VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 13 oktober 2016 bestuur VDM
Aanwezig:
Sandra Deuling, John Haug, Ab Heij, Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en wijkgericht
werken Gooise Meren), Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Harry Mock, Thijn Westermann, Jur Jonges, Rob van Dijk, Joke Wiss, Veronique van der
Linden, Henk van Amerongen, Johan Smit, Coby van Kreel, Bernhard van Kreel,
Aanwezige leden/belangstellenden:
Rita Schipper, Els Kamma, Jan Wouters, Jops Reestman, Nel de Wit, Gré Dam.
Aanvang:
Locatie:

inloop 19.30 hr. aanvang vergadering 20.00 hr.
de Rijver

1. Opening
De waarnemend voorzitter, Sandra Deuling, heet de aanwezigen welkom en opent de
vergadering
Sandra Deuling deelt mede, dat het bestuur Fred Kollen bereid heeft gevonden als
griffier/notulist van de vereniging op te treden. Fred Kollen stelt zichzelf kort voor: zo’n 40
jaar advocaat (gespecialiseerd in verenigingsrecht), 12 jaar mediator, 15 jaar bestuurslid
VVD Naarden en aansluitend tot vorig jaar 5½ jaar steunfractielid in Naarden. Fred Kollen
vervangt Rob van Dijk die naar Amsterdam verhuist.
Rob van Dijk binnen Amsterdam verhuisd. B vervangt
2. Notulen 8 september 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
3. De volgende actiepunten worden doorgenomen:
a. Whats’App: Ab Heij en Lysette Lubbers overleggen nog over een nadere uitwerking
en nemen voor verdere afstemming nog contact op met een van de initiatiefnemers van
de reeds bestaande Whats’App groep mevr. Nieneke Bouvy. John Haug merkt op dat
het wellicht verstandig is op voorhand reeds een inventarisatie te maken van eventuele
deelnemers aan dit project.
b. Waardevolle bomen: Lysette Lubbers geeft aan dat de gemeente de betreffende
bomen april/mei volgend jaar zal inventariseren. Daarna volgt een gemeentelijk
participatietraject met inspraak voor alle bewoners.
c. Drempels: John Haug stelt samen met Ab Heij een rapport samen van de top tien van
drempels die als eerste aandacht behoeven en neemt nadien contact op met de
wethouder.

1

d.

e.
f.
g.

h.

i.

Wijk- en kerngericht overleg in GM: Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met
de voorzitters van de wijk/buurtplatforms in GM. De verschillende bestaande
convenanten en de financiering van de platforms in GM worden geëvalueerd. Harry
Mock heeft ter zake inmiddels contact gehad met Wytze Bonga van het wijkplatform
RemCom in Naarden.
Update statusmeldingen: Deze is nog niet compleet/gereed en komt in een volgende
bestuursvergadering aan de orde.
Dorpsvisie: Deze is vorige week in een afzonderlijke presentatie aan de orde geweest.
Enige zaken kwamen daar nog naar voren en zullen nog worden gewijzigd en/of
aangevuld.
Bocht Zeeweg/Flevolaan: Ab Heij geeft aan dat inmiddels verschillende opties zijn
bestudeerd, daarover is deze week door betrokkenen vergaderd. De meest
aantrekkelijke optie is om de binnenbocht op te schuiven, maar hieraan kleven ook
fysieke (toegankelijkheid voor mindervaliden) en financiële bezwaren. Er wordt nu
eerst gewacht op een reactie van de Stichting Strandrecreatie.
Voetpad Zeeweg: Ter vergadering worden aantal opties besproken. Bekeken wordt
wat haalbaar is. Ab Heij geeft aan dat in ieder geval groepen wielrenners zullen
worden geweerd. Sandra Deuling zegt toe dat eerst nog overleg met de inwoners
plaatsvindt en dat pas daarna met de gemeente wordt gesproken.
Communicatie: Er is veel bekendheid gegeven aan de in te stellen vrijwilligersprijs.
Naast vermelding op de website en Facebook is een persbericht uitgegeven, zijn alle
leden via e-mail benaderd en zijn er flyers in het dorp opgehangen. Daarnaast zijn de
Muiderbergse verenigingen aangeschreven. John Haug meldt dat hij reeds enige
aanmeldingen heeft ontvangen, aanmeldingstermijn loopt t/m 31 oktober af. De prijs
wordt uitgereikt op 12 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de leden.

4. Ingekomen stukken
a. Mail van Hennie Juffermans: Zij betreurt het dat de weg achter het benzinestation De
Wegman er niet meer is zodat omgereden moet worden. Besluit werd echter reeds
enige jaren geleden door RWS genomen. Voorts wordt aandacht gevraagd voor de
Horrewaarde vanaf huisnr. 23 waarvan met name het plaveisel ongelijk is. Het bestuur
adviseert deze kwestie rechtstreeks bij de gemeente aan te kaarten. Lysette Lubbers
meldt dat dergelijke onderhoudswerkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd met de
riolerings-werkzaamheden die gepland zijn voor het derde of vierde kwartaal van
2017.
b. Mail van Marjolein Martha: Klaagt over de huidige bereikbaarheid van Muiderberg,
waaronder het afsluiten van de afrit Muiderberg op de A6. Sandra Deuling zegt dat die
afrit na 1 november 2016 weer open zal zijn. Tot die tijd moet richting Hilversum de
afslag Naarden-West of Naarden-Vesting genomen worden om vervolgens via de
IJsselmeerweg (daar wordt niets gewijzigd) terug te rijden naar Muiderberg.
Informatie via omroep Flevoland dat deze afrit mogelijk zal verdwijnen is absoluut
onwaar. De verbinding van de oprit A6 naar de A1 richting Bussum/Hilversum gaat
half november weer open.
c. Mail van Nel de Wit: Wordt bus 110 opgeheven? Zij schreef hierover de gemeente
Muiden indertijd diverse brieven maar kreeg geen inhoudelijk antwoord. Sandra
Deuling: Deze buslijn wordt niet opgeheven. Ab Heij zegt dat bus 151 van Almere naar
Bussum wegens onvoldoende gebruik waarschijnlijk wel wordt opgeheven.
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d.

Mail van Marc Norden: Graag herstel van lichtbakken (is reeds gedaan) en niet goed
rollende wielen onder de witte vergadertafels in de Rijver. John Haug zegt dat dit een
kwestie voor de gemeente is en dat het bekend is bij de beheerders.

Sandra Deuling zegt aanvullend dat dergelijke incidentele kwesties het beste rechtstreeks
bij de gemeente kunnen worden gemeld. De Dorpsraad kan daarin slechts als doorgeefluik
optreden. Kwesties die iedereen, althans een groot aantal inwoners, raken kunnen bij de
Dorpsraad worden aangekaart.
Het aantal leden van de vereniging is toegenomen van 205 naar 235 per 11 oktober .
5. Mededelingen
a. Werkgroep Bomenplan Muiderberg:
Sandra Deuling ligt toe: de herinrichting van de A1 en de A6 leidt tot een wettelijke
compensatie van 6000 bomen. Rijkswaterstaat heeft daarnaast toegezegd nog 500
bomen extra ter beschikking te stellen waarvoor de werkgroep inmiddels een globaal
plan heeft gemaakt dat uitkomt op 550 bomen. Voorgesteld wordt deze bomen te
planten daar waar de IJsselmeerweg toegang tot het dorp geeft. Dit voorstel werd
vorige week omarmd tijdens de bespreking van de dorpsvisie. Er moet nog onderzoek
worden gedaan wie de eigenaar van de grond is en wat de grondsoort is omdat dat
bepalend is voor de te plaatsen bomen. Het bestuur overlegt hierover met deskundige
ambtenaren van de gemeente en nadien met Rijkswaterstaat.
b.

Werkgroep Participatie Herinrichting Echobos
De werkgroep kan nog niet verder: er wordt nog steeds gewacht op de (eigenaar)
gemeente GM die met een nota betreffende de kaders voor de participatie van de
bewoners moet komen. Wel zal op 5 november as. weer in samenwerking met
vrijwilligers en o.a. Groen Muiderberg en de gemeente GM een zgn. natuurwerkdag
plaatsvinden, waarbij dan ook specifiek het schoonmaken/opruimen van de (wiel)
vijver ter hand zal worden genomen.

c.

Werkgroep Echofestival 2017
De werkgroep is inmiddels voor een deel geformeerd en al een keer bij elkaar
gekomen. De locatie wordt nog nader besproken met Thijn Westermann. Het woord
‘festival’ kan een verkeerde indruk wekken. Het is niet de bedoeling dat er een luid
versterkt rock-‘n-roll festiviteit plaatsvindt maar wel plaats is voor aanvullende
versterking passend bij het bos. Tijdens het evenement moet worden bewaakt dat
voorzichtig wordt omgegaan met bomen en beplanting.

d.

Werkgroep haalbaarheidsonderzoek AquaBrink©
Het bestuur heeft besloten dat eerst een haalbaarheidsonderzoek wordt gehouden om
te onderzoeken wat er zo al geïnventariseerd moet worden. Gedacht moet o.a. worden
aan eigendom, toepasselijke regelgeving, wie waarvoor toestemming moet geven, etc.
Rob van Dijk heeft hiertoe al een document geproduceerd waarin de hoofdlijnen van
een plan van aanpak zijn opgenomen. De Stichting Strandrecreatie is positief over het
plan dat aan het strand moet leiden tot een (met een kunststof wanden) afgescheiden
‘natuurbad’ van 20 x 25 meter.
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c.

Doe-democratie (klusseninitiatief)
Paul Steijn gaat de werkgroep trekken. Wat de te verrichten werkzaamheden betreft
kan gedacht worden aan het opknappen van de muziektent, het hek rond de
Beatrixboom, het aanbrengen van leuningen bij trappen naar de dijk liggend aan de
dobbertjeskom, het klein onderhoud/nieuw planten van de knotwilgen aan de
Googweg en het onderhoud van diverse speeltuintjes.

6. Werkgroep Geluidsoverlast
Deze werkgroep inventariseert de overlast van wegen, treinen en het vliegverkeer.
Rijkswaterstaat baseert zich voornamelijk op nogal abstracte theoretische
rekenmodellen, terwijl de werkgroep graag werkelijk gemeten waarden hanteert.
Daartoe moeten geluidsmetingen worden gedaan waarvoor geijkte meetapparatuur
noodzakelijk is. De werkgroep vraagt om een budget hiervoor. Deze apparatuur kost
ongeveer € 500,- per systeem, wat tot een wijziging van de begroting leidt. John Haug
vraagt Jur Jonges een offerte te laten maken. De aanwezigen stemmen in met de
aanschaf van de apparatuur binnen dit budget.
John Haug oppert dat ook een aantal inwoners (20-30 ?) kunnen worden
ingeschakeld bij het meten van geluidsoverlast. Dit kan door een applicatie op hun
telefoons te installeren en de telefoons met het aangeschafte meetsysteem te ijken. Hoe
meer inwoners met deze metingen (tegelijk op een tevoren afgestemd tijdstip) doen
des te groter zal de nauwkeurigheid en de betrokkenheid voor burgerparticipatie
worden.
Rita Schippers wijst er op dat bij metingen rekening moet worden gehouden met de
windrichting, geen probleem als iedereen op hetzelfde afgesproken moment meet. Els
Kamma geeft aan dat een meting aan de voorkant van het huis verschilt met die van de
achterkant. Jan Wouters merkt op dat de overlast van het spoor kan worden
verminderd door de lasnaden zgn. stomplassen te onderhouden en tijdig te
onderhouden. Hij wijst op de noodzaak om te beschikken over objectieve informatie.
John Haug meldt dat Rijkswaterstaat aangeeft naar aanleiding van veel klachten
vanuit Muiderberg inmiddels een ingenieursbureau (Antea groep ?) opdracht te
hebben gegeven om geluidsmetingen te doen.
7. Woonvisie Muiderberg
John Haug was 12-10-2016 aanwezig bij de behandeling door de gemeente GM van de
regionale woonvisie. In het besproken document is inhoudelijk over Muiderberg niets
terug te vinden, er wordt slechts een maal gesproken over het bestaan van deze
woonkern. Verder werd er slechts een zin gewijd aan burgerparticipatie. De neiging
bestaat om de regionale woonvisie tevens tot de lokale woonvisie te maken. Mede ook
omdat de woningbouwverenigingen die er bij betrokken zijn, woningen in meerdere
gemeentes in die regio beheren en bouwen. Omdat de regionale woonvisie de
instemming van alle betrokken gemeentes moet hebben is het moeilijk voor één
gemeente (en zeker voor één van haar kernen) wijzigingen gerealiseerd te krijgen. De
aanwezigen vinden het nuttig dat niettemin de belangen van Muiderberg worden
bewaakt, waarbij het zinvol is verder na te denken of een werkgroep die zich hiermee
bezig houdt zinvol kan zijn. Het bestuur gaat daar verder over nadenken.
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8. Politie en buurtpreventie
De opzet van Whats’App werkgroep werd al bij de actiepunten besproken, zie 3a.
9. Communicatie
a. Overleg met de gemeente
Lysette Lubbers merkt op dat de gemeente behoefte heeft aan overleg maar dat de
werkdruk bij de ambtenaren als gevolg van de fusie erg hoog is. Er wordt bij de
gemeente gezocht naar een geschikt overlegmodel, zeker ook waar het de
betrokkenheid van de politie betreft omdat het bijvoorbeeld niet zinvol lijkt alle
wijkagenten bij elkaar te zetten. Daarvoor is de problematiek in de verschillende
wijken en kernen te divers. Bovendien kan over privékwesties geen overleg met de
Dorpsraad plaatsvinden. De wijkagent is overigens dinsdag- en donderdagmorgen
aanwezig in de aanbouw van het oude gemeentehuis in Muiden alsook tijdens
evenementen. Dit naar aanleiding van de vraag hierover van mevrouw Els Kamma.
Een oplossing voor meer/beter overleg zal volgens haar eerder gezocht moeten
worden in onderlinge verbinding en uitwisseling van informatie. Bijvoorbeeld door
wijkagenten ook via Facebook te laten communiceren. Zie hiervoor ook de Facebook
pagina van Gooise Meren.
Het bestuur wordt verzocht de ontwikkeling van een beleidsdocument m.b.t. een
overlegmodel en gemeentebeleid in deze af te wachten.
b.

Informatieborden voor evenementen
Lysette Lubbers deelt mede dat de gemeente nog geen beleidsplan gereed heeft
omtrent de wijze van communicatie in de kernen van de gemeente. Zij verwacht dat het
nog enige tijd duurt alvorens er nieuw beleid is. Het bestuur wacht dan ook de
beleidsnotitie van de gemeente af.
De gemeente streeft echter wel naar een praktische oplossing. De frames voor de
informatieborden zijn eigendom van de gemeente. Deze blijven eigendom van de
gemeente GM maar kunnen tijdelijk worden teruggeplaatst via een eenvoudige
bruikleen overeenkomst. Terugplaatsen doet de gemeente zelf, een
omgevingsvergunning is dan niet nodig. Op de frames zijn door middel van stickers
gemeentelogo’s aangebracht. Mochten deze frames in een later stadium worden
geretourneerd dient dit logo (weer) aanwezig te zijn. Totdat er nieuw beleid is kunnen
voor eigen rekening mededelingen over Muiderberg op deze informatieborden worden
opgenomen. De Dorpsraad zal de borden zelf moeten beheren/onderhouden. De
dorpsraad overlegt nog over de locaties en maakt over een en ander afspraken met de
gemeente.
Lysette Lubbers benadrukt dat het voorlopig gaat om een tijdelijke oplossing die geen
garantie voor de toekomst biedt. Alle verdere acties hieromtrent moeten wel altijd met
Lysette Lubbers van tevoren worden afgestemd.

c.

Belettering en richtingaanwijzer voor De Rijver
Lysette Lubbers zegt dat de gemeente instemt met een voorstel voor een nieuwe
belettering op De Rijver, alsmede langs de Nienhuis Ruijskade; die aanduiding kan
eventueel ook verlicht zijn. De gemeente zal verder ook zorgdragen voor de montage
van de nieuwe belettering. Lysette vraagt de Dorpsraad om met een voorstel te komen.
Het bestuur besluit hiertoe.
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10. Dorpsvisie voortgang
Deze is vorige week in een afzonderlijke presentatie onder leiding van Freek de Jonge
uitvoerig besproken. Naar aanleiding van de gemaakte op/aanmerkingen maakt Rob
van Dijk een aangepaste versie. Deze wordt daarna op 9 november as. aan de
gemeenteraad gepresenteerd.
11. Rondvraag
Jan Wouters wijst op het gebrek aan informatie over de sloop van de Florisberg. Het
bestuur wijst hem erop dat het bouwplan inmiddels is goedgekeurd en dat er overleg
met de omwonenden heeft plaatsgevonden. De cliëntenraad van de Florisberg (contact
o.a. Ab Heij) kan nadere informatie geven. Ook Jan Stroband is goed geïnformeerd en
zou meer informatie kunnen verschaffen. De Dorpsraad kan ter zake in dit stadium
weinig invloed meer uitoefenen.
John Haug heeft nadere informatie omtrent het definitieve ontwerp via internet
(www.studiowa.nl) aan Jan Wouters gestuurd.
Els Kamma doet nog navraag naar de mogelijkheid van een OV – oplaadpunt. Dit is
geen haalbare kaart, wel is er in de Rijver een zgn. ophaalpunt voor reeds
bestelde/betaalde OV diensten, meer info over het ophaalpunt staat op de website van
de dorpsraad.
Ab Heij wijst op de Winterfair die nog in het bestuur wordt besproken. Ab is van
mening dat het zinvol zou zijn daar aanwezig te zijn.
12. Sluiting
Sandra Deuling sluit om 22.30 uur de vergadering.
Volgende vergadering: 10 november 2016.
Dorpsinloop: 19.30 uur. Bestuursvergadering: 20 uur
Acties:
• Whats’App: Ab Heij spreekt hierover met Lysette Lubbers.
• Drempels: John Haug en Ab Heij inventariseren samen de drempels.
• Evaluatie convenant met gemeente: Harry Mock stuurt input namens de Dorpsraad.
• Update statusmeldingen: John Haug komt met update.
• Bocht Zeeweg/Flevolaan: Ab Heij bewaakt voortgang.
• Bomenplan: De werkgroep overlegt met ambtenaren van Gooise Meren en van
Rijkswaterstaat.
• Echofestival: De werkgroep gaat verder met de organisatie, er zijn ook nog enige
vacatures te vervullen.
• AquaBrink© (natuurbad): De werkgroep moet nu aan de slag volgens het plan van
aanpak zoals geformuleerd door Rob van Dijk..
• Geluidsoverlast: John Haug vraagt Jur Jonges een offerte en beoordeelt de mogelijkheden
van een applicatie (voor I-Phone en Androïd toestellen) om geluidsmetingen te doen.
• Informatieborden: De gemeente draagt zorg voor de plaatsing van deze borden en het
bestuur zorgt voor de mededelingen die daarop worden gedaan.
• Belettering De Rijver: Het bestuur de gemeente GM een voorstel voor de belettering.
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• Dorpsvisie: Rob van Dijk komt met een aangepaste versie.
• Winterfair: Het bestuur bespreekt eventuele deelname hieraan nader.
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