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 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

 
NOTULEN 8 september 2016 bestuur VDM 
 
Aanwezig:     
Harry Mock, Sandra Deuling, John Haug, Thijn Westermann, Eric Mackay,    Jur Jonges, 
Lysette Lubbers (wijkgericht werken Gooise Meren), 
 
Afwezig met bericht:  
Ab Heij, Charles Wiss, Rob van Dijk, Jan Ruijzenaars, Mary Bregman, Veronique van der 
Linden, Willemijn Jonkers, Gerben Struik (wijkwethouder).  
   
Aanwezige leden/belangstellenden:  
Renée van Wagensveld, Rita Schipper, Elle Burghgraaff, Ella van Dongen, Michiel koekoek, 
Henk van Amerongen, Nelleke Toxopeus, Els Kamma, Eugene Daems, Paul Steijn, Harriët 
Elsenaar, Carlo van der Vegt, Bram Striezenau, Jan Stroband, Nieneke Bouvy, Simone 
Andriessen, Johan Smit, Martijn Veldhuizen van Zanten, Henny Timmerman, Gré Dam, Hans 
Manten, Joop Evers, Janny keus, Herman Hasenaar, Bibi Hasenaar, Jos Glansbeek, Kees 
Boer, Jan Willem Verbeek, Jos Glansbeek, Arie Bruin, Marjolein Bruurs, Barbara Mournier,  
Titia Knoops, Jan Portengen/raadslid Muiden, Maarten Balzar/raadslid Bussum, Rietje 
Rijnja/raadslid Muiden, Eric-Pieter Vlaanderen/raadslid Muiderberg, Isolde 
Roggeveen/Naarden,  Gerke Brouwer/Naarden 
 
Aanvang:  inloop 19.30 hr. aanvang vergadering 20.00 hr. 
Locatie:  de Rijver 
 

 
1. Opening.  

De voorzitter, Harry Mock heet iedereen, maar apart nog de 4 aanwezige 
raadsleden welkom.  
a. Harry dankt het bestuur voor de bos bloemen met beterschapswens kaart die hij 

na zijn operatie mocht ontvangen van de vereniging. 
b. De  secretaris John Haug mocht als trotse grootvader een tweetal cadeautjes 

voor zijn 2 kleinkinderen in ontvangst nemen. 
c. Tenslotte deelt Harry Mock mede dat ons kandidaat bestuurslid Eric Mackay 

heeft aangegeven zich wegens drukke werkzaamheden niet langer voor een 
bestuursfunctie beschikbaar te kunnen stellen..  

 
 

2.  Notulen 11-augustus 2016 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. De actiepunten 
worden doorgenomen, zie hiervoor het overzicht aan het eind van dit verslag. 

  
3. Ingekomen stukken/mededelingen 

Aantal leden van de dorpsraad ging van 198 (7-8-2016) naar  213 (7-9-2016). 
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Michiel Koekoek stuurt een mail betreffende de overlast van het verkeerslawaai 
vanaf de A1 en A6 en vraagt daarbij of de dorpsraad in de vermindering daarvan 
ook een rol wil spelen. 
Adri Timp stuurde een tweetal e-mails berichten met hetzelfde thema waarbij hij 
gewag maakt van een “Herriedeken” over Muiderberg.  
Ab Heij heeft een melding ontvangen van de omgevingsdienst betreffende 
stankoverlast van het groen recycling bedrijf Den Ouden. Deze melding betreft een 
laatste afsluitende melding uit een reeks van 4 (onderzoek)stappen naar aanleiding 
van een klacht .  

 
4. Mededelingen uit de aandachtsgebieden/werkgroepen 

 
Bomenplan Muiderberg  
Harry Mock leidt het onderwerp in; vanuit de werkgroep moet een door de 
bewoners gedragen advies komen waar deze extra bomen moeten worden geplant, 
waarbij moet wel de nodige haast moet worden gemaakt. Eric Mackay blijft wel in 
de werkgroep maar zal deze vanwege drukke werkzaamheden niet gaan “trekken” 
Harry dringt er bij de aanwezige leden van de werkgroep (Thijn Westerman, Ella 
van Dongen en Eric Mackay) op aan nog de volgende week aan het werk te gaan. Een 
voorstel zou dan eind september gereed moeten zijn. 
 
Participatie herinrichting  Echobos 
De dorpsraad zal worden betrokken bij de revitalisatie van het echobos. Het 
wachten is nu nog op de gemeente die met een document moet komen waarin het 
participatietraject is vastgelegd. Hiernaar is bij de gemeente via Lysette Lubbers 
reeds navraag gedaan. 

 
Werkgroep Echofestival 2017 
Harry Mock licht de bedoeling van dit festival nog kort toe. Heeft op dit moment 
niet de hoogste prioriteit, moet wel “levend” worden gehouden, op dit moment 
wordt met name nog gezocht naar de “bemensing” van dit evenement. Het festival 
zal in samenwerking met de Stichting Muiderbergse Feesten worden opgezet. Ella 
van Dongen meldt dat het IVN (instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) 
bereid is haar medewerking te verlenen. De secretaris van het IVN zal een en ander 
in een e-mail nog verder toelichten. Wel wordt gevraagd de datum zo spoedig 
mogelijk vast te leggen i.v.m. andere activiteiten die in deze periode kunnen vallen. 
Ella van Dongen wordt gevraagd in de werkgroep plaats te nemen, zij komt hier 
nog op terug. Ook Luuk Donders (VOMM en Noot voor Noot en daarmee link met 
Heinze) is bereid in de werkgroep plaats te nemen.  
 
Werkgroep haalbaarheidsonderzoek AquaBrink © 
Werkgroep zal bestaan uit 5 personen, 4 zijn reeds bekend. De vijfde persoon moet 
nog worden gerekruteerd uit de watersport vereniging. Eric Mackay neemt nog 
contact op met de watersport maar probeert ook als dat niet lukt de werkgroep van 
4 personen nog voor de 16de september voor een eerste overleg bij elkaar te krijgen. 
 
 
 
Doe democratie / Klussen initiatief 
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Deze werkgroep komt nog niet zo van de grond. Eric Mackay die dit initiatief zou 
leiden moet helaas afhaken. Er wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat die dit 
coördineert en mogelijk op een later tijdstip als kandidaat-bestuurslid zou kunnen 
fungeren. Deze kandidaat zou niet alleen dit initiatief kunnen leiden maar zich ook 
kunnen ontfermen over alle meldingen/klussen die in het dorp gedaan kunnen 
worden. Inmiddels zijn er 2 aanmeldingen van personen die zich bereid hebben 
verklaard klussen in het dorp te doen.  
 
Sandra Deuling meldt dat er in de herfstvakantie in oktober een sportweek voor 
jong en oud wordt georganiseerd in Muiden die ook bedoeld is voor Muiderberg. Zij 
is hier met de sportcoach Ingmar Kolbrink nog in contact. Meldingen en info 
hierover kan op de website en de verschillende FB groepen worden geplaatst zodat 
verdere info breed beschikbaar zal zijn. 

 
 

5. Oprichting werkgroep geluidsoverlast Muiderberg 
Harry Mock start dit onderwerp met het afleggen van een verklaring over dit 
onderwerp. De volledige tekst hiervan is terug te vinden op de website van de 
vereniging. 

 Vervolgens deelt Harry de meest actuele stand van zaken mee; 
 

1. De verhoging van de geluidsschermen aan de  kant van de A6 wordt voorzien in 2017-

2018; er wordt aangestuurd op eind 2017.  

2. RWS is zich bewust van het feit dat er sprake is van een toegenomen hoeveelheid 

klachten over het verkeerslawaai in Muiderberg. RWS heeft een onafhankelijk 

onderzoekbureau opdracht gegeven om de toegenomen overlast te onderzoeken.  

De Dorpsraad was maandagavond 5 september aanwezig bij de  voorlichtings-
bijeenkomst in de bibliotheek in Bussum. Daar heeft de vertegenwoordiger van 
Rijkswaterstaat toegezegd dat op korte termijn  een gesprek met de Dorpsraad en de 
gemeente GM zal volgen.  
Met de oprichting van een werkgroep Geluidsoverlast Muiderberg krijgt het 
leefklimaat  blijvend hoge prioriteit van de Dorpsraad. Binnen deze werkgroep zal 
veel kennis er expertise worden gebundeld. Geluidsoverlast zal gecoördineerd, 
stelselmatig en integraal in het beleid van de Dorpsraad een plaats krijgen. 
(Voorlopige) samenstelling: vanuit het bestuur: Jur Jonges. Andere kandidaten tot nu 
toe: Michiel Koekkoek, Thijn Westermann en mogelijk Adri Timp (niet aanwezig) 
Ten aanzien van de toezegging van de gemeente GM om bij het gesprek met RWS 
aanwezig te zijn, wordt nog bekeken welke ambtenaren daarvoor beschikbaar zijn. 
Lysette Lubbers komt hier zo snel mogelijk met een voorstel waarna de afspraak 
met RWS kan worden gemaakt. Verdere belangstellenden kunnen zich melden.  

 
Naar aanleiding van de stand-still 2008 overeenkomst stelt Arie Bruin de vraag of er 
een referentiewaarde (zgn. NUL meting) bestaat waaraan kan worden gerefereerd. 
Voor zover bekend zijn er nooit geluidsmetingen verricht. Wel schijnen er 
rekenmodellen beschikbaar te zijn, echter geen daadwerkelijke gegevens gebaseerd 
op echte geluidsmetingen. Jur Jonges zal proberen eventuele berekeningen nog 
“boven water” te krijgen.  
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Jos Glansbeek brengt het toenemend gebruik van drones aan als nog een extra 
onderwerp i.v.m. geluidsoverlast. Zijn voorstel zou zijn de werkgroep (mede) te laten 
onderzoeken of Muiderberg geen drone-vrij gebied zou kunnen worden. Jur Jonges 
zegt toe dit aspect mee te nemen.  
Volgens Rietje Rijnja is er nog steeds tussen Pro-Rail en RWS discussie gaande over 
wie welk deel van de maatregelen ter beteugeling van de geluidsoverlast gaat betalen. 
Daarnaast memoreert zij de geluidsoverlast die bewoners uit het Naarderbos 
ondervinden; zij stelt dan ook voor alle krachten binnen de gemeente GM te 
bundelen. John Haug bevestigt dat er al contact is gelegd met deze groep waarvan 
ook 2 leden (o.a. Dhr. Gerke Brouwer) op deze vergadering aanwezig zijn.  
Jur Jonges vult hierbij nog aan dat uit de correspondentie die met Pro Rail de laatste 
tijd is gevoerd het duidelijk is geworden dat er al wordt gewerkt aan de planning voor 
extra te bouwen geluidsschermen.  
Erik Pieter Vlaanderen suggereert dat het nuttig zou zijn met Marlon van der Meer 
contact op te nemen; mogelijk heeft hij meer informatie ten aanzien toezeggingen en 
planning van deze werkzaamheden.  
Michiel Koekoek wijst erop dat er is een tracébesluit via wetgeving is aangenomen . 
Alle geluidswerende maatregelen zijn daarin exact beschreven. 
Maarten Balzar merkt nog op dat informatie krachtens de wet milieubeheer van de 
omgevingsdienst Flevoland/Gooi en Vechtstreek van groot belang en ook beschikbaar 
is; “ De wet milieubeheer schrijft voor dat elke beheerder van rijkswegen en spoorwegen 
gehouden is aan het jaarlijks rapporteren van het geluidsproductieplafond, een 
belangrijk  gegeven”. Maarten zoekt uit waar de gegevens, gebaseerd op akoestisch 
onderzoek van de omgevingsdienst te vinden zijn. Verder; “ als de overweging leidt tot 
een situatie waarbij geen maatregelen worden getroffenen het geluidsproductieplafond 
wordt verhoogd, dan gaat dat in samenhang met een appèllabel besluit. De gemeente 
kan de appèllant bijstaan om zo’n appèl in te dienen.  
Jur Jonges voegt hieraan toe dat hij al diverse contacten i.v.m. met de vraag naar een 
jaarlijkse geluidskaart van Muiderberg met de omgevingsdienst over dit onderwerp 
heeft gehad, de communicatie moet via de juiste instantie, lees gemeente GM 
(wethouder Hendrik Boland of wijkwethouder Gerben Struik) verlopen. Deze 
geluidskaart zal oktober 2016 gereed zijn, diverse instanties en deskundigen gaan 
zich dan hier eerst over buigen; officiële publicatie wordt dan in mei 2017 verwacht. 
Diverse aanwezigen lichten verder nog toe hoe het zit met de aanvliegroutes van 
vliegtuigen. 
Jur Jonges meldt daarbij nog dat klagen via BAS  (bewoners aanspreekpunt 
Schiphol)in sommige gevallen tijdelijk helpt. Ongeveer 5% van alle Muiderbergers 
klaagt wel eens bij BAS, dit is uit de statistieken van BAS op te maken en de aantallen 
klachten is dan ook relatief laag. Gevraagd zal worden aan de gemeente GM of er op 
de kerktoren van Kerk aan Zee een meetpunt kan worden geïnstalleerd. Zo’n verzoek 
wordt echter alleen gehonoreerd als er procentueel uit Muiderberg veel klachten 
komen. 
John Haug merkt op dat met een applicatie, te installeren op een smart Phone 
eventuele meldingen naar BAS veel sneller kunnen worden gedaan, dit zou het aantal 
meldingen sterk kunnen vergroten. Er wordt nog gezocht naar een dergelijke 
applicatie. 
Els Kamma vraagt of BAS ook nog steeds telefonisch bereikbaar is voor klachten. Dat 
blijkt inderdaad het geval te zijn. 
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Gerke Brouwer (inwoner Naarderbos) bevestigt het bestaan van een dergelijk app. 
Hij belooft de gegevens daarvan te sturen. Vraag daarbij is of er dan een direct 
koppeling met het klachtenformulier van BAS toe stand wordt gebracht.. dit moet nog 
worden bezien. 
 
Oprichting werkgroep geluidsoverlast Muiderberg 
Harry Mock vraagt de aanwezigen of er mensen zijn die met de nodige expertise in 
een dergelijk werkgroep willen plaatsnemen. Niemand meldt zich aan. 
Thijn Westermann heeft nog twijfels over het door RWS beloofde onderzoek naar 
geluidsoverlast. Hoe kritisch en waarheidsgetrouw zal zo’n onderzoek in opdracht 
van RWS zijn ?  
Michiel Koekoek merkt op dat het tracébesluit en bijbehorende maatregelen tegen 
geluidsoverlast (o.a. ZOAB 2) sterk verbonden zijn met de Stand-still overeenkomst. 
De vraag hoeveel geluidsreductie dit ZOAB 2 (Zeer Open Asfalt Beton) oplevert blijft 
nog “hangen”. Volgens Michiel Koekoek 2 dB (staat in tracébesluit), Jur Jonges 
meent dat dit 6dB zou  kunnen zijn. 
Martijn Velthuizen van Zanten lijkt het weinig zinvol nu al metingen uit te voeren 
terwijl dat deel van het project nog helemaal niet klaar is.  
Jur Jonges is een voorstander van het doen van een meting nu en later als het project 
af is. 
Jan Portengen heeft met René Stumpel (GGD Amsterdam) over geluidsoverlast en 
luchtverontreiniging gesproken. Hij is ervaringsdeskundige i.v.m. met het traject 
verbreding A 10 Amsterdam.  
Bibi Hasenaar was met haar zoon die wat ademhalingsmoeilijkheden had bij de 
huisarts geweest. Deze concludeerde dat dit mogelijk als gevolg van blootstelling aan 
fijnstof door de werkzaamheden aan de A1 en/of A6 is ontstaan.  
Tenslotte maakt Elle Burghgraaff daar ook nog een opmerking over. Sloopafval 
(puin) van de gesloopte wegen wordt op een locatie langs de oprit naar de A6 richting 
Almere verwerkt. Daarbij komt veel fijnstof vrij, een eenvoudige oplossing zou zijn dit 
afval tijdens verwerking te besproeien.  
 

6. Dorpsvisie (voortgang)  
Geen verdere inbreng in de vergadering 
 

7. Rondvraag 
Harry Mock merkt nog op dat de dorpsraad nog mensen zoekt; 
Een griffier/2de secretaris / notulist  
Deelnemers aan de verschillende werkgroepen zoals echofestival 
Coördinator en klussers voor de doe-democratie 
Nieneke Bouvy vindt het bomenplan prima (nieuwe aanplant) maar maakt zich 
daarnaast zorgen over het groenonderhoud, met name bomen die op verschillende 
plekken veel te groot/hoog worden en overwoekering van groen door niet 
inheemse exoten.  
John Haug wijst op het feit dat de gemeente GM van plan is een inventarisatie ten 
aanzien van bomen in Muiderberg te houden. Hieruit zou moeten blijken welke 
maatregelen daarna moeten worden genomen. 
Ella van Dongen heeft bij haar huis 2 stukjes openbaar groen, de gemeente pleegt 
daar geen onderhoud aan, zij verzorgt deze stukjes groen dan ook zelf en heeft daar 
2 leuke tuintjes van weten te maken. Steeds is zij erin geslaagd de 
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groenonderhoudsploegen van de Tomin groep voor haar tuintjes te behoeden. In 
een onbewaakt moment is er helaas toch een elektrische “zeis”  van de Tomin groep 
overheen gegaan waardoor alle jarenlange werk teniet is gedaan. Ella pleit ervoor 
dat de opdrachtgever (gemeente GM) haar van tevoren waarschuwt. 
Thijn Westermann (voorzitter Stichting Groen Muiderberg) pleit voor het 
organiseren van een avond/middag over het groenbeleid. Het groenbeleid van de 
gemeente GM moet (na de fusie) nog worden bijgesteld en bevindt zich op dit 
moment nog in een overgangsfase. 
Harry Mock stelt voor nog eens met de betreffende afdeling van de gemeente GM te 
overleggen om te zien waar het groenonderhoudsplan dat er nu ligt zou moeten 
worden aangepast. 
Lysette Lubbers vult verder nog aan; in de vroegere gemeente Naarden was het 
mogelijk voor bewoners een aparte onderhoudsafspraak met de gemeente te 
maken. Idee is dat bewoners delen van het groen in eigen beheer in overleg met de 
gemeente zelf in onderhoud nemen. Ze roept iedereen op contact met haar op te 
nemen om te zien wat er mogelijk is. Ook suggereert zij tussentijds een afspraak te 
maken met de coördinator beheerdienst groenvoorziening van de gemeente GM 
teneinde “ongelukjes” zoals door Ella van Dongen beschreven te voorkomen. 
Thijn Westermann biedt aan een en ander namens de Dorpsraad en Groen 
Muiderberg verder op te pakken. Eric-Pieter Vlaanderen pleit tenslotte voor een 
werkgroep snoeibeleid. 
Verschillende aanwezigen brengen vervolgens de bereikbaarheid van ons dorp met 
het openbaar vervoer ter sprake 
Martijn Velthuizen van Zanten stelt een vraag over de bereikbaarheid van ons 
dorp via het openbaar vervoer naar IJburg. De situatie op het P&R terrein in Muiden 
is onduidelijk en de informatievoorziening van Connexxion is niet op orde. Ook 
mevrouw Simone Andriessen meldde dit al schriftelijk.  
Lysette Lubbers maakt nog eens duidelijk dat niet alleen de gemeente hierover 
gaat maar dat dit ook regionaal moet worden opgepakt. Raadslid Jan Portengen 
voegt hier aan toe dat dit thema ook al in de raad van GM is besproken en dat de 
wethouder dit bij de gedeputeerde van provinciale staten heeft aangekaart. 
Marjolein Bruurs vraagt of de dorpsraad zich sterk zou willen maken om meer 
bussen afkomstig uit Flevoland via het P&R terrein in Muiderberg te laten rijden. 
Sandra Deuling merkt daarbij op dat de route van deze bussen bepaald wordt via 
een concessiehouder uit Flevoland die de passagiers zo snel mogelijk van Almere 
naar Amsterdam wil brengen. Een tussenstop via het P&R terrein in Muiderberg 
verlengt de reistijd en is ongewenst, mevrouw Els Kamma en Titia Knoops 
bevestigen deze uitspraak..  
Barbara Mournier heeft vanuit Hart voor Muiderberg de gemeente Almere en 
Connexxion ook al hierop aangesproken. 
Eens in de 3 jaar wordt er  een nieuwe concessie uitgeschreven en als Connexxion  
deze concessie heeft gekregen kan deze niet tussentijds zonder extra kosten worden 
gewijzigd. De huidige concessie loopt overigens tot 2019, is onlangs verlengd. Er 
wordt op dit moment wel binnen de gemeente GM actueel een discussie gevoerd 
over de situatie in Muiden; het zou verstandig zijn hierbij snel aan te haken om ook 
de problematiek voor Muiderberg daarin mee te nemen. Gepleit zou moeten worden 
de oude route met een frequentie van 2 x per uur van buslijn 136 (langs NS station 
Bussum, via Muiderberg / Maxis / Diemen / Amstelstation) weer te herstellen. 
Harry Mock resumeert dat er misschien toch een tijdelijke werkgroep OV moet 
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komen en/of dat in overleg Ab Heij als verkeersdeskundige zich hier nog apart over 
zou kunnen buigen.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 Hr. en bedankt de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 
 

 
 

Volgende vergadering: 13 oktober 19.30 uur. Dorpsinloop, 20.00 uur; begin 
openbare bestuursvergadering, Plaats de Rijver.  

 
Acties: 
 Whats’App. Er is inmiddels een groep in het dorp. Contact met deze groep is gelegd via 

mevr. Bouvy, wordt na de zomer verder opgepakt. Ab Heij spreekt hierover ook nog 
met Lysette Lubbers. 

 Lijst waardevolle bomen en beschermd dorpsgezicht (Lysette Lubbers) Thijn 
Westermann. Lijst wordt door de gemeente samengesteld; te verwachten 4de kw 
2016/1ste kw 2017 

 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. 
 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. Ook met de gemeente is een afspraak gemaakt in november een presentatie 
over de dorpsvisie te houden. 

 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. 

 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. Sandra Deuling komt met een opzet voor publiciteit. 
 


