onderhanden werd genomen: 
 
Voor voetgangers en wandelaars: 
 
Nieuwe bestrating Herengracht, Kazernestraat, Tesselschadelaan, Paulinelaan en Roemer 
Visscherlaan, Badlaan, Amsterdamse Straatweg, Pieter de Hooghlaan, Graaf Florislaan, 
Willemslaan en de Pauw;  
Dorpsstraat opgeknapt en gevaarlijk kruispunt bij de Oranje Nassauschool veilig gemaakt; 
Verkeersdrempels waar nodig vervangen en aangepast; 
Nieuwe bushaltes bij P&R terrein en alle bushaltes gerenoveerd en op goede instaphoogte 
gebracht; 
Trappen bij Vestingplein vernieuwd. 
 
Voor automobilisten: 
 
Weesperweg, Googweg en Naardervaart verkeersveilig gemaakt, Hakkelaarsbrug en 
Zuidpolderweg in uitvoering genomen; 
Kruispunt Maxisweg/Nuonweg aangepast; 
Heinzeplein heringericht met extra parkeerplaatsen. 
 
Voor fietsers: 
 
Fietspad Googweg geasfalteerd; 
Fietspad Maxisweg geasfalteerd; 
Fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tot stand gekomen; 
Fietsenstalling op P&R terrein. 
 
Voor toeristen: 
 
Toiletvoorzieningen voor (water)toeristen; 
Museum in het Muizenfort; 
Parkeerplaats Maxisweg vergroot en nieuwe, betere bushokjes geplaatst;  
Extra steiger aangelegd in het Balkengat. 
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Voor de jeugd en ouderen: 
 
Jeugdhonken in Muiden en Muiderberg; 
Vriendelijke wandelroutes onder meer van Florisberg naar de Dorpsstraat; 
Bushokjes en haltes aangepast voor senioren. 
 
Voor sporters  
 
Renovatie tennisbanen en baantje voor de kleintjes financieel mogelijk gemaakt; 
Kunstgrasveld voor hockey en voetbal gerealiseerd;  
Trapveldjes in Muiden en Muiderberg; 
Oplossing tekort hockey- en voetbalvelden voorbereid. 
 
Tot stand gekomen: 
De Rijver met bibliotheek, jeugdhonk en gezondheidszorg; 
Opgeknapte brandweerkazerne Muiderberg; 
Gezondheidscentrum Muiden. 
 
De daarop volgende anderhalf jaar waren Fred z’n handen gebonden omdat hem beperkingen 
werden opgelegd door de nieuw gekozen raadsmeerderheid die, de bevolking negerend, voor 
Groot Muiden was. Zoals je weet werd Winnubst na anderhalf jaar naar huis gestuurd. Een 
schandaal. 
Niettemin heeft hij in deze korte tijd in hoge mate bijgedragen aan allerlei projecten, kleinere 
zowel als grotere, lang lopende projecten. Meedenken, aansturen, ontwikkelen. Tijdrovende 
bezigheden waarvoor veel inzicht, ervaring en management van grote kwaliteit vereist was. 
Neem alleen al de projectbegeleiding bij de verlegging van de A1. Ik heb een en ander 
samengevat in mijn onderbouwing van mijn kettingmail naar aanleiding van de (goeddeels 
terechte) aanval van Hugo op de Muider politici. Moet je toch eens lezen. Bijvoorbeeld hoe 
het nu zat met de Spieringbrug.  
Toch maar even wat politieke puntjes. Onder het wethouderschap van Fred Winnubst werden 
de vergrijsde bestemmingsplannen herzien van onder meer kom Muiderberg, stad Muiden, 
Schoutenwerf en de buitengebieden. Het groenbeleidsplan, het verlichtingsplan en het 
rioleringsplan kwamen van de grond, Muizenfort, Kazerne en Echomuur werden 
gerestaureerd. Het fiets- en wandelpad via de Westbatterij langs de dijk naar IJburg werd 
voltooid. Er kwamen ondergrondse containers. Van die dingen. 
 
Genoeg Ruurd? 
Of wil je ook nog weten wat zijn opvolgers ervan gebakken hebben? 
Groet, 
Otto 
 
Hugo Jut Als je toch aan het opsommen bent, Otto. Kom maar op met die wapenfeiten van de 
opvolgers van Fred. 
 
 Otto Holzhaus Vraag dat maar aan de huiseigenaren, voetballers, hockeyers, volkstuinders, 
arkbewoners, watersporters en Herengracht/Bouvywijkbewoners 
 
Frans-Jan ter Beek Er word gedaan alsof mijnheer Winnubst dit allemaal zelf heeft gedaan 
maar bijvoorbeeld de herziening van de bestemmingsplannen werden onder druk van de 
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provincie ter hand genomen omdat de gemeente de bui al zag hangen dat ze geen leges meer 
konden rekenen als ze dat niet binnen de daarvoor gestelde termijn gedaan hadden, En ook 
over de dorpstraat en de kruising bij de ons zijn de meningen ook nogal verdeeld.... Ik ben het 
met Hugo Jut eens dat er geen Muider bestuurders meer hoeven terug te komen, Stemmen op 
Muiders/Muiderbergers is stemmen met sentiment niet met verstand! 
 
Otto Holzhaus Alles is gebeurd onder het wethouderschap van Fred Winnubst - uiteraard in 
samenwerking met ambtenaren en andere deskundigen. 
Dat de bestemmingsplannen onderhand beschimmeld waren, klopt. Ze waren vele jaren 
blijven liggen. Toen Winnubst wethouder werd pakte hij het meteen op. De Dorpsstraat en de 
kruising. Ik heb het niet over meningen, maar over feiten. Feit is dat deze projecten onder zijn 
wethouderschap werden verwezenlijkt. Ik ben het ook met Hugo Jut eens over de Muider 
politici, maar ik heb er moeite mee dat hij alles over één kam scheert. 
 
Hugo Jut Er valt niets meer te scheren binnen de gemeente Muiden, Otto.......Muiden is 
kaalgeplukt. Misschien wel zo handig om de mensen uit te leggen waarom ze niet op 
poppetjes uit de andere partijen moeten stemmen. Nu prijs je alleen Fred de hemel in. Er zijn 
mensen genoeg die de 'politiek' pas zijn gaan volgen vanaf het moment dat de voetbalkantine 
op slot gedraaid werd, en die nog steeds denken dat Ben Hagens en Dirk Jan Methorst 
'betrokken ouwe Muiers' zijn....en E.P. Vlaanderen een grote filantroop zonder eigen 
belangen. Leg eens uit waarom de mensen daar juist níet op moeten stemmen, volgens jou. 
Beetje context kan geen kwaad. 
 
Bijval Ruurd Kleuver 

Otto Holzhaus Ik raad de Muider kiezers aan om niet te stemmen op het keffende 
schoothondje Bennie van looser Methorst, noch op zijn baas. Ook niet op bromsnor 
Mastenbroek of draaikont Deuling, zomin als op de grote filantroop Vlaanderen of Rietje 
Rijnja die immers één van de zeven was, die zonder blikken of blozen Fred Winnubst naar 
huis stuurde. Zo goed Hugo? 

Hugo Jut Ik vind het prima, Otto. Was maar een voorstel. 

Ruurd Kleuver oh vergeet je nu niet de KNSF Otto? Fred is toch ook die ex wethouder 
waardoor muiden een mogelijk claim van 13000 euro per inwoner boven het hoofd hing? fijn 
dat dat overleg door wat opvolgers vlotgetrokken is. recent was hij nog tegen een zanddepot 
achter zijn huis, als je maar vertragen kan en daar is muiden aan ten gronde gegaan, uitstellen, 
uitstellen, geen woning gebouwd sinds 30 jaar, en nu zeuren over tekort aan sociale 
woningbouw? 30 jaar geen zak gebeurt, schande. En dat beveel jij aan bij Gooise Meren? 
Kortzichtig! 

Bijval Frans-Jan ter Beek 

Otto Holzhaus Beste Ruurd. Zoals ik hier al eerder schreef, bij de onderbouwing van mijn 
kettingmail-actie voor Fred Winnubst, heeft deze Muider politicus altijd als democraat 
gerespecteerd dat een raadsmeerderheid akkoord was gegaan met massale bouw op het KNSF 
terrein en de daarmee gepaard gaande verdubbeling van het aantal inwoners van Muiden. Dit 
ging natuurlijk niet van harte: hij vertegenwoordigde immers een ruime meerderheid van de 
bevolking die zich tegen Groot Muiden verzette. Dat neemt niet weg dat Fred Winnubst er 
steeds voor geijverd heeft voor bouwen op Muider maat, dus niet zo hoog - en met een flink 
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contingent sociale woningbouw. Belangrijk is ook zijn inzet om de natuur zo veel mogelijk te 
sparen. Niet voor niets is het Kruitbos (nog) niet platgeslagen.  
Wat het zanddepot betreft: dat was onwettig en daar heeft Fred, zeker na al dat gesjoemel 
rond de KNSF, een hekel aan. “Zand erover’’ vond de rechter, die waarschijnlijk dacht 
Muiden daar een plezier mee te doen. Terwijl we toch echt niet zitten te wachten op peperdure 
huizen, maar al decennia verlangend uitzien naar betaalbare (huur)woningen, vooral voor 
eigen inwoners. Daar kunnen we dus dankzij CDA, VVD en D66 naar fluiten.  
Over de rol van Fred Winnubst: ondanks een aan hem als privépersoon gerichte dreigbrief van 
de KNSF bleef hij vechten voor Muiden. Alleen daarom al verdient hij het in Wijde Meren de 
stem van Muiden te zijn. 
 
Hugo Jut Ruurd, nu sla je wel een stukje geschiedenis over, hoor. De realiteit van die claim, 
niet alleen de hoogte maar ook de claim zelf, is nog nooit bewezen. Die claim is door de 
KNSF blindelings op tafel gegooid en is door de coalitiepartijen gretig gebruikt om de 
inwoners angst aan te jagen. Mooi voorbeeld samenwerking tussen CDA, VVD, D66 en de 
KNSF. 
Bovendien ligt de kern van het probleem in het feit dat bovengenoemde partijen afspraken 
hebben gemaakt en intentieverklaringen hebben getekend zónder de meest elementere zaken 
voor Muiden te regelen. ( nieuwe scholen, sportaccommodatie, betaalbare woningen, etc).  
De PvdA heeft zich, met VIB, hard gemaakt om die zaken alsnog wél te regelen. Daar hebben 
ze in 2006 met grote overmacht de gemeenteraadsverkiezingen mee gewonnen. Toen stond de 
gemeenschap ruimschoots achter de koers van PvdA en VIB. 
De overige partijen hebben zich nóóit wat aangetrokken van de Muier belangen, want in de 
periode 2006-2010 hebben die er alles aan gedaan om PvdA en VIB te dwarsbomen. Als 
VVD, CDA en D66 echt onze belangen hadden willen verdedigen hadden zij zich achter de 
toemalige overgrote coalitie moeten scharen en alles aan moeten pakken om alles alsnóg ten 
goede te keren en daarmee dus de wensen en belangen van het overgrote deel van de kiezers 
te dienen. 
In die periode was het nog mogelijk om alle afspraken van tafel te gooien, o.a. toen bleek dat 
de Provincie, op verzoek van de KNSF, essentieële informatie had achtergehouden voor 
Muiden. Dat die info er was, was wel bekend maar nooit bewezen. Tot die beruchte 
verklaring wél opdook en volop in het nieuws was. Ik zie nog Methorst, Hagens en Deuling 
stotterend, met rooie koppen, op TV ontkennen dat zij ooit gehoord hadden van zo'n 
verklaring. "Was niet netjes van de KNSF en de Provincie".  
 
Partijen met ballen, visie en de juiste intenties hadden de vloer aangeveegd met zulke 
schoftenstreken...maar niet VVD, CDA en D66.....zonder met de ogen te knipperen bleven zij 
de KNSF-koers voorliggen en hadden zij maling aan andere zaken. 
Zij hielpen de KNSF door de inwoners voor te houden dat Muiden niets anders dan 
rampspoed boven het hoofd hing als we nu níet snel met de KNSF om de tafel gingen zitten. 
De PvdA werd melaats verklaard en de vrienden van de KNSF wonnen in 2010 de 
verkiezingen. Jammergenoeg vond CDA-fractievoorzitter Methorst het niet nodig om de 
kiezers te melden dat hij voor de verkiezingen 250.000 euro had gekregen van een directuer 
van de KNSF, in ruil voor aandelen in het bedrijf van Methorst. (Over integriteit gesproken) 
De rest van de tijdlijn zal aardig duidelijk zijn. Methorst en vrienden hebben een boterberg op 
hun hoofd en de PvdA krijgt de schuld van het feit dat er geen sportvelden zijn, de 
volkstuinen zijn weggegeven, etc. etc. 
Ruurd, dat jij snel over die feitjes heenstapt kan ik begrijpen...voor de horeca betekend ieder 
nieuw huis kans op een nieuwe klant en veel sporters hebben vaak veel dorst.  
Mij stuit tegen de borst dat de enige partij die enorm zijn best heeft gedaan voor de inwoners 
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(of dat beter had gekund, daar kun je van mening over verschillen) nu de schuld van ellende 
krijgt, terwijl die saboteurs van VVD, CDA en D66 straks weer de voor de muziek uit naar 
het nieuwe sportpark lopen. 
Daarom is mijn advies.....géén ouwe meuk in nieuwe raad!!  
Bewezen is, na al die jaren,.......ze kunnen het niet of ze willen het niet. Inpakken, 
wegwezen!! 
 
Otto Holzhaus Hugo, ik ben het deze keer voor de verandering met je eens. Knap samengevat 
trouwens. 
 
Ruurd Kleuver de basis van het probleem is dat de capaciteit van bestuurders en het 
ambtenaren apparaat veel te licht is voor de grote projecten die in Muiden 
plaatsvinden/vonden of gaan vinden. A1, KNSF, Bloemendaler polder, herindeling, fusie, 
slokt veel te veel tijd op van vaak parttime bestuurders, feitelijk zou de provincie een 
werkgroep/denktank/ervaringsdeskundige paraat moeten hebben die gemeentes van dit kaliber 
ondersteunt als dit een gemeente overkomt. Een fietspad verleggen en een rozenperk plannen 
is het probleem niet. Muiden heeft teveel en tegelijk veel te veel grote projecten op z'n bord....  
 
Hugo Jut Helemaal mee eens, Ruurd. Bij de aanvang van het hele KNSF-traject zijn er diverse 
duur ingehuurde adviesbureaus geweest...zelfs een adviesbureau dat door de KNSF was 
ingehuurd, die al waarschuwden dat aangeleverde cijfers niet klopten. Die adviezen zzijn 
bewust genegeerd en men is gewoon doorgegaan met handtekeningen zetten. En toen hing 
Muiden...zoals ex-gedeputeerde Hooimaijers verheugd mededeelde. Hoe noemen ze dat ook 
alweer..met onwillige honden is het slecht hazen vangen? Nu waren de honden wel erg 
gewillig....maar alleen voor de verkeerde baas....  
 
Ruurd Kleuver te licht dus. 
 
Hugo Jut Yep!! 
 
Edwin Heijdra Zie veel gelijkenissen met ons aller Den Haag. Word ook tijd om op te 
schonen. 
 
Bijval Hugo Jut 
 
Hugo Jut Zo is het, Edwin...en daarom geen ouwe meuk in nieuwe raad. 
 
Richard Soeter Aan nieuwe meuk hebben we als Muiers en Muiderbergers ook niets. Die 
hebben, meestal, niets met Muiden en Muiderberg. 
 
Bijval Frans ter Beek 
 
Otto Holzhaus Mee eens Richard. Ik neem ten minste aan dat je met nieuwe meuk geen 
Muiers en Muiderbergers bedoelt die hier pas zijn komen wonen, maar de toekomstige 
raadsleden van Gooise Meren uit Bussum en Naarden. Het zou een slechte zaak zijn als 
Muiden straks niet vertegenwoordigd is. Er wordt dan over ons beslist zonder dat er naar onze 
mening gevraagd wordt, laat staan dat we mee mogen stemmen. Het zou zomaar kunnen 
gebeuren dat Gooise Meren over de hoofden van Muiden heen besluit dat alle sluitingstijden 
van de horecabedrijven hetzelfde moeten zijn (dán zou je Ruurd Kleuver eens moeten horen!) 
Door de bank genomen heeft het Gooi geen boodschap aan wat er in Muiden leeft of gebeurt. 
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We zijn een lastig volkje in een buitengebied, een randverschijnsel. Een raad zonder Muiers? 
Ik hou mijn hart vast. 
Overigens ben je niet de enige die geen hoge pet op heeft van de Muider politici. Maar er zijn 
uitzonderingen, met voorop Fred Winnubst. Fred heeft alles om de stem van Muiden te zijn: 
kennis, ervaring, inzicht, daadkracht, moed en karakter. We hebben hem nodig. 
 
Otto Holzhaus Om nog even terug te komen op de noodzaak van Muiers in het algemeen en 
Fred Winnubst in het bijzonder in de gemeenteraad van Gooise Meren: het verschil tussen 
inwoners van het Gooi en Muiden is onmiskenbaar. Zo kost het ons meer moeite het Gooise 
dialect te volgen ('Zag kéràl, moetjun biertjetjàh') dan zij het onze. Het Gooi heeft ook een 
duidelijk andere cultuur ( 'Mijn rieten dak is dikker dan het jouwe'). Muiderberg kan er als 
springplank naar het Gooi nog mee door, maar Muiden zelf beschouwen ze als armoe, 
klootjesvolk. De Muiers kunnen zich om het volk van het Gooi vermaken, maar dit is niet 
wederzijds. Muiderberger Harry Mock had gelijk toen hij met de suggestie kwam om 
Muiderberg bij Naarden/Bussum te voegen en Muiden bij Weesp. Hij kreeg van alle kanten 
bijval, maar er werd niets mee gedaan. Als je je als individu manifesteert en niet als instantie 
krijg je in Nederland zelden of nooit iets voor elkaar. Maar goed, de gemeentelijke fusie komt 
er op neer dat Gooise Meren de Bussummertime, het Goois klimaat, in Muiden inluidt. Om 
Muidens te blijven zullen we goed in de aankomende gemeenteraad vertegenwoordigd 
moeten zijn. 
 
Hugo Jut Waar ben jij geweest, de afgelopen jaren, Otto? Muiden is inmiddels aardig 
geïntegreerd, vind ik....en dan met name in het Gooise. Daar is niets mis mee....zo gaat het nu 
eenmaal. Maar om nu nog bang te zijn dat Muiden zijn authenticiteit gaat verliezen lijkt mij 
onnodig. Dat station is al jaren gepasseerd en van de kaart gegumd. En het voorstel om de 
gemeente op te splitsen heb ik altijd al onbegrijpelijk gevonden. Beide kernen zijn in, mijn 
optiek, onlosmakelijk verbonden.....juist door de inwoners. 
 
Otto Holzhaus De ene oud zandhaas neemt de andere oud zandhaas, beiden al vele jaren 
geaccepteerd in Muiden, te serieus. En de geboren Spierings maar lachen. 
 
Hugo Jut Kleine correctie, ouwe keutelaar. Ik heb Harry Mock nog nooit serieus genomen. 
 
Bijval Marjolijn Bruurs 
 
 Otto Holzhaus Hugo Jut Dan wordt het tijd dat je overweegt om je mening te herzien. 
Bijvoorbeeld: niet zolang geleden had Harry het over de linkse kerk, of linkse hobby’s, daar 
wil ik van af zijn. Maar nu voert hij een voorkeurstemmenactie voor Charles Wiss. Let wel: 
van de PvdA. Zou Harry bekeerd zijn? Of heeft hij het over voor Muiderberg? Jij mag het 
zeggen. 
 
Hugo Jut Dat heb ik gedaan, Otto. Zie reactie boven. 
 
   
Hugo Jut Misschien een suggestie voor de nieuw te bouwen brede school in Muiden, Otto. 
"Tweetalig onderwijs op Hilversumse scholen 
08-01-2014 
HILVERSUM De Violenschool, de Wilge en de Kindercampus in Hilversum starten het 
komend schooljaar met volledig tweetalig onderwijs. Ook De Visserschool in Amsterdam 
doet aan de proef mee." 
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Otto Holzhaus Toch humor? Gaat het over de dialecten? 
 
Hugo Jut Ja....vanwege het te kort aan betaalbare woningen, schijnen er nogal wat Muiers hun 
heil elders te hebben gezocht....o.a. in Hilversum. Die Hilversummers verstaan geen reet van 
dat geknauw van die Muiers. Maar probleem is inmiddels getackeld. Gemeente met visie... 
Hilversum. Helemaal nu het versterking heeft van Winmar Jaeger van D66. Als er iemand 
voorspoed heeft gebracht in Muiden... 
 
Bijval Richard Soeter, Marjolein Bruurs en Cora Kerstiens. 
 
Marjolijn Bruurs Nou! 
Bijval Hugo Jut  
 
Marjolijn Bruurs  Ik zeg maar zo... ik zeg maar niets 
Bijval Hugo Jut 
 
Thijn Westerman Ik zeg ook maar niks... over de PvdA ook maar niet… 
 
Otto Holzhaus Da's nog eens makkelijk! 
 
Bob Jut Makkelijk mag dat zag ik op het nieuws… zwijgrecht ojee hoe kom ik hier sorry doei  
Bijval Hugo Jut  
 
Hugo Jut Dames hebben gelijk....geen woorden meer aan vuil maken. Feiten zeggen genoeg. 
Zolang Hilversum de handen vol heeft aan Jaeger kan ie ergens anders weinig schade 
aanrichten. 
Bijval Richard Soeter en Cora Kerstiens 
 
Frans-Jan ter Beek Laat alsjeblieft de hele besmette kliek uit onze gemeente lekker wat anders 
gaan doen zodat we fris kunnen starten met onze nieuwe gemeente. Stem maar op Cornelis 
van Diest, dat is een goed bestuurder en komt ook nog uit onze gemeente! 
Bijval Hugo Jut 
 
Otto Holzhaus Cornelis van Diest. Nu krijg je me mee. Veruit de beste kandidaat van het 
CDA. Zeker van de kandidaten uit Muiden en Muiderberg. Jammer dar hij niet veel hoger op 
de lijst staat. Hij staat nu zesde of zevende ving ik op. 
Bijval Frans-Jan ter Beek 
 
Otto Holzhaus Weinig vechtlust aan de Vecht... 
 
Otto Holzhaus Een gemeenteraad van Gooise Meren zonder Muier, is met je handen in je 
schoot naar je eigen executie kijken. 
 
Hugo Jut Sjongejonge...Otto. We gaan ook wel stemmen...alleen niet op Fred Winnubst, of 
één van de andere 'prominenten' . Eén Wilma Mansveld is genoeg binnen 's lands politiek. 
 
Otto Holzhaus Geen slechte vergelijking Hugo. Net als Fred nam Wilma de rotklus op haar 
schouders. De minister zelf ontdook de verantwoordelijkheid. Hoe zat het ook weer precies 
met de coalitie nadat een meerderheid van de inwoners van Muiden de PvdA en de VIB - 
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zonder dank voor de bewezen diensten (gered wat er te redden viel aan groen, Muider maat, 
sociale woningbouw) in de steek liet? En wat Winnubst betreft, een man die zich altijd uit de 
naad gewerkt heeft, vraag ik je net zoals ik het de voetbal vraag: wat heeft-ie verkeerd 
gedaan?  

Hugo Jut Als je mijn reacties leest kun je zien hoe ik er over denk, Otto. Ik doe niet mee met 
jouw Winnubst propaganda. 

Otto Holzhaus Je bedoelt waarschijnlijk mijn Muiden propaganda? 
 

Otto Holzhaus Beetje dom 
Misschien komt het omdat ik nooit gevoetbald heb, maar ik begrijp niet waarom ‘de voetbal’ 
oud-wethouder Winnubst de schuld geeft van de narigheid waarin ze verzeild zijn geraakt. 
Toen ik onlangs in de Muider Nieuws las, dat SC Muiden zijn oog had laten vallen op 
Mariahoeve was ik stomverbaasd. De voetbal had immers zelf een jaar of vijf geleden de tot 
sportvelden om te toveren weidegrond aan de oostkant van Mariahoeve afgewezen en, 
aangemoedigd door de politieke tegenstanders van Winnubst, gekozen voor de 
Brediusgronden?  
Het bericht in de Muider Nieuws bleek echter te slaan op het trapveldje bij de halfpipe. Dat 
zou als oefenterrein kunnen dienen. Asfalt in plaats van gras? Het leek me meer geschikt voor 
straatvoetbal, zoveel verstand heb ik er nog wel van.  
Terug naar 2010 toen de voetbal de kans liet liggen om zich samen met de hockeyers uit te 
leven achter Mariahoeve. Fred Winnubst had gewaarschuwd: hun keus, Bredius, kon wel eens 
een gebed zonder eind worden. En dat werd het ook. De voetbal had de hand in eigen boezem 
kunnen steken, maar Winnubst kreeg de schuld. Pas geleden was het wéér raak. De nieuwe 
wethouder beweerde dat er gevoetbald kon worden op de terreinen van RCM. Bleek helemaal 
niet waar te zijn. En wie kreeg weer de schuld? Vul maar in: Fred Winnubst, ook al was die al 
jaren wethouder af.  
Vraag aan de voetbal: ‘Wat heeft-ie dan verkeerd gedaan?’ 
Antwoord: ‘Iedereen zegt dat het zijn schuld is, dus het zal wel zo zijn.’ 
Beetje dom, zou Maxima zeggen. 
Ik mag dan geen verstand van voetbal hebben, van de plaatselijke politiek in Muiden ben ik 
aardig op de hoogte. Ik heb dan ook een raad voor de voetballers. Hoedt u voor politici die de 
toffe peer uithangen en met rondjes strooien. Ze laten maar al te graag aan iedereen weten dat 
Winnubst overal de schuld van heeft. Zo blijven ze zelf buiten schot.  

Bijval Jacky Dekker, Toon Griffioen, Annelies Groot, Frank Ratelband, Guus Kroon en 
Wouter Wormhoudt 

Otto Holzhaus Opgevangen: 'Fred Winnubst slijmt niet, draait niet en huichelt niet. Geen 
wonder dat sommige mensen hem niet kunnen pruimen.' 
 
Bijval Wouter Wormhoudt 
 
Dick Rozendaal Handen branden; als je je er mee bemoeit brand je je handen. Iedereen die 
zich ermee bemoeit, is een kanshebber om de schuld te krijgen. Zo ook Fred, de politiek, de 
voetbal, de leden de provincie en ga zo maar door, heel gewoon. 
 



 12

Hugo Jut Ook opgevangen: 'Fred Winnubst komt afspraken niet na, laat brieven onderin z'n la 
liggen en laat dingen op zijn beloop tot het te laat is. We hebben kennelijk aan verschillende 
koffietafels gezeten, Otto 
 
Otto Holzhaus Daar kon je wel eens gelijk in hebben 
 
Hugo Jut Nu maar afwachten wat de grootste koffietafel blijkt. 
 
Otto Holzhaus Ik denk de koffietafel met de grootste monden 
 
Hugo Jut Ik denk die met de meeste stoelen. 
 
Otto Holzhaus Smoelen zal je bedoelen 
 
Hugo Jut Scherp...jammer dat het niet klopt. 
 
 Otto Holzhaus Nu kan ik wel weer aanvoeren dat Fred niet stond te popelen als mensen op 
hun wensen bediend wilden worden, zomin als hij zich haastte iedereen uitvoerig te bedanken 
voor bewezen diensten (hij had andere prioriteiten aangezien hij ondanks de aanwezigheid 
van de toenmalige mevrouw de burgemeester en twee achtereenvolgende dames wethouders 
zo'n beetje in zijn eentje Muiden bestierde - wat hij dus knap deed) maar ik vind bovenstaand 
soort pingpongspelletjes tussen jou en mij eigenlijk veel leuker. Doet me terugdenken aan 
jouw onvolprezen Hopsalabopsa.  
 
Hugo Jut Zou ik inderdaad niet aanvoeren. Er zit nogal een verschil tussen niet popelen en 
wel beloven maar niet doen.  
 
Otto Holzhaus 1-1 
 
Otto Holzhaus De inschrijving is helaas voorbij; anders hadden wij met z'n tweetjes als 
betrokken Muiers en de beste stuurlui aan wal knus kunnen aanschuiven bij de kandidaten 
voor de gemeenteraad van Gooise Meren. 
 
Hugo Jut Geen zin meer om aan dode paarden te trekken, Otto. Ze stinken mij te erg. Dumpen 
op oude sportvelden en zanddepot erover. Ik denk er hard over om op Marlon van der Meer te 
stemmen. 
 
Otto Holzhaus En ik maar denken dat ik je overgehaald had. Overigens geen slechte keus, 
Marlon van der Meer, zeker vergeleken bij andere leden van die club. 
 
Hugo Jut De club uit de Kazerne, bedoel je? Inderdaad...Daar nam hij walgend afstand van. 
'My kinda guy!!! ' 
 
Nicole Haas 
Laat Fred 
de stem van Muiden zijn! 
Kies Fred Winnubst in de gemeenteraad van Gooise Meren 
(nr. 4 op de PvdA lijst) 
Bijval Hette Zijlstra en Frank Ratelband 
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Tonnie Stend de Wit Ha ha wie wil er nou bij de partij van de allertonen zitten . 
 
Vincent Nicolaï Wat zijn allertonen? 
 
Frans Dijkstra Het sneue is, ik weet niet of ik iemand wel de stem van Muiden wil laten zijn 
die de afgelopen 10 jaar maar iets in de politiek gedaan heeft, na Bloemendaal en Den Helder 
is Muiden toch wel de derde in meest beschamende gemeentes in NH. Als Muiden een stem 
moet hebben, een geluid, moeten we dat dan weer aan de politiek overlaten? 
Bijval Arie Bruin en Mark Leenhoven 
 
Lydia Van Het Haar Dacht het niet !!!! 
 
Hugo Jut Fred Flintstone JA, Fred Winnubst NEE.  
Bijval Richard Soeter, Chantal Ebbelaar, Xander Griffioen en ‘4 anderen’ 
 
Perry Moolhuizen Hij heeft genoeg kansen gehad!  
Noem is een ding op wat hij voor elkaar gekregen heeft. Oh ja alles stuk maken!! en alleen 
maar wijzen naar anderen. Volgens mij is Muiden klaar met Fred Winnubst!! 
Bijval Chantal Ebbelaar, Mark Leenhoven, Janny Vrolijks en 4 anderen 
 
Otto Holzhaus Sorry Perry maar je bent toch echt, laat ik zeggen eenzijdig geïnformeerd. Hoe 
het werkelijk zit kun je op deze site teruglezen. Kost wel even tijd... 
 
Perry Moolhuizen Nou Otto Holzhaus, hoe weet u dat ik eenzijdig geïnformeerd ben? Fred 
heeft zijn tijd gehad! Net als de rest van de Muider politiek. Ik was altijd een PvdA stemmer!! 
Sorry maar kan u nu verzekeren dat ik daar nu echt spijt van heb!! Voor de huidige Muider 
politiek geen stemmen meer van mij!! 
Bijval Chantal Ebbelaar, Mark Leenhoven en Betsy Kornmann 
 
Chantal Ebbelaar Echt liever heel erg niet! Daar heb je toch echt geen vertrouwen meer in.. 
Bijval Perry Moolhuizen, Bernadette de Leeuw en Janny van Ommen 
 
Patricia van Galen echt niet 
 
Henk Gotjé Jr. Natuurlijk niet!!! jullie durven!!! 
 
Stef-jan Splint Als je al gaat stemmen kies dan in ieder geval iemand uit Muiden of 
Muiderberg 
 
Ellen van der Vegt Erg benieuwd waarom we dat zouden moeten doen...op Winnubst 
stemmen 
 
Otto Holzhaus Omdat hij meer dan de andere raadsleden zowel een betrokken inwoner van 
Muiden als een ervaren bestuurder is. Wat mij betreft doet zijn politieke kleur niet ter zake. 
 
Hugo Jut Da's Jan Pronk ook, Otto Holzhaus.....maar daar zou ik ook niet op stemmen  
 
Otto Holzhaus Laat Jan het niet horen! 
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Arie Bruin Gezien de artikel 12 status van onze gemeente en de verschrikkelijke puinzooi die 
ze ervan gemaakt hebben, zouden alle raadsleden een 'beroepsverbod' moeten krijgen 
Bijval Frans-Jan ter Beek, Frans Dijkstra en ´2 anderen  ́
 
Perry Moolhuizen Correct geantwoord Arie Bruin 
 
Peter Zijlemaker Meschien moeten we op leden uit een andere plaats kiezen die niet met geld 
nood zitten 
 
E.p. Vlaanderen Arie Bruin er zullen toch mensen moeten zijn die Muiden en Muiderberg 
vertegenwoordigen. Ik heb dat de afgelopen jaren gedaan naar beste kennis en wetenschap. 
Ongetwijfeld niet foutloos. Maar ik heb ontzettend mijn best gedaan en bepaald niet altijd 
blind het college of de fractie gevolgd. Ik hoop dat de Muiers en Muiderbergers mijn weer 2 
jaar de kans geven om te tonen dat ik VOLKSVERTEGENWOORDIGER mag blijven. 
 
 
Frans Dijkstra Ik vraag mij dus af of we slechter vertegenwoordigd worden door iemand uit 
Naarden dan door iemand uit Muiden ... sorry maar dat heeft de Muider Politiek over zichzelf 
uitgeroepen dus als het aan mij ligt niet, ik heb er geen vertrouwen meer in 
 
 
Ellen van der Vegt Mijn stem krijg je, Ep 
 
E.p. Vlaanderen Frans Dijkstra de toekomst zal het leren... 
 
Frans Dijkstra klopt, dat was al duidelijk toen het huwelijk verplicht werd, ik ben ook 
benieuwd hoe het gaat uitpakken 
 
Arie Bruin Niks persoonlijks E.p. maar ook jij hebt structureel deel uitgemaakt van een 
systeem dat onze gemeente tot de artikel 12 status heeft gebracht. 
 
 
Perry Moolhuizen Otto Holzhaus ik weet dat u pro PvdA-er bent en dat mag van mij. Maar 
accepteer ook dat ik geen vertrouwen meer hebt in de Muider politiek. Kijk eens wat ze de 
laatste jaren verprutst hebben!! Ik heb er geen goed woord voor over! 
Bijval Chantal Ebbelaar, Mark Leenhoven en ´2 anderen´  
 
Otto Holzhaus Natuurlijk accepteer ik dat Perry. Alleen breken de onterechte aanvallen op 
Fred Winnubst mij op. Hij is de zondebok. Dat heeft hij niet verdiend. 
Bijval Nicole Haas 
 
Perry Moolhuizen Otto ik heb het over de hele Muider politiek. Ik geef alleen antwoord op de 
vraag of we op Fred willen stemmen. Nee niet op Fred en ook niet op de andere partijleden 
van andere partijen die het nu voor het zeggen hebben in Muiden. Het wordt tijd voor iets 
nieuws! 
Bijval Mark Leenhoven 
 
Otto Holzhaus Dat is duidelijk. Alleen: als je gaat stemmen ben je aangewezen op de partijen 
en kandidaten die inmiddels vast staan. Daar zijn weinig Muiers bij. 
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Otto Holzhaus Een Muider wethouder in Gooise Meren is straks wel heel erg 
onwaarschijnlijk. Jammer toch? 
 
Perry Moolhuizen Misschien wel beter Otto, de Muiers en Muiderbergers bakten er toch zeer 
weinig van. Wat de burgers nu hopen is dat er bij de grote gemeente misschien wel mensen 
zitten die luisteren naar de mensen. Slechter dan de laatste jaren kan het toch niet worden. 
Rechtszaak hier rechtszaak daar. En inmiddels zijn we de duurste gemeente om te wonen! 
 
Otto Holzhaus Die rechtszaken werden aangespannen door de KNSF. Muiden was 
gedwongen om in de verdediging te gaan en ja, helaas kostte dat veel geld. 
 
Perry Moolhuizen Otto het lijkt erop dat je eenzijdig geïnformeerd bent ! Noem is één punt op 
wat Fred de laatste jaren goed gedaan heeft! En bereikt heeft! 
 
Otto Holzhaus Heb ik gedaan. Een heleboel punten, een lange lijst. Kijk maar naar mijn 
correspondentie op deze site met Ruurd Kleuver. 
 
Frans-Jan ter Beek dan misschien niet eenzijdig maar zeker wel onvolledig..... 
 
Otto Holzhaus  (volgt weergave van de discussie uit het begin met Ruurd Kleuver, beginnend 
met:  Otto Holzhaus kunt je wat politieke punten aangeven die Winnubst bereikt heeft in 
Muiden?  
 
Otto Holzhaus Hoezo onvolledig? Bovenstaande bloemlezing uit de facebook-discussie met 
Ruurd Kleuver vertelt een ander verhaal. 
 
Liana de Gooijer Normaal bemoei ik mij niet met discussies, maar er is iets wat mij tegen de 
borst stuit......Googweg verkeersveilig gemaakt !!!!! 
Zou niet weten hoe......borden of tekens op de weg waar 50 mee wordt aangegeven zijn 
verwijderd waardoor 80, 100 en zelfs 120 kilometer per uur heeeeeel normaal is. 
Op ons verzoek om de paarden niet meer langs de huizen te laten lopen maar over te laten 
steken omdat wij constant door de paarden stront moesten......werd er gezegd dat kan niet 
want ze rijden daar te hard.....ja doe er dan iets aan. 
Ik moet ook die weg oversteken om mijn hond uit te laten en ik ben kleiner dan ruiters op 
paarden vooral als het riet in de vaart staat....ook zo iets nergens is het riet zo hoog op de 
googweg als bij dat kleine groepje huizen !!!!! 
 
Perry Moolhuizen Zijn nog wel meer punten die niet kloppen! Jeugdhonken? Ik zou niet 
weten waar die zijn ! Trapveldjes? Die waren er in mijn jeugd al ! Zo'n 45 jaar geleden! Je 
kan niet eens normaal door muiden heen lopen zonder je nek te breken! Zal nog iets zeggen 
Otto Holzhaus, de heer Fred heeft in het verleden de huur van de sportvelden opgezegd. Uit 
ongenoegen over de KNSF. Deze kosten bedroegen 1 euro. Nu kon de knsf heel makkelijk de 
contracten stop zetten vanwege contract breuk! Zo slim is Fred winnubst!! 
 
Carla Teerhuis-Slokker Idd waar zijn die jeugdhonken? ?? 
 
Otto Holzhaus Liana de Gooijer Fred Winnubst was tot 2011 wethouder. Onder hem werd de 
Googweg veiliger gemaakt door de fietspaden te verbeteren. De 50 km borden stonden er toen 
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nog gewoon. Kennelijk is het later niet goed bijgehouden. Voor je andere klachten moet je bij 
het huidige gemeentebestuur zijn. 
 
Liana de Gooijer Ik heb mijn zegje gedaan.......ga verder niet in discussie.....voor 2011 was 
het net als nu 
 
Otto Holzhaus Perry Moolhuizen Er was helemaal geen huurcontract. Er viel dus niets op te 
zeggen, laat staan dat Fred Winnubst dat zou hebben gedaan. Wel was er een 
gebruiksovereenkomst met de gemeente. Die heeft hij al evenmin opgezegd. Het bestuur van 
SCM heeft het zelf verknald. Alles zou in goed overleg met de KNSF worden opgelost, suste 
Methorst. Dat hebben we gezien. Sprookjes dus. Je mag het ook leugens noemen. (Niet door 
vertellen hoor, maar je hebt in Muiden mensen, die zich helemaal niet afvragen of iets waar of 
niet waar is, maar alleen maar meehuilen met de wolven in het bos om iemand te 
beschadigen. ) 
 
Perry Moolhuizen Otto je bent zeer slecht geïnformeerd. Je zou toch eens met het bestuur van 
SC. Muiden moeten gaan praten. 
 
Otto Holzhaus Wat je andere punten betreft. Jeugdhonken vielen niet binnen zijn pakket. De 
trapveldjes: in Muiderberg werd er een gerealiseerd aan het eind van de Eikenlaan. Ook kwam 
er in Muiden achter het gemeentehuis een voetbalkooi. Als lid van het college van B&W was 
Winnubst overigens mede aansprakelijk voor wat er is mis gegaan. Tijdens zijn 
wethouderschap is er heel veel gebeurd, wat niet wil zeggen dat hij het iedereen naar de zijn 
heeft kunnen maken. 
 
Otto Holzhaus Wat je andere punten betreft. Jeugdhonken vielen niet binnen zijn pakket. De 
trapveldjes: in Muiderberg werd er een gerealiseerd aan het eind van de Eikenlaan. Ook kwam 
er in Muiden achter het gemeentehuis een voetbalkooi. Als lid van het college van B&W was 
Winnubst overigens mede aansprakelijk voor wat er is mis gegaan. Tijdens zijn 
wethouderschap is er heel veel gebeurd, wat niet wil zeggen dat hij het iedereen naar de zijn 
heeft kunnen maken. 
 
Perry Moolhuizen Maar ik wil de bewijzen best aanleveren hoor Otto Holzhaus. Maar dan 
zetten we Fred gelijk in zijn hemt voor de verkiezingen! 
 
 
Perry Moolhuizen Er was wel degelijk een huurovereenkomst. Deze liep in 2012 af. Een 
aantal jaar ervoor verzuimde de gemeente deze te betalen. Wil je deze bewijzen Otto? 
 
Perry Moolhuizen Zet je ze dan ook openbaar? 
 
Perry Moolhuizen Zal Fred heel blij mee zijn! 
 
Perry Moolhuizen Deze man is er mede verantwoordelijk voor dat wij de enige gemeente zijn 
in Nederland zonder sportvereniging. En dat we straks scholen hebben zonder gymzaal. En 
nog durft men te vragen of we op hem willen stemmen? Wat is er nog over van Muiden Otto? 
Dit is veroorzaakt door de Muider politiek. Het is bijna onmogelijk geworden om in Muiden 
te wonen! Kijk naar de kosten t.o.z. van andere gemeentes. Dit is niet door de burgers gedaan! 
Maar door het wanbeleid van onze bestuurders! Vroeger was is trots om te kunnen zeggen dat 
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ik uit Muiden kwam! Nu schaam ik me! En ik hoop dat gevoel straks weer weg is! En we 
weer trots kunnen zeggen "ik ben een Muier" 
Bijval Frans Dijkstra, Henk Gotjé en Debby Bakker 
 
Otto Holzhaus En dat zou allemaal de schuld van Fred Winnubst zijn? Kom nou toch! 
 
Perry Moolhuizen Otto je moet beter lezen! Ik heb het over de huidige politiek, niet alleen 
over Fred!! 
 
Otto Holzhaus Je hebt gelijk. Ik raak zelf ook verblind. 
Bijval Perry Moolhuizen 
 
Perry Moolhuizen Haha 
 
Arie Bruin Gezien de artikel 12 status van onze gemeente en de verschrikkelijke puinzooi die 
ze ervan gemaakt hebben, zouden alle raadsleden een 'beroepsverbod' moeten krijgen 
Bijval Frans-Jan ter Beek, Frans Dijkstra en ‘2 anderen’ 
 
Perry Moolhuizen Correct geantwoord Arie Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 18

 
 
 


