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 onderwerp -actie  

 De wethouder heet iedereen welkom en geeft aan dat we er graag met elkaar willen 

uitkomen.  

 

 Het ontwerp van de Muza is op schaal uitgewerkt en doorgevoerd in het civiel ontwerp. 

Zie bijlage. Het ontwerp, met de verplaatsing van de muur en de gevolgen daarvan voor 

het basisontwerp worden besproken. De eenmalige kosten van € 3.500,= om het 
muziekpodium op te hogen wil de Muza zelf dragen. Over dit Muza-ontwerp is een pre-

advies van de brandweer opgevraagd. Het pre-advies stelt dat deze opstelling mogelijk 

is. 

 

 Daarnaast is er een nieuw alternatief naar voren en besproken waarbij de muur niet 

verplaatst hoeft te worden. In dat geval moet het hoogteverschil in de vorm van een 

podiumopbouw voor het drankuitgiftepunt worden opgevangen. Dit is voor de Muza 

lastiger en brengt ook jaarlijks extra kosten met zich mee. Ook de bevoorrading ziet men 

niet zitten. Na wikken en wegen stelt de Muza dat ze voor verplaatsing van de muur en 

de bijbehorende opstelling kiezen. 

 

 De belangrijkste gevolgen van de Muzavoorkeur zijn dat er een hellingbaan aan de 

Havenweg verdwijnt, de bomen in boombakken worden uitgevoerd, een infobord 

verplaatst moet worden, de groenstrook ten westen van Molendijk 5, de glasplaat over de 

duiker vervalt, de er blokhagen langs de langsparkeerstrook van de Kade worden  

opgenomen ivm verkeersveiligheid en klimaatadaptatie. Een ander gevolg is dat de 

hellingbaan aan de Kadezijde zodanig breed wordt dat de bruikbaarheid in geval van 

calamiteiten verbetert. De Muza is blij met het voorstel om de toiletwagen in de toekomst 

op de kop van de haven te plaatsen waar ze op een kolk kunnen aansluiten. Volgens het 

Muza ontwerp stond die op de Kade. 

 

 Er is gesproken over de planning. Die zal uitlopen door de aanpassingen aan ontwerp en 

berekeningen (wijzigen ontwerp en vergunningaanvragen) met ca. 12 weken. Daarnaast 

moet er rekening worden gehouden dat er in de periode van oktober tot april niet in 

waterkeringen mag worden gewerkt. Dit betekent dat de Muza 2019 niet op de Kade kan 

worden gehouden. Muza zal dan dit jaar uitwijken naar het Raadhuisplein. Muza stelt 

voor om in 2020 de Muza en opening van de nieuwe haven samen te organiseren. Dit is 

een prima idee en gaan we dan samen uitwerken. 

 

 De gemeente gaat de werkgroep herinrichting haven en de regiegroep CentrumHaven 

Dinteloord informeren en vragen of ze met de wijzigingen kunnen instemmen. 
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Muza indeling ingetekend in ontwerp (muur 2m1 verplaatst) 

 

Muza indeling in basisontwerp (uitgifte drank opgehoogd/muur blijft staan)  


