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Voltreffer in Muiden!

Nav de uitzending van Tros!Twee Vandaag van gisteravond% # november &''(% mbt het 
terrein van de oude kruitfabriek “De Krijgsman” te Muiden wil de Stichting Stad Muiden 
kort reageren) Het getuigt oi van volstrekt journalistiek onbenul om zich op deze wijze 
voor de commerciële belangen van een projectontwikkelaar te laten spannen) Inzet van 
de projectontwikkelaar is het verkrijgen van een kapvergunning voor een zo groot mo!
gelijk deel van het terrein als voorbereiding op zijn bouwplannen) Deze plannen staan 
nog steeds ter discussie% in afwachting van een MER!rapportage en nog op te stellen 
Streek! en Bestemmingsplannen% terwijl behoud en/of beheer van de ruim aanwezige 
flora en fauna nog niet geregeld zijn) Daartoe wordt niet geschuwd paniek te zaaien sinds 
deze plannen begin &''* voor het eerst naar buiten zijn gekomen) Eerst werd verwezen 
naar de ramp in Enschede om de bouwconcessie los te krijgen% nu wordt op grond van 
hele en halve waarheden een toneelstukje in elkaar gedraaid met de bedoeling de ge!
meente onder druk te zetten zo spoedig mogelijk een kapvergunning af te geven) En dat 
wordt door de Tros vastgelegd en uitgezonden onder de kop “Muiden staat op ontplof!
fen  “) Het schijnt anno &''( journalistiek gebruik te zijn geworden om geen eigen onder!
zoek meer te doen als een commerciëel bedrijf een lekker item aanbiedt zonder dat ook 
wordt afgewogen wat het plaatselijk effect hiervan zou kunnen zijn) Als maar de helft 
waar zou zijn van wat in deze uitzending werd geponeerd zou niet een kapvergunning 
moeten worden afgegeven% maar zou de stad Muiden grotendeels moeten worden ont!
ruimd% het verkeer op de A" stilgelegd% de sloop op het terrein onmiddellijk gestopt en 
het plaatselijk rampenplan% misschien zelfs de noodtoestand% van toepassing verklaard) 

Al eerder heeft de Stichting Stad Muiden verwoord dat na drie eeuwen nabijheid van de 
kruitfabriek vanaf begin &''* een volstrekt nieuwe bedreiging is ontstaan door plannen 
en  activiteiten van KNSF Vastgoed BV) Wij hebben tot nu toe alle democratische midde!
len benut om deze plannen aan te vechten) Nu ook de media gevoelig zijn voor de chan!
tage!tactieken van een projectontwikkelaar spreken wij onze verontrusting en veront!
waardiging uit over de wijze waarop onze stad in de publiciteit is gebracht met de opzet!
telijke bedoeling op grond van onjuiste en onvolledige informatie paniek te zaaien
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