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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	
	
NOTULEN	14	juli	2016	bestuur	VDM	
	
Aanwezig:	 Ab	Heij,	Eric	Mackay,	Harry Mock, Sandra Deuling, Jur Jonges, Lysette Lubbers 

(wijkgericht werken Gooise Meren), Rob van Dijk 
Afwezig met bericht: John Haug (laatste deel vanaf 21.00 hr. wel aanwezig) 
Aanvang:		 20.00	uur	
Locatie:		 de	Rijver	
	

	
1. Opening.		

De	voorzitter,	Harry	Mock	heet	iedereen	welkom.	De	tweede	openbare	bestuursvergadering.	Ook	
drie	raadsleden	van	Gooise	Meren,	Charles	Wiss,	Eric	Pieter	Vlaanderen,	Jan	Portengen,	aanwezig.	
Welkom	de	leden	op	de	‘publieke	tribune’.	De	voorzitter	geeft	aan	dat	leden	kunnen	reageren	op	
geagendeerde	onderwerpen.		
	

2. 	Notulen	12	mei	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 en gebouwen: 
Jur Jonges doet verslag van zijn bezoek aan Marc van Eijden van de Omgevingsdienst. Marc heeft over 
milieu, verkeer en lawaai laten zien hoe daarover informatie te vinden is. Jur was daar blij mee, zeer 
informatief. Deze informatie gaat een rol spelen in hoe de Dorpsraad de leefomgeving gaat monitoren. 
 
Natuur en Milieu 
Eric Mackay meldt dat de wethouder in de raadsvergadering duidelijk afstand heeft genomen van eerdere 
publicaties over het Echobos. Charles Wiss had hierover een motie ingediend maar die kon worden 
ingetrokken. Er komt een open proces waarin inwoners aan kunnen geven hoe herstel van het Echobos 
eruit zou moeten zien. 
Namens de Dorpsraad gaan daar Eric Mackay, Thijn Westermann en Sandra Deuling deelnemen. Start zal 
na de zomervakantie zijn. Eric Pieter Vlaanderen voegt toe dat denkbaar is dat wanneer de 
publieksparticipatie niet snel genoeg tot resultaat leidt de plannen zoals die aanvankelijk geformuleerd 
waren weer op tafel komen. Hij geeft aan dat er een tijdslimiet zou zijn. Charles Wiss vult aan dat het nu 
een volledig open proces is zonder voorwaarden vooraf. 
 
Verkeer, veiligheid en openbaar vervoer 
Ab Heij geeft aan dat de situatie bij de Hakkelaarsbrug opnieuw actueel is. Sluipverkeer is nog steeds een 
probleem, men probeert het maximale uit de verkeerslichtinstallatie te halen. Er valt niet meer uit te 
halen. Wanneer alle wegenverbouwingen eind dit jaar afgerond zijn zal de situatie weer totaal anders zijn. 
 
 
 
Onderwijs en Jeugd 
Sandra Deuling doet verslag van gesprek met bestuur Gooise Scholen Federatie. Was positief en op  
termijn komt er een thema avond met alle betrokkenen om te praten over de mogelijkheid en 
wenselijkheid van een dependance voor voortgezet onderwijs in Muiderberg. 
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Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad heeft een kennismakingsgesprek gehad met wethouder van 
Meerten. Diverse onderwerpen besproken waaronder het instellen van de Vrijwilligersprijs Muiderberg. 
De wethouder nam dit voor kennisgeving aan. Het is aan de raad van GMom eventueel het reglement 
voor de Muider Roemer aan te passen. 
Informatiebord om evenementen aan te kondigen is ook besproken. Muiderberg had altijd een bord en dat 
is door de gemeente weggehaald. De Dorpsraad wil dat terug en heeft daar een voorstel voor gedaan. Wij 
kunnen onze gang gaan, maar er mag geen relatie naar Gooise Meren gelegd worden, ook geen logo. Bij 
het formuleren van het gemeentebeleid om informatie over evenementen aan te kondigen wordt de 
Dorpsraad betrokken. 
Rommelmarkt in de Rijver kunnen we onze gang mee gaan, voorwaarde is dat de zaal per evenement 
wordt gehuurd. 
Harry Mock meldt dat er een popup tent komt om informatie over de Dorpsraad aan inwoners te geven. 
(wel permanente vergunning voor aanvragen adviseert E. P. Vlaanderen) 
 
Sociaal Domein: 
Artikel over wijkcoaches voor de website is vrijwel klaar en zal geplaatst worden.  
 
Sport: 
Er zal een presentatie over de Dorpsraad en de dorpsvisie bij de voetbalclub gegeven worden door Sandra 
Deuling en Harry Mock. 
 
Verkeer, verkeersveiligheid en openbaar vervoer:  
Ab Heij maakt een voorzet over aanpak drempels.  
 

4. Meldingen	
Het	voorstel	om	de	meldingen	en	verslag	van	de	dorpsschouw	te	combineren	is	vrijwel	af.	John	
Haug	en	Rob	van	Dijk	komen	daar	de	volgende	vergadering	mee.	De	meldingen	zijn	bijgewerkt	en	
komen	weer	op	de	website.	De	dorpsschouw	is	bijgewerkt	door	Gooise	Meren	en	wordt	op	de	
website	geplaatst.	
Annie	Slokker	meldt	dat	onderhoud	aan	het	hek	rond	de	Beatrixboom	nodig	is.	
	

5. Ingekomen	stukken		
• Aantal	leden	per	14-7-2016,	197	en	bijna	200	‘leden’	op	Facebook.	
• Patrick	Schrijver/GM	informeert	de	Dorpsraad	over	de	passantenhaven	Naarden.	
• mevr.	Toxopeus	meldt	problematiek	m.b.t.	stoepen	voor	rollatorgebruikers.	
• Nel	de	Wit	wijst	op	verkeerssituaties	T-kruising	Badlaan-Tesselschadelaan,		
• Zij	meldt	ook	de	slechte	staat	van	de	trappen	naar	de	dijk	nabij	Dobbertjeskom.	
• Initiatief	de	heer	Möring	m.b.t.	verbetering	speelplaatsje	bij	Grote	Haar.	
• Mevrouw	Mourits;	problematiek	in	krappe	bocht	voor	(vracht)verkeer	hoek	

Zeeweg/Flevolaan.	John	en	Ab	nemen	dat	voor	hun	rekening.	
• Meldpunt	geluidsoverlast	vliegverkeer	op	de	website	zetten.	
• Brief	van	Gooise	Meren	over	toekenning	wijkbudget	aan	de	Dorpsraad	voor	2016.	

	
Er	is	een	voorstel	om	bewonersparticipatie	te	vergroten	door	klussen	die	het	dorp	verbeteren	aan	
te	pakken.	In	de	vergadering	worden	drie	voorbeelden	getoond	met	als	titel	‘vacature	DOEN	
Dorpsraad	Muiderberg’	.	Lysette	Lubbers	geeft	aan	dat	de	gemeente	per	klus	kijkt	hoe	die	
ondersteund	kan	worden.	Eric	Mackay	wil	namens	de	Dorpsraad	de	coördinatie	op	zich	nemen	van	
deze	‘doe-democratie’.	

6. Dorpsvisie	voortgang	
a.	Status	prioriteitenplan:	Jur	Jonges	meldt	dat	alle	acties	die	in	de	dorpsvisie	staan	door	een	
groepje	van	prioriteiten	zijn	voorzien.	Dat	overzicht	moet	nog	worden	aangevuld.	
b.	De	inbreng	van	leden	zowel	tijdens	de	Algemene	Ledenvergadering	als	tijdens	de	Summer	Fair	
moeten	met	deze	prioriteiten	vergeleken	worden.	
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c.	Jur	wijst	er	op	dat	er	ook	prioriteiten	kunnen	voortvloeien	uit	wat	allerlei	instanties	over	het	
dorp	melden.	Hij	geeft	als	voorbeeld	het	RIVM	dat	informatie	over	geluid	verstrekt.	De	Dorpsraad	
kan	op	basis	van	deze	rapportages		alle	leefomgevingsaspecten	monitoren.	
	

7.	Evaluatie	Summer	Fair	/	uitkomsten	gesprekken	en	enquêtes	
	

Prioriteiten	
wegdek/drempels			24	
openbaar	vervoer				18	
onderhoud	groen					17	
honden-	paardenpoep	
hockeyvelden	
eenzaamheid	bij	ouderen	
natuur	en	milieu	
dienstverlening	GM	
buurtpreventie	
Whats’App	
lucht	kwaliteit	
geluidsoverlast	
 

 

 

Ideeën	in	volgorde	van	populariteit	
Volière	op	de	Brink	
Fontein	in	vijver	(Brink	of	Echobos)	
Oplaadpunt	voor	OV	kaarten	
Sportbassin	(AquaBrink©	Muiderberg	)	in	IJmeer	
Doolhof	in	Echobos	
Sneltram	Amsterdam	–	‘t	Gooi	
Rommelmarkt	in	de	Rijver	
Wandelpier	in	Zee	
Oplaadpunten	voor	E-bikes	en	elektrische	
auto’s	
 

 
Sandra Deuling meldt dat de stand die Ab Heij voorstelde, een succes was. We hebben er 
gestaan met het bestuur en met heel veel inwoners gesproken over de onderwerpen die we 
hadden voorbereid. Wee mochten dan ook 37 nieuwe leden inschrijven. Daarmee zitten we al op 
de helft van het aantal leden van de grootste club in het dorp. Ook de vrijwilligersprijs werd 
positief ontvangen. 

	
8.	Vrijwilligersprijs,	reglement	en	selectiecommissie	

De	selectiecommissie	zal	bestaan	uit	3	à	5	personen,	over	de	invulling	hiervan	heeft	het	bestuur	in	
een	besloten	vergadering	verder	gediscussieerd.		
De	selectiecommissie	doet	een	voorstel	voor	de	Vrijwilliger	van	het	jaar.	De	prijs	wordt	uitgereikt	
tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	voor	leden.	
Voor	de	prijs	komen	in	aanmerking	personen,	groepen	en	organisaties	(verenigingen,	stichtingen,	
etc.),	die	zich	gedurende	langere	tijd	-	globaal	minimaal	vijf	jaar	-	op	vrijwillige	basis	hebben	ingezet	
voor	de	Muiderbergse	gemeenschap	om:	
-	de	leefbaarheid	van	het	dorp	te	bevorderen	en/of	
-	de	sociale	cohesie	te	versterken	en/of	
-	de	ontwikkeling	van	de	sport,	de	kunst,	de	cultuur,	het	milieu	of	de	natuur	in	Muiderberg.		
	

9.	IKC	(brede	school)		
Het	Integraal	Kind	Centrum	is	gedacht	nabij	de	Rijver	en	de	bibliotheek	ook	op	het	terrein		van	de	
gemeentewerf	.	Gooise	Meren	wil	de	werf	sluiten	maar	zou	de	grond	dan	niet	moeten	verkopen,	
want	die	moet	beschikbaar	gehouden	worden	voor	het	IKC.	De	Dorpsraad	is	vooralsnog	tegen	de	
verkoop	van	de	grond	van	de	gemeentewerf	en	wil	dan	ook	alle	opties	openhouden.	

	
10.	Voetpad	tussen	hoek	Zeeweg/Flevolaan	en	Kerk	aan	Zee.		

Op	het	voetpad	wordt	gefietst	en	daar	zijn	klachten	over.	Er	was	overeenstemming	binnen	de	
Dorpsraad	om	daar	een	‘fietsers	te	gast’	bord	neer	te	zetten.	De	gedacht	daarbij	is:	wat	er	ook	voor	
maatregel	getroffen	wordt	gefietst	blijft	er	worden.	Ab	Heij	wijst	er	op	dat	wanneer	je	meerdere	
modaliteiten	toelaat	een	pad	een	minimale	breedte	nodig	heeft.	Daar	wordt	niet	aan	voldaan.	
Andere	oplossing	zoals	ribbels	zijn	lastig	voor	rolstoelers.	
Eric	Pieter	Vlaanderen	stelt	voor	om	rozenstruiken	te	planten	en	een	hek	toe	te	voegen	dat	heen	en	
weer	klapt.	Fysiek	moeilijk	maken	en	officieel	verbieden.	Gedogen	werkt	niet.		
Conclusie:	een	zo	natuurlijk	mogelijke	oplossing	vinden	en	door	deskundigen	uit	laten	werken.	Er	
moet	ook	rekening	gehouden	worden	met	de	kerk,	rolstoelers	en	begrafenisstoeten.	Sandra	Deuling	



4 
 

zoekt	resultaten	van	een	schouw	van	vorig	jaar	op	en	geeft	die	aan	Ab	Heij,	die	een	voorstel	in	deze	
lijn	uitwerkt	met	de	verantwoordelijk	ambtenaar	van	Gooise	Meren.		
	
						11.	Verslag	bezoek	dagelijks	bestuur	aan	wethouder	van	Meerten	11	juli	2016	
Het	dagelijks	bestuur	heeft	een	informeel	kennismakingsgesprek	gehad.	Daarbij	waren	ook	3	
ambtenaren	aanwezig	onder	wie	Lysette	Lubbers.	Voor	de	punten	die	besproken	zijn,	zie	eerder	in	
het	verslag	bij	meldingen.	
	
						12.	Onkostenregeling	bestuursleden	
De	regeling	wordt	goedgekeurd.	Afgesproken	wordt	dat	eventuele	lunchkosten	eerst	met	de	
penningmeester	overlegd	worden.			
	
						13.	Initiatiefvoorstel	AquaBrink©	Muiderberg	
Het	voorstel	wordt	aangenomen.	De	werkgroep	Haalbaarheidsstudie	AquaBrink©	Muiderberg	wordt	
samengesteld	en	benoemd	buiten	de	openbare	vergadering.	Eric	vindt	het	een	interessant	idee	en	
voorstel,	maar	wil	geen	verwachting	wekken	dat	zoiets	er	komt.	Hij	pleit	ervoor	om	de	werkgroep	
ook	de	ruimte	te	laten	voor	realisatie	op	een	andere	plek.	Jur	Jonges	en	Eric	Mackay	nemen	deel	
namens	het	bestuur.	De	Stichting	Strandrecreatie,	Hans	Manten	en	iemand	van	bestuur	van	de	
watersportvereniging	worden	gevraagd	deel	te	nemen.			
	
						14.	Rondvraag.	
Rob	van	Dijk	heeft	Rijkswaterstaat	gevraagd	de	naam	van	knooppunt	Muiderberg	te	veranderen.	De	
goede	naam	van	het	dorp	moet	niet	permanent	verbonden	worden	aan	een	verkeerschaos.	In	
reactie	laat	Rijkswaterstaat	weten:	“Het	antwoord	duurt	langer	dan	verwacht,	waarvoor	excuses”.	
	
Rita	Schipper	stelt	voor	te	onderzoeken	of	de	cursus	Seniorweb	ook	in	Muiderberg	gegeven	kan	
worden.	In	vrouwennetwerk	zijn	leden	die	deze	cursus	willen	volgen.	Betty	van	Sloten	wordt	
gevraagd	of	zij	kan	inventariseren	hoeveel	leden	het	betreft.	
	

15. Sluiting	
De	voorzitter	sluit	de	vergadering	en	dankt	de	aanwezigen	voor	hun	bijdrage.	
	
Volgende	vergadering:	11	augustus	19.30	uur	dorpsinloop,	20.00	uur	begin	openbare	
vergadering,	plaats	de	Rijver.		
	
Acties:	
• Whats’App	is	besproken,	er	wordt	een	inventarisatie	gemaakt	van	wat	er	loopt.	Komt	na	de	

zomer	terug.	Bij	voorzittersoverleg	buurtplatforms	bleek	dat	zo’n	initiatief	meer	tijd	kost.	Ab	
Heij	met	Lysette	

• Lijst	met	waardevolle	beeldbepalende	bomen	bestaat	(nog)	niet	en	de	lijst	met	beschermd	
dorpsgezicht	wordt	nog	gezocht	(Lysette	Lubbers)	Thijn	Westermann.	Mevrouw	Kamma	
heeft	het	rapport	van	Marcel	Snijders	aan	John	Haug	gegeven.	Eric	Mackay	heeft	het	gelezen.	Er	
staat	geen	lijst	met	bomen	in	en	het	rapport	is	al	vrij	oud	(20	jaar).		

• John	Haug	zet	artikel	over	wijkcoaches	op	de	website.	
• Ab	Heij	volgende	maand	lijst	met	drempels	
• Bij	de	gemeente	GM	komt	een	wijk-	en	kerngericht	werkgroepje	aan	de	orde,	dat	zich	buigt	over	

vergoedingen	aan	wijkplatforms/dorpsraden	en	dus	ook	de	Dorpsraad.	Daarnaast	komen	de	
convenanten	aan	de	orde.	Harry	Mock	neemt	daarin	plaats,	Rob	van	Dijk	helpt	hem.	

• Status	meldingen	John	Haug	en	Rob	van	Dijk	
• Prioriteiten	dorpsvisie:	Jur	Jonges	
• Presentatie	Dorpsraad	en	dorpsvisie	wordt	door	Harry	Mock	en	Rob	van	Dijk	afgemaakt.	
• Volgende	vergadering	Echo	Festival	agenderen,	John	Haug	


