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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	
	
	
NOTULEN	23	juni	2016	bestuur	VDM	
	
Aanwezig	bestuur:	 Harry	Mock,	John	Haug,	Sandra	Deuling,	Eric	Mackay,	Jur	Jonges	alsmede	

Rob	van	Dijk,	adviseur	bestuur	
Aanwezig	GM	 Lysette	Lubbers,	ambtenaar	wijk-	en	kerngericht	werken,	Pamela	Rusman,	

ambtenaar	o.a.	belast	met	cultureel	erfgoed	
Leden	Vereniging:	 Hans	Manten	,	Nel	de	Wit,	Jan	Stroband,	Johan	Smit,	Bea	van	Rossum-

Willems,	Els	Kamma-Kriek,	Nelleke	Toxopeus	
Afwezig	met	bericht:		 Ab	Heij,	Thijn	Westermann,	Eugene	Daems,	Celeste	Duyts,	Vera	Reijnders,	

Jan	Ruijzenaars,	Anne-Loes	van	Oorschot,	Astrid	van	der	Schot,	Hannie	van	
der	Veen.	

	
Inloop:			 19.30	uur	
Aanvang:		 20.00	uur	
Locatie:		 de	Rijver	
	

	
1. Opening.		

De	voorzitter,	Harry	Mock	heet	iedereen	welkom.	Een	bijzondere	vergadering,	namelijk	de	eerste	
openbare	bestuursvergadering.	Bij	de	inloop	en	op	de	‘publieke	tribune’	waren	diverse	leden.	De	
voorzitter	vermeldt	Johan	Smit,	de	beoogde	webmaster,	Pamela	Rusman,	ambtenaar	Gooise	Meren,	
onder	andere	verantwoordelijk	voor	cultureel	erfgoed	die	een	toelichting	wil	geven	over	het	
Echobos.	Verder	heet	hij	Eric	Mackay	welkom,	die	officieel	kandidaat	bestuurslid	is.	
De	voorzitter	meldt	dat	vandaag	met	een	kandidaat	bestuurslid	is	gesproken,	die	mogelijk	vanaf	de	
volgende	vergadering	mee	gaat	draaien.		
De	voorzitter	geeft	aan	dat	leden	kunnen	reageren	op	geagendeerde	onderwerpen.	Helaas	was	op	
de	dorpsinloop	geen	raadslid	verschenen,	dit	ondanks	de	diverse	aanpassingen	met	betrekking	tot	
de	vergaderdag	op	verzoek	van	raadsleden,	die	al	door	het	bestuur	zijn	getroffen.		
Verder	memoreert	de	voorzitter	de	goed	verlopen	algemene	ledenvergadering	van	2	juni.	
	

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: 
Jur Jonges vindt dat hij nu aan de mooiste straat van Muiderberg woont. Het nieuwe asfalt in de 
Tesselschadelaan is zo glad als een biljart. Het bord ‘slecht wegdek’ is inmiddels ook 
weggehaald. De snelheid waarmee de gemeente dit aangepakt heeft, zo snel na de dorpsschouw 
wordt gewaardeerd.  
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De waterkwaliteit van de Dobbertjeskom is inmiddels 3 keer gemeten door Waternet en 
uitstekend bevonden. 
 
 
Recreatie en toerisme 
Geen meldingen 
 
Kunst en Cultuur: 
Geen meldingen 
 
Sociaal Domein: 
Met de wijkcoaches is gesproken en er is een artikeltje voor de website gemaakt. John Haug is 
bij Coffee to Stay in Ontmoetingscentrum de Steeg geweest. Iedereen, maar met name ouderen 
kunnen daar iedere eerste vrijdag van de maand binnenlopen. Het is een goed bezochte 
bijeenkomst die begeleid wordt door Rini Jansen (Versa) en Magda de Boer (Kerk aan Zee). 
John schat dat er 30 mensen komen en heeft er een positieve indruk van. Het is gewenst om het 
vrijwilligersnetwerk in het dorp beter bekend te maken en daar waardering voor te uiten. Verder 
ligt het in de bedoeling van dergelijke initiatieven melding te maken op de website door het 
plaatsen van een klein artikeltje. Sandra onderzoekt ook de mogelijkheid met de wijkcoach of het 
mogelijk is dergelijke activiteiten in een vaste agenda in het Muidernieuws op te nemen. 
 
Sport: 
Er ligt een uitnodiging om als bestuur van de Dorpsraad deel te nemen aan het Jeu de 
Boulestoernooi Willem Kaarsgaren. Harry Mock, John Haug en Jur Jonges doen mee, 
Sandra Deuling treedt op als hun coach. John Haug meldt het team aan; tournooi zal 11-9 
plaatsvinden. 
Deze vergaderavond is er ook een ledenvergadering van de hockeyclub, waar ook de GM 
wethouder voor sport en een official van de hockeybond aanwezig zijn. Er wordt toelichting 
gegeven over twee opties als oplossing voor het tekort aan velden: de Negen Morgen of de 
Brediusdriehoek.  
 
Verkeer, verkeersveiligheid en openbaar vervoer:  
Er ligt een aanbod van de gemeente om tijdelijk enige ‘smiley’s te plaatsen. Ab Heij, onze 
verkeersdeskundige heeft daar veel ervaring mee en raadt plaatsing af. Het leidt af en vergroot 
eerder verkeersrisico’s.  
Er was een melding bij GM binnengekomen over de noodzaak van fietsenrekken bij de Echo. 
GM heeft nog enige ongebruikte fietsenrekken in opslag staan en biedt deze aan. Lijkt niet nodig 
en geeft onnodige verrommeling. Niemand ziet de noodzaak. Eric Mackay signaleert dat er op 
enkele zomerse piekdagen een fietsparkeerprobleem is bij de Zeeweg, hoek Badlaan. 
Ab Heij wordt gevraagd een overzicht te maken over welke drempels niet aan de wettelijke 
vereisten voldoen en aangepast moeten worden. Deze informatie wordt gedeeld met GM die 
parallel hieraan ook een eigen onderzoek doet. 
 
 
 
Communicatie: 
Mededeling uit het voorzittersoverleg buurtplatforms: Harry Mock heeft hieraan 23-6 
deelgenomen, verslag van Lysette Lubbers volgt. Harry meldt verder dat er een werkgroepje in 
het leven wordt geroepen over wijk- en kerngericht werken waarin het vergoedingen stelsel en 
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de convenanten vanaf 2017 en verder aan de orde komen. Harry heeft voor deelname van dit 
werkgroepje al een geschikte kandidaat in gedachten. 
Vrijwilligersprijs, voorstel van Sandra en Harry komt volgende vergadering aan de orde, vooraf 
kunnen opmerkingen gestuurd worden. Harry toont het schilderij waarvan een kopie (giclé op 
doek) ieder jaar aan de vrijwilliger van het jaar wordt gegeven. Algemene instemming dat dit een 
mooi geschenk is. Het origineel gaat ingelijst naar de werkkamer van de wijkwethouder. 
Het ontwerp van het Informatiebord wordt aan de gemeente voorgelegd. 
 
Onderwijs/Jeugd: Sandra Deuling meldt dat er een afspraak is met een bestuurslid van de 
Gooise Scholenfederatie om te praten over de mogelijkheid van een dependance voor voortgezet 
onderwijs in Muiderberg.  
Voor het IKC is een haalbaarheidsstudie begroot. Wij hebben nog geen reactie op de vraag over 
de haalbaarheidsstudie. In de gemeente Muiden is indertijd een stappenplan gemaakt om tot een 
IKC te komen. John Haug gaat nog eens naar de opdrachtformulering vragen (op een eerder 
verzoek is geen reactie gekomen) en maakt kenbaar dat de Dorpsraad hierbij betrokken wil 
worden.  
 

4. Meldingen	
	
Naar	aanleiding	van	het	voorbeeld	‘het	wandelpad	waar	gefietst	wordt	bij	de	Kerk	aan	Zee’	
wordt	besproken	hoe	met	meldingen	om	te	gaan.	Voorgesteld	wordt	om	dit	te	combineren	
met	het	verslag	van	de	dorpsschouw.	Daarbij	moet	helder	blijven	wat	meldingen	van	
inwoners	zijn	en	meldingen	die	op	andere	manier	op	de	lijst	van	de	Dorpsraad	gekomen	
zijn.	De	dorpsschouw	heeft	een	aparte	plaats	in	het	convenant	en	is	een	zaak	tussen	
Dorpsraad	en	Gooise	Meren.	Afgesproken	wordt	dat	John	Haug	en	Rob	van	Dijk	met	een	
voorstel	komen	hoe	de	meldingen	worden	bijgehouden	(in	welk	format	?/)	en	welke	
gegevens	een	minimale	vereiste	zijn.	Zij	actualiseren	dan	ook	gelijk	het	overzicht.	
	
Sandra	Deuling	meldt	dat	er	in	juni	2015		is	een	overzicht	is	gemaakt	voor	het	aanpakken	
van	het	onderhoud	van	straten	tot	2019.	(De	opdracht	voor	het	maken	van	een	dergelijk	
overzicht	werd	vervat	in	een	raadsbesluit).	Dat	overzicht	moet	boven	water	komen.	
Lysette	Lubbers	wordt	gevraagd	hiervoor	te	zorgen.	
	

5. Ingekomen	stukken		
Zijn	bij	andere	agendapunten	behandeld.	
	

6. Benoeming	penningmeester		
Tijdens	de	ledenvergadering	is	één	bestuurslid	in	functie	gekozen,	de	voorzitter.	Voorstel	is	
de	benoemingen	te	completeren	en	Sandra	Deuling	als	penningmeester	te	benoemen.	
Iedereen	is	akkoord	en	Sandra	wordt	bedankt	dat	zij	deze	rol	op	wil	pakken.	Hiermee	is	zij	
meteen	ook	lid	van	het	dagelijks	bestuur.		
	

7. Concept	verslag	algemene	ledenvergadering	
Bij	kopje	5,	de	vraagtekens,	moet	‘Nel	de	Wit’	staan.	
Bij	kopje	6:	wordt	aangevuld	dat	‘Eric	Pieter	Vlaanderen	stelt	voor	dat	er	ook	
tegenkandidaten	gesteld	kunnen	worden.’	
Verslag	in	concept	wordt	goedgekeurd.	Komt	op	de	website	en	kan	dan	op	8	december	
door	de	ALV	verder	worden	behandeld/goedgekeurd.	
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8. Dorpsvisie	
8a.	Jur	Jonges	stelt	voor	een	werkgroep	te	benoemen	die	een	prioriteitenplan	voor	de	
dorpsvisie	maakt.	Jur	pleit	ervoor	om	in	de	dorpsvisie	ook	op	te	nemen	hoe	allerlei	
instanties	naar	het	dorp	kijken.	Er	zijn	objectieve	maatstaven	waar	we	kennis	van	moeten	
nemen.	Wij	kunnen	wel	tevreden	zijn,	maar	dat	kan	betekenen	dat	we	toch	dingen	moeten	
verbeteren.	
Voorstel	is	om	Eric	Mackay,	Thijn	Westermann,	Rob	van	Dijk,	Jur	Jonges	en	Sandra	
Deuling	voor	deze	commissie	te	benoemen.	Het	voorstel	wordt	aangenomen.	Jur	Jonges	
neemt	het	initiatief	voor	de	bijeenkomst	van	de	commissie.	
	
8b.	Verloop	Algemene	Ledenvergadering.	Eric	Mackay	merkt	op	de	tijdens	de	ALV	
zorgvuldig	besloten	moet	worden.	Hij	geeft	het	voorbeeld	over	hoe	de	Dobbertjeskom	
besproken	en	‘besloten’	werd.	Hiermee	is	bij	menig	lid	de	indruk	ontstaan	dat	er	verder	
niets	bij	de	Dobbertjeskom	mag	gebeuren.	Harry	merkt	op	dat	het	geen	besluit	was	maar	
een	peiling.	Conclusie:	tijdens	ledenvergaderingen	dient	de	voorzitter	hier	heel	erg	
duidelijk	over	te	zijn	teneinde	dergelijke	misverstanden	te	voorkomen..	

	
8c.	Samenstelling	verkorte	presentatie	ten	behoeve	van	netwerken	binnen	
Muiderberg,	o.a.	Vrouwennetwerk,	Coffee	to	Stay,	‘administratie	voor	elkaar’,	diverse	
verenigingen	etc.	Sandra	en	Rob	hebben	de	voetbalclub	aangeboden	om	een	presentatie	te	
doen.	Harry	Mock	en	Rob	van	Dijk	maken	deze	presentatie.	
	

9. Voortgang	dorpsschouw	
John	en	Rob	komen	met	een	voortgangsrapportage	waarin	de	resultaten	van	een	gesprek	
van	21	juni	jl.	met	Lysette	Lubbers	(GM)	zullen	zijn	verwerkt.	
	

10. Voortgang	voorbereiding	Summer	Fair	
Sandra	heeft	een	voorstel	gemaakt.	Beschikbaarheid	bestuursleden	wordt	gepeild.	Alleen	
Jur	moet	nog	checken	of	het	in	zijn	agenda	past.	John	is	beschikbaar	van	11.30	hr.	tot	de	
afloop.	Ab	moet	nog	gevraagd	worden.	Voorstel	nog	aanvullen	en	aan	Sandra	melden:	
allen.	
	

11. 	Rondvraag	
Pamela	Busman	(beleidsmedewerker	GM	cultuur/groen	erfgoed)	geeft	een	inleiding	over	
gang	van	zaken	herstelplan	Echobos.	Onderstaand	hier	van	het	volgende	verslag;	
	
Verslag van de toelichting door mevrouw Pamela Rusman (GM) op situatie rondom 
aanpak Echobos d.d. 23-6-2016 
 
Lysette Lubbers (GM) heeft het initiatief genomen om mevr. Pamela Rusman 
(beleidsmedewerker cultuur / groen erfgoed GM) naar de vergadering mee te nemen om uitleg te 
geven over de situatie rond het echobos. Haar indruk is dat dit onderwerp sterk leeft en zeker 
nadere toelichting behoeft. Pamela start haar verhaal met de vaststelling dat de gemeente Muiden 
indertijd al initiatieven heeft ondernomen, ruimtelijk beleid vastgesteld en verschillende 
onderzoeken laten doen. De ambitie van de gemeente Muiden was indertijd dit gebied te 
“revitaliseren”. Vastgesteld wordt door Pamela dat het echobos een bijzonder mooie 
buitenplaats is in de gemeente GM. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat er nog veel 
(achterstallig) onderhoud aan het echobos dient te worden gedaan. Het bos moet hier en daar 
“gedund” worden om er voor te zorgen dat de waardevolle bomen, die er staan niet verder in de 
verdrukking  komen Er staan namelijk nogal wat exoten in het bos die daar normaliter helemaal 
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niet thuis horen. Ook het watertje in het bos (een voormalige dijkdoorbraak) wordt nog apart 
genoemd. Het waterpeil staat daar (te) laag, er is sprake van veel “bagger” en het moet 
“geschoond” worden. Het college van Muiden heeft in 2015 zodoende besloten dat dit gebied 
moet worden aangepakt en dat dit “samen in overleg met de bewoners van Muiderberg” moet 
worden gedaan. Er moet hiervoor een herstelplan worden opgesteld waarbij het verder ook van 
belang is te kijken naar de wijze waarop het gebied in de toekomst het beste zou kunnen worden 
onderhouden. Daarbij moet er voldaan worden aan de wetgeving, “immers het echobos maakt 
onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur” en dat zegt iets over de richting waarop de 
natuurwaarden verhoogd kunnen worden. Begin 2016 deed Pamela navraag met welke personen 
er het beste contact op kon worden genomen met betrekking tot dit project; antwoord was vrij 
eenduidig; Thijn Westermann. Pamela heeft zodoende begin dit jaar met Thijn en Rob van 
Hummel een wandeling door het gebied gemaakt om een indruk te krijgen. Daarna is met beiden 
ook een gesprek geweest hoe het proces verder te vervolgen. Dat plan moet dan ook 
“gezamenlijk worden gemaakt”; door GM, Muiderbergers en vakorganisaties zoals Noord-
Hollands landschap, opstellers van de natuurhistorische verkenning, en een 
landschapsarchitecten bureau dat hierin is gespecialiseerd. GM ziet in dit bos een grote potentie 
voor verdere natuurontwikkeling en de historie van het bos kan dan ook heel goed als 
inspiratiebron voor verdere ontwikkeling gebruikt worden. In het kader van deze historie worden 
o.a. de vroegere buitenplaats, het watertje ontstaan na een dijkdoorbraak, de dijk, de 
zandgronden en een oude bunker genoemd. 
Uit onderzoek in oude documenten blijkt dat er een paar vroegere tuinstijlen zijn te ontdekken in 
het bos, waarvan de Engelse landschapstuin nog terug te vinden is, van oorsprong was echter 
sprake van een classistische stijl met zijn assen en rechte lanen. De geschiedenis van het bos zou 
als inspiratiebron kunnen dienen voor de huidige ontwikkelingen. Pamela geeft echter aan dat er 
angst bestaat om terug te gaan naar de classistische stijl hetgeen zou betekenen dat er de nodige 
bomen gekapt zouden moeten worden. “GM probeert die vrees weg te nemen”; er zijn 
verschillende manieren om deze stijl weer tot uiting te laten komen. Er zijn nog enige restanten 
van deze stijl over; volgens Pamela zou dit element ook door middel van het plaatsen van 
struiken kunnen worden gerealiseerd. Pamela benadrukt nogmaals dat dit “in overleg met 
betrokkenen dient te gebeuren”. Met een participatie expert van GM zal worden gesproken 
hoe dit het beste kan wordt ingestoken. Mooi in het rapport opgesteld door de gemeente Muiden 
is, dat er veel aandacht is voor de historie. Gemeente Muiden had (in de nota natuur in 
Muiderberg) voor onderhoud een “potje” geld voor jaarlijks beheer en nog een apart 
(eenmalig)bedrag om het watertje schoon te maken. Verder is er ook de mogelijkheid 
groencompensatie van RWS in te zetten i.v.m. de A1-A6 situatie. Over de invulling hiervan is 
veel onrust en onduidelijkheid ontstaan. Pamela is van mening dat er wel wat te weinig 
groencompensatie voor Muiderberg is. RWS compenseert in ieder geval op eigen terrein 
verloren gegane natuur, maar daar bovenop zijn nog 500 extra bomen (verspreid te plaatsen) aan 
de gemeente Muiden toegezegd. 
 
Verdere uitspraken worden gedaan; 
De reeds gedane “onderzoeken moeten nadrukkelijk meespelen” in het bepalen van de 
kaders, de natuurhistorische verkenning is als onderzoeksuitkomst daarbij van belang. Ook zijn 
er over de historie van het gebied mooie verhalen te vertellen die in de beeldvorming na de 
revitalisering tot uiting moeten komen. Hoe dit ingevuld wordt “bepalen we met elkaar“ aldus 
Pamela. GM gaat de situatie eerst weer opnieuw overzien en als het ware “ terug naar af” en 
komt dan op z’n vroegst in het voorjaar 2017 met een plan van aanpak. Afgesproken wordt dat 
ondertussen de dorpsraad samen met GM (Christiaan van Zanten en Pamela Rusman) aan een 
plan gaan werken. Dit zal dan ook in overleg met een “werkgroep” gaan gebeuren, die 
overigens op dit moment nog niet bestaat. Nagedacht wordt over de rol van de inwoners hierbij. 
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Daadwerkelijke uitvoer van een plan zal dan na de zomer 2017 van start kunnen gaan. Een 
startbesluit van GM ten aanzien van dit project is er overigens op dit moment nog niet.  
	
Afgesproken	wordt	dat	de	Dorpsraad	samen	met	Pamela	en	Christiaan	van	Zanten	aan	een	
plan	gaan	werken.	Eric	Mackay	gaat	dit	vanuit	de	Dorpsraad	trekken	en	roept	een	groepje	
bijeen	nadat	hij	hierover	met	Thijn	Westermann	gesproken	heeft.	Naast	Thijn	en	Eric	
sluiten	Sandra	Deuling	en	Rob	van	Dijk	aan	om	dit	‘intern’	voor	te	bereiden.	
Met	participatie-expert	van	GM	wordt	gesproken	over	de	vorm	van	participatie.	
	
Harry	deelt	mee	dat	met	de	grafisch	ontwerpster	(o.a.	flyer/entreeborden)	afgesproken	is	
dat	zij	een	vergoeding	krijgt	voor	haar	werk	voor	de	Dorpsraad.	Een	opdracht	waar	zij	voor	
wordt	gevraagd	is	het	ontwerp	te	maken	voor	de	visitekaartjes	van	de	bestuursleden.	
	
Johan	Smit	wijst	erop	dat	er	toch	nog	veel	leden	zijn	zonder	internet.	Harry	antwoordt	dat	
leden	zonder	internet	de	stukken	in	de	brievenbus	krijgen.	
Johan	Smit	vraagt	of	iemand	weet	wanneer	de	sloop	van	de	Florisberg	begint.	Jan	Stroband	
vertelt	dat	de	vergunning	nog	niet	rond	is,	dat	er	geen	termijn	bekend	is,	maar	dat	e.e.a.	nu	
wel	snel	van	start	zal	gaan.		
	
Sandra	Deuling:	vertelt	dat	de	Stichting	Samen	Doen	is	opgericht	om	cohesie	tussen	
bewoners	te	bevorderen.	Kinderen	koken	voor	ouderen,	te	beginnen	in	Muiden.	Dit	
initiatief	kunnen	we	ook	naar	Muiderberg	halen.		
	
Eric	Mackay	wil	in	het	bestuur	wel	het	aandachtsgebied	‘recreatie	en	toerisme’	oppakken	
naast	‘milieu	en	natuur’.	
	
Hans	Manten	wil	een	idee	delen	om	zwemmen	voor	de	kust	mogelijk	te	maken	door	een	
deel	uit	te	baggeren	tot	2	meter	diep.	Eric	Mackay	meldt	dat	er	in	het	verleden	plannen	
gemaakt	zijn.	Jeroen	den	Hartog,	de	havenmeester	weet	van	alle	plannen	die	ooit	gemaakt	
zijn	en	waarom	ze	niet	doorgegaan	zijn.	
	

12. Sluiting	
De	voorzitter	sluit	de	vergadering	en	dankt	de	aanwezigen	voor	hun	bijdrage.	
	
Volgende	vergadering:	14	juli	19.30	uur	dorpsinloop,	20.00	uur	begin	openbare	vergadering,	
plaats	de	Rijver.		
	

Actie’s: 
 

• Whats’App in verband met buurtpreventie is besproken en er wordt een 
inventarisatie gemaakt van wat er al loopt. Komt na zomerreces terug. Bij 
voorzittersoverleg buurtplatforms bleek dat zo’n initiatief meer tijd kost. AB  

• Lijst met waardevolle beeldbepalende bomen bestaat (nog) niet en de lijst met 
beschermd dorpsgezicht wordt nog gezocht. Thijn, Eric. Lysette Lubbers deelt 
mede dat dit project in het 3de of 4de kwartaal door GM in contact met de 
gemeente wordt opgepakt. 

• Informatief artikel over sociaal domein/Versa/wijkcoach (Rob) en Coffee to Stay 
(John) kunnen worden afgerond en gecommuniceerd met betrokkenen. Na 
goedkeuring in overleg plaatsing op website (Johan)  
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• Inventarisatie verkeersdrempels welke niet aan de technische eigen voldoen Ab, 
John 

• Deelnemer voorstellen voor werkgroepje wijk- en kerngericht i.v.m. overleg 
vergoedingenstelsel en convenanten vanaf 2017. Harry  

• Voorstel opzet nieuw document waarin alle individuele meldingen en alle 
meldingen die tijdens de dorpsschouw zijn gedaan worden samengevoegd. Format 
moet aangepast worden (datum melding/afzender/actie door wie etc. ?) Duidelijk 
moet blijven wat de oorsprong van de melding is, Dorpsschouw of individueel 
Rob John   

• Initiatief start werkgroep voor prioriteitenplan dorpsvisie Jur 
• Samenstellen verkorte presentatie dorpsvisie ten behoeve van diverse 

geïnteresseerde (sport/welzijn)organisaties , Harry, Rob 
• Johan Smit heeft inmiddels de nodige toegangscodes voor de website. 

Inventarisatie over de stand van zaken op de website is nodig.  Harry, Sandra, 
webmaster Johan Smit 

 


