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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	
	
	
NOTULEN	12	mei	2016	bestuur	VDM	
	
Aanwezig:	 Harry Mock, Veronique van der Linden, John Haug, Celeste Duyts, Thijn 

Westermann, Ab Heij, Sandra Deuling, Jur Jonges,Vera Reijnders, Rob van Dijk,  
Afwezig met bericht: Angela Nagel, Rob van Hummel, Lysette Lubbers (ambtenaar Wijk- en 

Kerngericht werken gemeente Gooise Meren), 
Aanvang:		 20.00	uur	
Locatie:		 de	Rijver	
	

	
1. Opening.		

De	voorzitter,	Harry	Mock	heet	iedereen	welkom.	Vertelt	dat	Kees	Boer	kandidaat	bestuurslid	is.	
Afspraak	voor	een	gesprek	met	hem	wordt	gemaakt.		Agendapunt	Sociaal	Domein	wordt	weer	
doorgeschoven	aangezien	Marian	Borawitz,	wijkcoach,	niet	aanwezig	kan	zijn.	Vera	van	Etten	is	
afwezig	omdat	zij	zich	heeft	teruggetrokken	als	kandidaat	bestuurslid.	
	

2. 	Notulen	14	april	2016	
Notulen	zijn	vastgesteld	en	goedgekeurd.	
De		actiepunten	worden	doorgenomen,	zie	hiervoor	het	overzicht	aan	het	eind	van	dit	verslag.	
	
Vraag	naar	aanleiding	van	de	notulen:	op	Pagina	4	punt	9,	over	welke	kosten	gaat	het	hier?	Dit	punt	
wordt	overgelaten	aan	het	nieuwe	bestuur	na	2	juni.	
	
Angela	Nagel	wijst	schriftelijk	op	een	fout	in	de	notulen.	De	correcte	tekst	over	de	Dorpsweide	luidt	
als	volgt:	

“Jaren	geleden	heeft	een	projectontwikkelaar	de	weide	gekocht	van	een	boer	met	het	idee	daar	wat	
moois	neer	te	gaan	zetten.	Helaas	voor	de	projectontwikkelaar	zijn	daar	geen	vergunningen	voor	
afgegeven.	De	weide	moest	een	weide	blijven.	Vervolgens	heeft	de	gemeente	Muiden	de	grond	tegen	de	
agrarische	grondprijs	overgenomen	waarbij	de	afspraak	is	gemaakt	dat	mocht	er	ooit	toch	toestemming	
gegeven	worden	om	daar	te	gaan	bouwen,	de	projectontwikkelaar	de	weide	weer	mag	kopen	voor	de	
agrarische	grondprijs.	De	winst	is	dan	voor	hem.”	

	
3. 	Mededelingen	uit	de	aandachtsgebieden		

 
Verkeer, verkeersveiligheid en openbaar vervoer: n.a.v. vraag van een lid over het Kerkepad. 
Kan het voorkomen worden dat 4 keer per jaar andere auto’s, dan die van kerkgangers bij de 
kerk parkeren? Ab Heij is ook koster van de kerk en legt uit dat dit niet haalbaar is. Thijn meldt 
ook het probleem van de andere paal. Wanneer die niet omhoog staat worden auto’s van 
kitesurfers, op het strand geparkeerd.  
 
Ondernemers: Muidertafel en het fonds blijft een aandachtspunt. De inzet moet mogelijk niet 
zijn om het fonds te splitsen, maar om te bevorderen dat ondernemers uit Muiderberg voorstellen 
doen voor projecten. De afspraak stond dat Vera van Etten, Celeste Duyts en Sandra Deuling 
bespreken hoe Muiderbergse ondernemers meer betrokken kunnen worden. Harry Mock vraagt 
Charles Wiss om de Muidertafel met de wethouder te bespreken. 
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Onderwijs/Jeugd: Jur Jonges heeft een verslag van een gesprek gestuurd aan alle bestuursleden. 
Nico Kooij nodigde Jur uit voor dit gesprek over het IKC. Naar aanleiding van dat verslag heeft 
Rob van Dijk aan Lysette Lubbers opheldering gevraagd. Vlak voor deze vergadering werd het 
antwoord ontvangen. John Haug zal dit onder de bestuursleden verspreiden. De situatie rond het 
IKC komt beter in beeld, maar er blijven onduidelijkheden. In het antwoord van Lysette wordt 
melding gemaakt van een haalbaarheidsonderzoek. John gaat haar naar de opdrachtformulering 
vragen kenbaar maken dat de Dorpsraad hierbij betrokken wil worden.  
Opmerking: de grond rond de Rijver is vervuild.  
 
Secretariaat:	John	meldt	dat	in	mails	van	bestuursleden	onderling	het	onderwerp	
duidelijk	vermeld	moet	worden.	Wanneer	in	de	reactie	andere	onderwerpen	aangesneden	
worden,	moet	hiervoor	een	nieuw	onderwerp	aangemaakt	worden	met	een	nieuwe	
mailwisseling.	Anders	is	één	en	ander	niet	te	archiveren.	
	
Dorpsschouw:	Thijn	Westermann,	Vera	Reijnders,	Sandra	Deuling,	John	Haug,	Harry	Mock,		
Veronique	van	der	Linden,	Ab	Heij	en	Rob	van	Dijk	fietsen	mee.	Er	zijn	8	extra	fietsen	te	
leen.	Om	14.30	uur	wordt	verzameld.	John	Haug	stuurt	een	herinnering	aan	de	
genodigden.	Allen	maken	aantekeningen	over	wat	besproken	wordt	en	sturen	die	aan	Rob	
van	Dijk	die	er	een	verslag	van	maakt	dat	naar	Gooise	Meren	gaat.	
	

4. Meldingen	en	ingekomen	stukken	
• nota	doe-democratie	van	Gooise	Meren,	buurtfeeën	en	lefgozers,	komt	een	volgende	

keer	terug.	Harry	Mock	en	Rob	van	Hummel	hadden	afgesproken	hiernaar	te	kijken.	
• Nieuwe	leden:	er	zijn	136	leden	nu.	De	aanmelding	via	de	website	kan	beter.	Nu	sturen	

mensen	een	mail	met	de	tekst	‘wil	lid	worden’,	waarna	alle	gegevens	etc.	opgevraagd	
moeten	worden.	Celeste	Duyts	en	John	Haug	kijken	naar	de	oplossing.	Naar	aanleiding	
hiervan	wordt	nog	even	gediscussieerd	of	het	van	belang	is	om	veel	leden	te	hebben.	
Conclusie:	dat	is	van	belang	om	‘draagvlak’	aantoonbaar	te	maken.	

• Reacties	op	de	website:	Veel	positieve	reacties.	Er	heeft	zich	niemand	gemeld	op	de	
Facebook	oproep	voor	webmaster.	Harry	Mock	heeft	met	de	bouwers	van	de	website,	
Amanda	en	Danny	Timmer	afgesproken	dat	zij	gedurende	3	maanden	gratis	alle	
wijzigingen	doorvoeren.	Zij	houden	bij	hoeveel	tijd	dit	kost,	zodat	de	Dorpsraad	een	
indicatie	kan	krijgen	omtrent	de	kosten.	Alles	moet	wel	via	één	contactpersoon	lopen.	
De	eerste	periode	doet	Celeste	Duyts	dan	daarna	Johan	Smit	die	mogelijk	daarna	als	
webmaster	gaat	werken.		
Ook	op	de	flyer	zijn	veel	positieve	reacties	ontvangen.	

• Een	lid,		Theo	van	Kan	meldde	dat	hij	verrast	was	dat	langs	het	wilgenpad	opeens	
honden	aangelijnd	moesten	worden.	John	Haug	heeft	hier	inmiddels	op	gereageerd.	

• Geen	meldingen	over	wat	wel	en	niet	in	rekening	gebracht	kan	worden	t.a.v.	voorstel	
begroting	2016	(agendapunt	9	vorige	vergadering)	

• OV	oplaadpunt	blijft	nog	staan	en	in	overleg	met	Angela	Nagel	aangepakt.	
	

5. Echobos		
Thijn	werd	uitgenodigd	om	bij	een	presentatie	over	het	Echobos,	onderdeel	van	de	
Ecologische	Hoofdstructuur,	te	zijn.	Uit	het	gepresenteerde	cultuurhistorisch	onderzoek	
bleek	dat	tot	op	zekere	hoogte	het	aannemelijk	is	dat	het	bos	in	de	Engelse	landschapsstijl	
is	aangelegd.	Delen	daarvan	zijn	nog	zichtbaar	in	de	vorm	van	de	‘kronkelende’	paden.	Een	
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beleidsambtenaar	had	het	idee	om	het	Echobos	terug	te	brengen	naar	een	Classicistische	
stijl,	met	strakke	rechte	lijnen,	en	daar	de	groencompensatie	van	500	bomen	voor	te	
gebruiken.	Om	dit	door	te	voeren	zouden	overigens	ook	veel	bomen	gekapt	moeten	
worden.	Groen	Muiderberg	pleit	om	die	500	bomen	over	meerdere	plaatsen	in	het	dorp	in	
te	zetten.	De	beleidsambtenaar	herschrijft	haar	plan	en	dat	wordt	voorgelegd.	Groen	
Muiderberg,	Thijn	Westermann,	en	de	Dorpsraad,	in	de	persoon	van	Rob	van	Hummel	
blijven	aangehaakt.	In	de	Dorpsvisie	staan	meerdere	ideeën	over	wat	er	met	en	in	het	
Echobos	zoal	kan.	Het	Echobos	ook	in	de	nazit	van	de	bij	de	Dorpsschouw	aan	de	orde	
stellen.	Allen		
	

6. Advies	Voordracht	commissie		
Aangezien	de	opbouwfase	van	de	Dorpsraad	niet	is	afgerond	adviseert	de	voordracht	
commissie	in	feite	om	het	‘interim’	bestuur	de	klus	af	te	laten	maken.	Zaken	als	statuten,	
huishoudelijk	reglement,	het	convenant	met	de	gemeente	en	het	vinden	van	nog	meer	
bestuursleden	is	de	klus	die	afgemaakt	moet	worden.	Aangezien	Veronique	van	der	Linden	
niet	meer	beschikbaar	is	en	er	een	aantal	goede	nieuwe	bestuursleden	gevonden	zijn,	is	het	
advies	om	aan	de	algemene	ledenvergadering	op	2	juni	de	volgende	voordracht	te	doen.		
Harry	Mock	als	voorzitter	tot	8	december.	Waarschijnlijk	voldoende	tijd	om	de	hiervoor	
geschetste	klus	af	te	maken.	Op	8	december	een	buitengewone	algemene	ledenvergadering	
waar	de	statuten	vastgesteld	worden	en	een	nieuwe	voorzitter	gekozen	wordt.	De	andere	
bestuursleden	die	wij	adviseren	voor	te	dragen	tijdens	de	algemene	ledenvergadering	van	
2	juni	aanstaande	zijn:	John	Haug,	Angela	Nagel,	Rob	van	Hummel,	Jur	Jonges,	Sandra	
Deuling	en	Ab	Heij.	John	en	Angela	hebben	expliciet	voor	de	rol	van	secretaris	en	
penningmeester	geopteerd.	Het	nieuw	gekozen	bestuur	hoeft	daarover	geen	discussie	te	
voeren.	Wel	lijkt	het	nodig	nog	even	stil	te	staan	bij	de	aandachtsgebieden.	Er	zitten	
belangrijke	overlappen	in.	Dat	is	ook	de	voorkeur	van	meerdere	bestuursleden.		
De	voordracht	commissie	adviseert	het	nieuwe	bestuur	om	onmiddellijk	te	starten	met	het	
vinden	van	nieuwe	kandidaat	bestuursleden,	waaronder	een	nieuwe	voorzitter	en	jongere	
leden.	Een	aandachtspunt	voor	het	nieuwe	bestuur	is	de	betrokkenheid	en	inzet	van	
inwoners.		Tot	nu	toe	zijn	alle	werkzaamheden	door	bestuursleden	gedaan	en	dat	leek	
redelijk	haalbaar.	Maar	wanneer	echt	grote	acties	opgezet	gaan	worden	zijn	veel	meer	
mensen	nodig	om	het	werk	te	doen,	maar	ook	om	aantoonbaar	meer	draagvlak	te	hebben.		
	
De	voordrachtcommissie	wordt	bedankt	en	het	advies	wordt	overgenomen.	
	

7. Dorpsvisie	
Alle	ontvangen	commentaren	zijn	verwerkt.	Op	basis	van	dit	stuk	wordt	een	presentatie	
gemaakt	voor	de	algemene	ledenvergadering.	Het	stuk	kan	in	deze	vorm	op	de	website	van	
de	Dorpsraad	geplaatst	worden.	Bij	de	aankondiging	op	de	website	komt	een	toelichting	
dat	het	stuk	niet	af	is,	dat	er	bijeenkomsten	met	bewoners	over	komen	(Rob	van	Dijk).		
Er	wordt	nog	even	gesproken	over	hoe	om	te	gaan	met	punten	waar	de	Dorpsraad	niet	
achter	kan	staan.	De	vraag	wordt	ook	gesteld	in	hoeverre	het	bestuur	het	eens	moet	zijn	
met	alles	wat	in	de	visie	staat.	Het	belang	is	meer	om	bewoners	te	betrekken,	om	op	ideeen	
te	komen,	om	eenduidig	te	kunnen	communiceren	naar	Gooise	Meren.	Daarnaast	kan	een	
onderscheid	gemaakt	worden	tussen	het	eerste	deel	waar	in	feite	de	Dorpsvisie	staat	en	het	
tweede	deel,	de	bijlage,	waarin	mogelijk	acties	op	een	rij	staan.	
Het	nieuwe	bestuur	zal	nog	een	discussie	over	die	acties	hebben	om	prioriteiten	aan	te	
kunnen	geven.	
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8. Aanpak	ALV	
Naast	de	formele	punten	komt	in	deel	twee	van	de	bijeenkomst	de	Dorpsvisie	aan	de	orde.	
Harry	Mock	en	John	Haug	regelen	hoe	de	vergadering	aangepakt	moet	worden.	Rob	van	
Dijk	bespreekt	met	Rob	van	Hummel	hoe	de	Dorpsvisie	het	best	gepresenteerd	kan	
worden.			
	
Voorstel	vrijwilligersprijs:	De	vergadering	gaat	akkoord	met	het	voorstel.	Wanneer	blijkt	
dat	het	schilderij	niet	in	de	smaak	valt	wordt	naar	een	alternatief	gekeken.	Daarvoor	wordt	
een	bronzen	penning	voorgesteld	die	Thijn	eventueel	kan	ontwerpen.	
	
Celeste:	licht	toe	waarom	ze	zich	terug	trekt.	Te	weinig	tijd	besteden	en	daardoor	te	weinig	
kwaliteit.	Te	formeel	naar	haar	persoonlijke	mening.	Misschien	wil	ik	het	niet	graag	genoeg.	
Wellicht	kan	ik	nog	iets	anders	doen.	Donderdagavond	komt	mij	slecht	uit.	Niet	in	bestuur	
wel	dingen	doen.	
	
Informatiebord:	de	vooraf	gestuurde	voorstellen	worden	besproken.	Harry	Mock	neemt	
alle	suggesties	mee	om	met	de	ontwerpster	te	bespreken	waarna	een	nieuw	ontwerp	
gemaakt	wordt.		
	

9. Rondvraag	
Ab	Heij	stelt	voor	om	op	de	Summer	Fair	op	9	juli	een	stand	voor	de	Dorpsraad	te	doen.		
	
Voor	alles	wat	op	de	website	gezet	wordt	moet	ook	een	vermelding	op	de	Facebook	pagina	
gedaan	worden.	De	website	heeft	nog	een	te	klein	aantal	bezoekers.	
	
Harry	Mock	vraagt	naar	aanleiding	van	de	vorige	notulen	of	er	nog	nieuws	is	over	de	
geluidsmeting	tijdens	het	festival.	Dat	is	er	niet	maar	er	was	geen	overlast.	
	

10. Sluiting	
De	voorzitter	sluit	de	vergadering	en	bedankt	aanwezigen	voor	hun	inbreng.	
	
Volgende	vergadering:	16	juni	19.30	uur	dorpsinloop,	20.00	uur	begin	eerste	openbare	
vergadering,	plaats	de	Rijver.	We	zien	elkaar	21	mei	bij	de	Dorpsschouw	(wie	niet	meefietst	kan	
naar	de	nazit	komen)	en	2	juni	bij	de	algemene	ledenvergadering.	
	
Acties:	
• Whats’App	is	besproken	en	er	wordt	een	inventarisatie	gemaakt	van	wat	er	loopt.	Ab	Heij	
• Lijst	met	waardevolle	beeldbepalende	bomen	bestaat	(nog)	niet	en	de	lijst	met	beschermd	

dorpsgezicht	wordt	nog	gezocht	(Lysette	Lubbers)	Thijn	Westermann	gaat	met	een	
ambtenaar	een	begin	maken	met	lijst	met	beeldbepalende	bomen.	Naar	aanleiding	van	dit	punt	
wordt	gevraagd	naar	de	‘opruimploeg’	invasieve	exoten	in	het	Echobos.	Dat	loopt	en	wordt	
voortgezet.	

• Status	van	de	Dorpswei?	Hoezo	geen	beschermd	dorpsgezicht?	Sandra	Deuling	
• Stoplicht	Hakkelaarsbrug,	Ab	Heij	en	Harry	Mock	zijn	met	Bert-Jan	Espeldoorn,	ambtenaar	van	

Gooise	Meren,	gaan	kijken	bij	het	stoplicht.	Op	dat	moment	was	er	geen	probleem.	De	
doorstroming	was	in	orde.	Het	geld	waar	Sandra	Deuling	in	de	vorige	vergadering	op	doelde	is	
al	gebruikt.	Sluipverkeer	uit	Naarden	vormt	de	belemmering.	Mogelijk	dat	door	het	rode	licht	
daar	enkele	seconden	langer	te	laten	duren,	nog	een	verbetering	mogelijk	is.	De	inschatting	is	
dat	wanneer	de	nieuwe	A6	–	A1	open	is	het	probleem	sowieso	minder	zal	zijn.	Dit	alles	wel	
melden	op	de	website	en	Facebook.	Ook	de	Tesselschadelaan	is	onder	de	aandacht	gebracht	en	
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het	lijkt	resultaat	te	hebben	want	Bert-Jan	Espeldoorn	is	door	Jur	Jonges	met	een	aannemer	
gesignaleerd	om	een	opname	van	de	situatie	te	maken.	Ab	maakt	een	stukje	voor	de	website.	

• Energie-	en	duurzaamheid	dag	was	een	succesvol,	veel	mensen.	Uit	de	evaluatie	komt	ook	of	
herhaling	zinvol	is	en	hoe	we	dat	organiseren.	(kan	van	de	lijst)	

• OV	oplaadpunt,	Harry	Mock	en	Rob	van	Dijk	vragen	Charles	Wiss	om	als	raadslid	hierover	een	
technische	vraag	te	stellen.	Ook	in	de	nazit	bij	de	Dorpsschouw	dit	punt	zo	mogelijk	aan	de	
orde	stellen.	

• John	belt	Versa	of	de	gemeente	om	het	rapport	op	te	vragen	over	de	Rijver.	
• Harry	vraagt	Rob	van	Hummel	om	in	de	nieuw	te	vormen	communicatiegroep	plaats	te	nemen	

en	een	voorzet	te	maken	voor	een	communicatieplan	met	beleidsuitgangspunten.	
• Begroting:	volgende	vergadering	agenderen	welke	kosten	in	rekening	gebracht	kunnen	

worden	als	lid	van	het	bestuur	van	de	Dorpsraad,	John	Haug.		


