VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 10-11 2016 bestuur VDM
Aanwezig:
Harry Mock , Sandra Deuling, John Haug, Jur Jonges, Rob van Dijk (adviseur van het
bestuur), Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en wijkgericht werken Gooise Meren), Gerben
Struik (wijkwethouder Gooise Meren), Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Ab Heij, Erik Noordhuis, Hannie van der Veen, Adri Timp, Nieneke Bouvy , Jan Tiktak.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Jops Reestman, Paul Steijn, Nelleke Toxopeus, Anne S. Troelstra, Olga Troelstra, Reynoud
Homan, Michiel Koekoek, Charles Wiss, Bea van Rossum-Willems, Jan Portengen (raadslid
GL / Muiden), Theo Fambach (raadslid D66 /Naarden)
Aanvang: inloop 19.30 hr. aanvang vergadering 20.00 hr.
Locatie: de Rijver
1. Opening
De voorzitter, Harry Mock, heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering
Rob van Dijk binnen Amsterdam verhuisd. B vervangt
2. Notulen 13-10 september 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
De in de notulen vermeldde actiepunten, voor zover geen agendapunt:
a. Waardevolle bomen: Gemeente GM komt met een lijst, nu nog geen nieuws.
b. Drempels: John Haug en Ab Heij hebben de tekst van het rapport inmiddels klaar,
foto’s worden er nog bijgevoegd, rapport kan nu aan de gemeente toegezonden.
c. Evaluatie convenant met gemeente: Dit raakt ook de buurtplatforms van Gooise
Meren die hierover onlangs in aanwezigheid van Harry Mock overleg hebben gevoerd.
Muiderberg neemt als kern van de gemeente op sommige onderdelen een andere
positie in dan de buurtplatforms. Op 28 november 2016 is er in het gemeentehuis een
vervolgoverleg ‘en petite comité’. Harry is hierbij aanwezig.
d. Update statusmeldingen: Volgens John Haug zijn deze tot en met september 2016
inmiddels bijgewerkt. De meldingen worden nadat deze geheel zijn bijgewerkt op de
website geplaatst.
e. Informatieborden: Zoals al eerder bericht stelt de gemeente de frames van de
informatieborden in bruikleen ter beschikking. De gemeente heeft hiervoor een
overeenkomst opgesteld die nog moet worden bestudeerd. Geprobeerd wordt om de
borden nog dit jaar geplaatst te krijgen.
f Belettering De Rijver: Reynoud Homan komt op verzoek van het bestuur met een
ontwerp.
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3. Ingekomen stukken
a. Brief van hockeyclub Muiderberg over hun afwegingen en besluitvorming met
betrekking tot het verkrijgen van een tweede veld.
b. Jops Reestman merkt op dat het gewenst zou zijn het paadje van de Dijkweg dat nu
schuin de dijk oploopt te bestraten, omdat het bij nat weer glad en glibberig is, de
uitvoering van de bestrating kan wellicht afbreuk doen aan het ‘dijkzicht’.
Gesuggereerd wordt door Anne Troelstra om het te vervangen door een schelpenpad
of door een half verhard (schelpen)pad. Lysette Lubbers geeft het aan de betreffende
dienst door maar verwacht wel dat het wat voeten in de aarde zal hebben.
c. Aankondiging regionale schouw van toegankelijkheid van gebouwen voor mensen
met een lichamelijke beperking. Theo Fambach zegt dat deze werkzaamheden vroeger
door het WMO-platform werden gedaan. Sandra Deuling stelt voor dit onderwerp
tezamen met de Seniorenraad op te pakken.
4. Aandachtsgebieden
a. Geluidsoverlast.
Jur Jonges zegt dat de officiële instanties rekenmodellen hanteren, die kunnen
afwijken van de praktijk. Het is daarom van belang het geluidniveau ook zelf op te
meten. Het oorspronkelijke idee om dit via een App. op een smart Phone te doen blijkt
niet haalbaar vanwege de gebrekkige geluidskwaliteit. Het alternatief is om als
Dorpsraad een geluidmeter aan te schaffen om op verschillende locaties en tijdstippen
zelf de geluidsoverlast te meten. Hij heeft gesproken met Rijkswaterstaat die zegt nog
immer de Standstill van 2008 te willen handhaven, wat inhoudt dat de geluidsoverlast
wanneer het gehele project is gerealiseerd niet hoger mag zijn dan in 2008.
Bij de inrichting van de omliggende snelwegen gebruikt Rijkswaterstaat ZOAB 2asfalt
beton dat geluid dempt.
Er zullen de komende tijd verdere gesprekken plaatsvinden met Rijkswaterstaat en de
luchtverkeersleiding, die beiden bereid zijn met de Werkgroep geluidsoverlast in
gesprek te gaan. Ook met ProRail zijn goede contacten opgebouwd. De Dorpsraad
wordt door deze instanties als een serieuze gesprekspartner gezien.
Actie: Jur Jonges belegt z.s.m. een nieuwe vergadering met de geluidsoverlast werkgroep
waarin het rapport over het laatste gesprek met Rijkswaterstaat zal worden besproken.
Jur vraagt een offerte aan voor een eigen geluidmeter.
b.

Bomenplan.
Dit plan is door de inwoners omarmd. Sandra Deuling heeft hierover met wethouder
Boland gesproken die er een ambtenaar op zal zetten.
Actie: De werkgroep overlegt verder met ambtenaren van Gooise Meren en van
Rijkswaterstaat.

c.

Echofestival:
Het is de bedoeling dit festival jaarlijks te houden op de zaterdag die het dichtst bij de
langste dag van het jaar ligt. In 2017 is dat 24 juni 2017. Alles wat Muiderberg te
bieden heeft kan tijdens het festival aan de orde komen.
Het bosgevoel mag echter door activiteiten geen geweld aan worden gedaan. Dus geen
dinertafels maar wel picknickmanden. Niet later dan 20.00 uur eindigen en geen
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keiharde muziek. De werkgroep bestaat thans uit 4 leden maar wordt bij voorkeur
uitgebreid tot 7 of 8 leden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden.
Actie: De werkgroep gaat verder met de organisatie, er zijn ook nog enige vacatures te
vervullen.
d.

AquaBrink© [natuurbad]:
Sandra Deuling zegt op nog twee reacties te wachten waarna de haalbaarheid van dit
project in gang kan worden gezet.
Actie: De werkgroep gaat nu aan de slag volgens het plan van aanpak.

e.

Dorpsklussen
Paul Steyn merkt op dat de werkgroep inmiddels en aantal onderwerpen aangedragen
heeft gekregen. Het uitgangspunt is dat wanneer een klus de mogelijkheden van de
werkgroep te boven gaat een beroep wordt gedaan op de gemeente.
Inmiddels zijn de tekeningen van de muziektent en van de vroegere volière in het bezit
van de werkgroep. Sandra Deuling heeft gesproken met de vogelvereniging “De
Kwartel” die de kosten van de bouw van een volière schat op ongeveer € 3.000 á
€ 4.000. Voorts wordt (via diverse hoveniersbedrijven)onderzocht of de fontein in de
vijver op de Brink kan worden (her)aangelegd en wat de kosten daarvan zijn.
Lysette Lubbers zegt zonder overleg geen toezegging over een gemeentelijke bijdrage
te kunnen doen.

f.

Vrijwilligersprijs
John Haug heeft voor de sluitingsdatum van 31 oktober 2016 vijftien opgaven gehad
waarin wordt geattendeerd op een te eren vrijwilliger. De vrijwilliger van 2016 wordt
bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2017.

5. Voetpad hoek Flevolaan/Zeeweg
Dit onderwerp wordt in verband met de afwezigheid van Ab Heij aangehouden tot een
volgende vergadering.
6. Bocht Zeeweg/Flevolaan
Inmiddels is via de stichting Strandrecreatie waarmee is overlegd duidelijk geworden
dat de voorkeur voor oplossing moet worden gezocht in een verruiming van de
buitenbocht. Deze oplossing zal door Ab Heij aan de gemeente worden voorgelegd.
Actie: Ab Heij werkt een voorstel uit dat aan Gooise Meren kan worden aangeboden.
7. Werkgroep lokale woonvisie Muiderberg
De regionale woonvisie is inmiddels vastgesteld en is gepubliceerd op de website van
Gooise Meren. Binnen het kader van de regionale visie wordt ook door Gooise Meren
een lokale woonvisie opgesteld. Een woonvisie voor Muiderberg moet vervolgens
passen in de gemeentelijke woonvisie. De gemeente moet het participatietraject nog
vaststellen. Rob van Dijk merkt op dat er in Muiderberg sprake is van vergrijzing,
vergroening en ontvolking. Daarom is een woonvisie belangrijk. Besloten wordt tot
oprichting van de Werkgroep woonvisie die facilitair wordt ondersteund door Sandra
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Deuling. Gezocht wordt nog naar leden voor de werkgroep: bij voorkeur planologen,
architecten en sociaal geografen. Voorgesteld wordt Jan Stroband te vragen.
8. Gluren bij de buren
Het betreft een commerciële activiteit van derden die inwoners vraagt hun huiskamer
ter beschikking te stellen voor een culturele uiting. De Dorpsraad wordt gevraagd een
bijdrage van € 200 te geven. Omdat over deze organisatie weinig bekend is en het ook
niet duidelijk is of inwoners meedoen wordt dit onderwerp aangehouden.
9. Huishoudelijk Reglement (herziene versie)
Naar aanleiding van een discussie over een door leden op te geven ‘geboortedatum’
wordt besloten dat in artikel 1 lid 1 van het reglement kan worden volstaan met
‘geboortejaar’.
In artikel 3 lid 4 wordt de termijn voor het doen van een voordracht voor een
bestuursverkiezing verkort van één maand tot veertien dagen.
In artikel 10 lid 3 wordt tot uitdrukking gebracht dat met de vergoeding van print- en
kopieerkosten alleen wordt bedoeld de kosten die ten behoeve van derden zijn
gemaakt. Niet de kosten voor eigen gebruik. Lid 4 zal worden gewijzigd in de zin dat
lunchkosten ook zonder toestemming van de penningmeester kunnen worden gemaakt
mits deze gerelateerd zijn aan de Dorpsraad.
Het Huishoudelijk Reglement wordt met deze wijzigingen vastgesteld.
10. Whats’App groep
Volgens Lysette Lubbers worden thans de afspraken met alle betrokkenen ingepland
en komt er snel een vervolg. Zij merkt op dat er ook commerciële App’s zijn maar dat
de gemeente terughoudend is bij het gebruik daarvan, met name vanwege mogelijke
onvoorziene financiële kosten.
Actie: Ab Heij spreekt hierover met Lysette Lubbers en Jordi van Dijk.
11. Gooise Meren (openstaande vragen)
a. Echobos: De voortgang met betrekking tot het Echobos stagneert door het nog niet
vastgesteld zijn van het participatietraject. Dit heeft zo’n 30 inwoners niet weerhouden
om op zaterdag 5 november 2016 reeds te beginnen met een aantal
onderhoudswerkzaamheden. De vraag komt op welke onderhoudswerkzaamheden
voor rekening van de gemeente komen en wat door de werkgroep kan worden gedaan?
Lysette Lubbers overlegt hierover met wethouder Gerben Struik en koppelt het
resultaat terug naar Rob van Dijk.
b. Inventarisatie wandelpaden: Lysette Lubbers merkt op dat de wandelpaden in de
gehele gemeente worden geïnventariseerd maar dat dit nog niet is afgerond en dat pas
daarna een prioritering kan worden vastgesteld. Besloten wordt om op basis van de
gemeentelijke criteria (regels en eisen aan wandelpaden) zelf tot een inventarisatie
met afbeeldingen over te gaan.
Door Jan Portengen wordt voor wat betreft de eisen nog verwezen naar de stichting
Wandelnet te Amersfoort. Aangezien het paadje tot een officiële wandelroute behoort
merkt Jan Portengen verder nog op dat er voor het opknappen mogelijk nog een
bijdrage van Waternet kan worden aangevraagd.
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c.

Boomspiegels: Lysette Lubbers zegt dat de gemeente een beleid wil ontwikkelen
over het eigen beheer door inwoners van boomspiegels (vierkant of rond vak met
aarde rondom een boom) en dat zij de Dorpsraad hierover nader zal informeren.

12. Dorpsvisie
De gewijzigde versie is aan de leden toegezonden en inmiddels ook aan de raad van
Gooise Meren gepresenteerd. Het bestuur beschouwt de Dorpsvisie als een levend
document dat van tijd tot tijd wordt aangepast.
Besloten wordt niet aan de Winterfair mee te doen.
13. Rondvraag
a. Rob van Dijk merkt op dat dit zijn laatste bestuursvergadering is. Harry Mock dankt
hem voor zijn werkzaamheden en zegt dat de Dorpsraad zonder de inzet van Rob niet
half zo ver zou zijn gekomen als nu het geval is.
b. Sandra Deuling merkt op dat zij een gemeentelijke bijeenkomst heeft bijgewoond
waar het ging over het thema ‘waar kun je elkaar in de gemeente ontmoeten’. Hoe kun
je elkaar vinden en versterken? Met Lysette Lubbers wordt besproken of in dit
verband ook een gemeentelijk inloopspreekuur in de kernen kan worden gerealiseerd.
c. Jur Jonges meldt nog geen verdere info te hebben betreffende plannen voor een
Kindcentrum.
Ook heeft hij nog steeds geen antwoord om het verzoek om met de gemeente Gooise
Meren te mogen meepraten over de geplande passantenhaven nabij de Naarder
jachthaven. Het bouwen van een sluis hiervoor zal verkeershinder opleveren voor de
IJsselmeerweg, een belangrijke ontsluitingsweg voor Muiderberg. Ook mogelijke
grotere drukte in het vaarseizoen wanneer de Hakkelaarsbrug mogelijk vaker open zal
zijn is een punt van aandacht. John Haug vraagt de gemeente nadrukkelijk nogmaals
om een adequate reactie.
14. Sluiting
Harry Mock sluit om 22.30 uur de vergadering.
Volgende buitengewone ledenvergadering: 8 december 2016.
Dorpsinloop: 19.30 uur. Bestuursvergadering: 20.00 uur
Actielijst:
• Drempels: John Haug en Ab Heij inventariseren samen de drempels en maken het
rapport klaar voor verzending aan B&W van Gooise meren.
• Evaluatie convenant met gemeente: Harry Mock bewaakt de voortgang.
• Update statusmeldingen: John Haug komt met een update.
• Informatieborden: De gemeente stelt de borden kosteloos ter beschikking en draagt zorg
voor de plaatsing van deze frames, de communicatie groep binnen het bestuur zorgt
voor de teksten en de klussen werkgroep zorgt voor de fysieke plaatsing van de
mededelingen.
• Belettering De Rijver: Harry vraagt Reynoud Homan te komen met een ontwerp.
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