VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 11 augustus 2016 bestuur VDM
Aanwezig:
Ab Heij, Harry Mock, Sandra Deuling, John Haug, Rob van Dijk
Afwezig met bericht:
Thijn Westermann, Eric Mackay, Jur Jonges, Lysette Lubbers (wijkgericht werken Gooise
Meren), Charles Wiss, Kees Boer
Aanwezige leden/belangstellenden:
Vincent en Titia Knoops, Nel de Wit, Jan Ruijzenaars, Ella van Dongen, Marion van
Meekeren, Gré Dam, Nelleke Toxopeus, raadslid Jan Portengen (Muiden), raadslid Theo
Fambach (Naarden) en raadslid Rietje Rijnja (Muiden) is om 21.30 uur aangeschoven.
Aanvang:
Locatie:

inloop 19.30 hr. aanvang vergadering 20.00 hr.
de Rijver

1. Opening.
De voorzitter, Harry Mock heet iedereen welkom. Dit is alweer de derde openbare
bestuursvergadering. De voorzitter geeft aan dat leden kunnen reageren op
geagendeerde onderwerpen. Harry stelt de bestuursleden kort voor aan de leden
die nog niet eerder bij de vergadering waren.
2. Notulen 14 juli 2016
Notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd.
De actiepunten worden doorgenomen, zie hiervoor het overzicht aan het eind van
dit verslag.
3. Mededelingen uit de aandachtsgebieden
Omgeving:
Geluidskaart Muiderberg komt volgend jaar volgens Marc van Eijden van de
Omgevingsdienst. Hierop kan gezien worden of in onze leefomgeving aan de
geluidsnormen wordt voldaan. De Dorpsraad streeft naar volledige informatie over
de leefomgeving, dus ook luchtkwaliteit, fijnstof, veiligheid etc.
Verkeer, veiligheid en openbaar vervoer:
Ab Heij en John Haug hebben de verkeersdrempels deels in kaart gebracht en
ongeveer de helft is gemeten. Aangezien deze metingen alleen met 2 personen
kunnen worden gedaan zal de rest van de drempels na de vakantie van Ab verder
worden bekeken. Daarna kan er een melding van de top 10 welke niet aan de eisen
voldoen naar de gemeente worden gestuurd.
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Sport:
Sandra Deuling heeft een gesprek gehad met sportcoach Ingmar Kolbrink. De
sportverenigingen zijn wat terughoudend om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Er
wordt geprobeerd om in de herfstvakantie een week van de sport te organiseren.
Met Ingmar wordt nog overlegd over de plaatsing van een oproep op de website van
de Dorpsraad en betrokkenheid bij het Echofestival.
Dagelijks bestuur:
Harry Mock meldt dat de concept statuten met de voorgestelde aanpassing van de
notaris zijn vergeleken. De voorstellen tot wijziging gaan naar de notaris.
Harry heeft 18 augustus een gesprek met wethouder financien Jan Franx, die meer
over Muiderberg wilde weten. Sandra Deuling wijst er op dat de wethouder
mogelijk ook over betaald parkeren wil praten. Het is duidelijk dat de inwoners daar
niets voor voelen en de noodzaak ontbreekt. De winkeliers hebben verzocht om in
de Dorpsstraat blauwe zones in te stellen.
4. Voortgang dorpsschouw
Op een aantal signalen heeft de gemeente gereageerd. De dorpsschouw heeft er toe
bijgedragen dat het wegdek in de Tesselschadelaan versneld verbeterd is. Mevrouw
Toxopeus vraagt of de verschillende ‘wijkfunctionarissen’ met elkaar overleggen.
Voorkomen moet worden dat ze langs elkaar heen gaan werken. Hoe is de
coördinatie geregeld ? Vraagstelling aan de wijkwethouder Gerben Struik
voorleggen. In dat verband wordt ook gesignaleerd dat het proces van de
dorpsschouw verbeterd kan worden. Vooraf kan door afdelingen van de gemeente
aangegeven worden wat hun plannen met het dorp zijn, de inwoners kunnen dan
van tevoren meer betrokken worden. Op die manier kan voorkomen worden dat er
langs elkaar heen gewerkt wordt.
5. Ingekomen stukken/mededelingen
Aantal leden Dorpsraad van 157 (11-7-2016) naar 198 (7-8-2016).
Slogans voor informatiebord, mevr. Anne-Loes van Oorschot.
Bericht van RWS over geluidswal van Jan-Ton Lagerweij. Brief aan Pro Rail
gestuurd met vraag wanneer het toegezegde verhoogde geluidsscherm er komt.
Klacht over glad wegdek De Grote Haar van Marion van Meekeren. De gemeente
liet weten dat er niets aan gedaan zou worden. Marion zei het aan de Dorpsraad te
melden en onmiddellijk daarna werd er uitgebreid geborsteld en scherp zand
gebruikt. Nu afwachten hoe lang dat zo blijft. Oorzaak is onduidelijk. De stenen zijn
al een keer gekeerd. Voor andere stenen is geen geld. Het wordt vanaf nu in de gaten
gehouden. Het probleem lijkt dus voorlopig opgelost.
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Over het wegonderhoud is een indicatieve planning van 2017 tot 2019 afgegeven.
Het onderhoud wordt in 5-6 clusters gedaan. De Eikenlaan zit in het eerste cluster
begin 2017. De verkeersplateaus en drempels in de Eikenlaan voldoen niet meer aan
de eisen; die worden dan ook aangepakt.
Uitnodiging bustocht/wandeltocht Gooise Meren op 17-8-2016 via mevr. Gré
Dam. Zij laat weten dat na de oproep van John Haug er inmiddels 22 mensen zich
hebben aangemeld.
Locatie herplanting bomen 6-8-2016, Elle Burghgraaff. Elle wordt
vertegenwoordigd door Ella van Dongen. Er wordt toegelicht dat de bomen langs de
snelweg herplant worden. De 500 bomen waar naar verwezen wordt zijn ‘extra’
voor de kernen Muiden en Muiderberg. Er wordt besloten een werkgroep
Bomenplan Muiderberg te vormen. De werkgroep levert een plan voor planten
van bomen aan de IJsselmeerweg, het ‘gat’ bij het viaduct, aanvulling met struweel
in Buitendijken. Het Echobos wordt verder geheel losstaand daarvan in een
participatietraject van GM bekeken door aparte een werkgroep die voor het
herstelplan aan de slag gaat.
Ella van Dongen en Patricia Gulcher-Topic nemen deel aan de werkgroep
Bomenplan Muiderberg. Namens het bestuur van de Dorpsraad nemen Sandra
Deuling, Thijn Westermann en Rob van Dijk hierin plaats.
Ella van Dongen stelt voor om (eventueel in het kader van de Doe democratie en
na overleg met GM) in het voorjaar een dag te organiseren, waarbij mensen die
bomen of struiken over hebben, deze te planten in de middenberm van de
IJsselmeerweg. Samen met de bomen wordt deze weg dan een prachtige entree aan
de oostzijde van Muiderberg.
6. Verslag bespreking groencompensatie A1-A6
Op 26 juli 2016 vond een gesprek plaats over de compensatie voor de verbreding
van de A1 en de A6 op het grondgebied van de voormalige gemeente Muiden.
Aanwezig waren de raadsleden Vlaanderen en Wiss en Rob van Dijk als adviseur
van de Dorpsraad. Van de gemeente was Christiaan van Zanten de woordvoerder.
Het gaat om compensatie van natuur en bomen. In totaal zijn in dit gebied 6000
bomen gekapt. Deze worden alle volgens de geldende wetten en regels herplant. De
gemeente Gooise Meren, bij monde van Christiaan van Zanten, heeft een extra
compensatie gevraagd voor de kernen Muiden en Muiderberg. In principe gaat het
daarbij om in totaal 500 bomen. De afspraak luidt: 500 bomen van een bepaalde
omvang, dicht bij elkaar geplant, op grond van de gemeente of RWS, binnen een
bepaald tijdsbestek maar niet later dan 2017. Conclusie van het gesprek was dat als
de Dorpsraad met een plan komt waar die bomen geplant kunnen worden met
draagvlak van de inwoners, zo’n plan goede kansen maakt.
7. Dorpsvisie
De dorpsvisie heeft nu een aantal maanden op de website gestaan. Tijdens de
Summerfair is door bijna 40 inwoners input gegeven. Deze reacties zijn verwerkt in
een nieuwe versie. Het stuk wordt verder vastgesteld.
In de actieagenda kan de jaarlijkse bijeenkomst Dorpsforum, inmiddels Echofestival
genoemd worden. Zie agendapunt 10 van dit verslag.
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Ook de AquaBrink® kan toegevoegd worden. Het haalbaarheidsonderzoek wordt
gestart.
Dorpsvisie wordt nog steeds beter, is goed leesbaar. Bij de griffie wordt gevraagd de
Dorpsraad in de planning op te nemen om in de loop van november een presentatie
over de dorpsvisie voor het college te geven.
Harry Mock stelt voor om een avond voor leden en inwoners te organiseren over
de dorpsvisie. Het dagelijks bestuur bedenkt nog een plan om zoveel mogelijk
mensen naar deze avond te krijgen. Het bestuur benadert verder nog diverse
verenigingen om ook daar een presentatie van de dorpsvisie te houden.
8. Voorstel opzet Doe-democratie
Een ontwerp wordt getoond om klussen binnen het dorp bekendheid te geven. Het
ontwerp en aanpak worden goedgekeurd. Eric Mackay heeft op zich genomen dit te
coördineren.
9. Vrijwilligersprijs
Harry Mock licht het aangepaste voorstel toe, de criteria zijn daarbij iets ruimer
gesteld. De selectiecommissie is gevormd. Iedere inwoner kan mensen bij de
secretaris aanmelden om in aanmerking te komen voor de prijs. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie wordt de prijs uitgereikt. Het dagelijks bestuur komt met een
communicatieplan om de prijs voor 2016 bekendheid te geven. Rietje Rijnja
memoreert dat er nog een D‘66 vrijwilligersprijs bestond n.l. de zilveren schoffel
welke de laatste maal 5 jaar geleden is uitgereikt aan Bep Vos.
10. Echofestival
Harry Mock licht het voorstel toe. Jaarlijks een moment om met inwoners in gesprek
te gaan. Het Echobos meer in de aandacht, daarom die plek gekozen als locatie. Zo
dicht mogelijk bij 21 juni. De Dorpsraad wil hiermee aan zoveel mogelijk aspecten
uit de convenant aandacht besteden. Alle verenigingen, instellingen, ondernemers
en kunstenaars krijgen de kans zich te presenteren. Ella van Dongen suggereert
verder nog het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) hierbij te
betrekken. De organisatie wordt in samenwerking met de Stichting Muiderbergse
Feesten opgezet. Dit wordt gefinancierd door de Dorpsraad waarvoor nog een
begroting gemaakt wordt. Uit het publiek wordt de suggestie gedaan dat er hiervoor
een subsidie bij GM aangevraagd kan worden.
11. Rondvraag.
- Nel de Wit komt terug op de trappen naar de dijk. Er ontbreken leuningen.
Leuningen (bij voorkeur van hout), kunnen eventueel ook in het midden van de
trap geplaatst worden.
- Ella van Dongen meldt dat de communicatie met de gemeente moeizaam gaat.
Ook aanwezig raadslid Theo Fambach uit Naarden bevestigt dit probleem.
Op de klacht van mevrouw van Dongen over de berenklauwen in het Naarderbos
wordt niet gereageerd. De suggestie was om de knoppen eruit te knippen
teneinde de verdere verspreiding van deze dominante exoot tegen te gaan .
Sandra Deuling doet in dit kader, aangezien het probleem daar ook speelt , de
suggestie om contact op te nemen met de wijkraad Naarderbos.
- Vincent Knoops doet een goede suggestie om meer leden te krijgen. Met flyeren
haal je niet veel meer leden, maar wanneer je alle huidige leden een mail stuurt
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met 10 punten waar de Dorpsraad mee bezig is, en vraagt om die mail naar
minimaal 10 andere Muiderberger te sturen, heb je ongetwijfeld snel veel meer
leden.
12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
Volgende vergadering: 8 september 19.30 uur. Dorpsinloop, 20.00 uur; begin openbare
bestuursvergadering, Plaats de Rijver.
Acties:
• Whats’App. Er is inmiddels een groep in het dorp. Komt na de zomer terug. Ab Heij
spreekt hierover nog met Lysette Lubbers.
• Lijst waardevolle bomen en beschermd dorpsgezicht (Lysette Lubbers) Thijn
Westermann.
• Ab Heij en John Haug komen na de vakantie van Ab met een lijst met circa 10 drempels
welke niet aan de richtlijnen voldoen; de lijst te presenteren aan de gemeente.
• Wijk- en kerngericht werkgroepje over vergoedingen aan wijkraden, convenanten,
statuten en huishoudelijk reglement: Harry Mock, Rob van Dijk helpt.
• Status meldingen John Haug komt met update.
• Prioriteiten dorpsvisie Jur Jonges komt het een update/voorstel
• Harry Mock en Rob van Dijk maken presentatie over Dorpsraad en dorpsvisie, zullen
dit document o.a. aan het vrouwennetwerk presenteren. De datum daarvoor is al
vastgelegd.
• Bocht bij de Zeeweg/Flevolaan is nu te krap. Verbetermogelijkheden worden aan de
Stichting Strandrecreatie via John/Ab voorgelegd.
• Voetpad Zeeweg naar Kerk aan Zee; het probleem wordt na de vakantie door Ab Heij
verder opgepakt.
• Ella van Dongen stelt voor om in het voorjaar een dag te organiseren waarbij mensen
die bomen of struiken over hebben, deze (in overleg) planten in de middenberm van de
IJsselmeerweg.
• Communicatie groep komt met voorstel om het bestaan van de vrijwilligersprijs breed
in de publiciteit te brengen en duidelijk te maken hoe/waar men iemand daarvoor kan
aanmelden/voorstellen.
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