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Vertrekpunt: 
monumentaal, groen, duurzaam
• Veel te bieden op recreatie en toerisme  

(water, land, erfgoed)
• Goed woon- en leefklimaat
• Koopkrachtige inwoners
• Economische kansen:  

zorg (in combi met groen), media, ICT (creatieve 
regio), duurzaamheid (circulaire economie)

Nu samen doorpakken:  
schaalgrootte nodigt uit tot verbinding  
en focus binnen (Metropool)regio
Werkgelegenheid daalt, pendel neemt toe, 
mismatch vacatures/werkzoekenden,  
krimp in winkels

Gezamelijke koers: 
wonen en werken in balans, lokale 
en regionale kansen aangrijpen om 
economische potentie te benutten

Economische visie 
Gooise Meren

Toekomstbeeld: 
hier willen we samen wonen, werken, ONDERNEMEN en recreëren in een groen en historisch gebied.
We willen:
a.  een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving zijn in de Metropoolregio Amsterdam met een hoog 

voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen.
b. een krachtige speler zijn in de regio, die structureel inzet op duurzaamheid.
c. dat inwoners zich hier kunnen ontplooien en zelf (mede) vorm kunnen geven aan hun eigen leefomgeving,  

samen met de gemeente.  
d. een gemeente zijn, die financieel gezond is, kosteneffectief werkt en een hoogwaardige dienstverlening 

biedt aan inwoners, bezoekers, maatschappelijke instellingen en ondernemers.
e. de krachten bundelen én de eigenheid en identiteit in het oog houden van Naarden, Muiden, Muiderberg  

en Bussum.

1. Aantrekkelijke bestemmingen
Acties gericht op verbindingen, 

locaties, RSA (erfgoed)

2. Compact, multifunctioneel centrum Bussum
Acties gericht op centrumplan,

RSA (aanpak leegstand, visie detailhandel)

3. Waterfront Gooise Meren
Acties gericht op kustzone Muiden-Muiderberg-Naarden, 

vaarverbinding Naarden-Oostelijke Vechtplassengebied, 
RSA (vaarwegen)

4. Ruimte voor werk
Acties gericht op leegstaande panden, informele werkplekken, stationsgebied, 
ondernemersklimaat, RSA (werklandschappen, transformatiefonds)

5. Regionale kwaliteiten verzilveren
Acties gericht op RSA (investeringsfonds, digitale media/creatie, 
werkgeversdienstverlening, circulaire economie, VANG, energietransitie

6. Lokale initiatieven
Acties gericht op MVO, Samen Sneller Duurzaam, 
duurzaamheidsactiviteiten

KOMPAS 
6 SPEER-
PUNTEN

• Zijn dit de speerpunten waar we met elkaar  
warm voor lopen?

• Wat loopt er al?

• Welke uitdagingen noteren we met stip en waarom?

• Wie zou als trekker welke acties op kunnen pakken?

• In welke allianties zou dat het beste kunnen?

• Wat zijn 1e stappen?

• Hoe zou de gemeente kunnen faciliteren?

!


