VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 12 januari 2017 openbare bestuursvergadering VDM

Aanwezig:
Harry Mock , John Haug, Jur Jonges, Ab Heij, Miranda Melgers, Thijn Westermann
(adviseur van het bestuur), Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en wijkgericht werken
Gooise Meren), Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Sandra Deuling, Linda Vlaming, Vera Reijnders, Arnold van Koolwijk, Willemijn Jonkers,
Charles Wiss.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nelleke Toxopeus, Michiel Koekoek, Eric-Pieter Vlaanderen, Paul Steijn, Huib Gorter,
Ingrid Doberitz.
Aanvang: aanvang vergadering 20.45 uur.
Locatie: de Rijver

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet Miranda Melger welkom die het bestuur zal
gaan versterken. Miranda stelt zich aan de leden voor en zegt dat zij sinds anderhalf jaar
in Muiderberg woont en voordien in Purmerend. Ze heeft een eigen onderneming die
voor particulieren en bedrijven evenementen organiseert. Haar hobby: jazz-zangeres.
2. Notulen van de openbare bestuursvergadering van 8 december 2016
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen komen de volgende activiteiten aan de orde:
a. Informatieborden: Dit project nadert zijn voltooiing. De voorzitter bezoekt met Paul
Steijn maandag a.s. de gemeentewerf en Lysette Lubbers zegt dat de
bruikleenovereenkomst met de gemeente op korte termijn kan worden ondertekend.
b. OV-app: Op de website van de Dorpsraad is een tapje opgenomen met ‘openbaar
vervoer’ waar alle opstapplaatsen en overstapplaatsen in Muiderberg met de
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bijbehorende tijden zijn aangegeven. Ab Heij heeft Connexxion gevraagd de inwoners
en de Dorpsraad te informeren wanneer een halteplaats wordt gewijzigd of vervalt.
c. Beheersplan Natura 2000: John Haug heeft er zich in verdiept en heeft gemerkt dat
het oorspronkelijke plan is ingetrokken en inmiddels is vervangen door een ander
plan. Dit heeft gevolgen voor de termijn waarop een zienswijze tegen het plan kan
worden ingediend. John verwacht dat de datum daarvan ergens begin februari 2017
is.
Actie: John beoordeelt in overleg met Thijn Westermann of het gewijzigde plan tot het
indienen van een zienswijze noopt.
d. Hoogbouw aan de overkant: John Haug, Ab Heij, Jur Jonges, Charles Wiss en Theo
Fambach (een architect uit Naarden met specialisatie ‘ruimtelijke ordening’) hebben
inmiddels een gesprek gehad met de informant van het bestuur aan de overzijde.
Theo Fambach kwam tot de conclusie dat nog veel informatie ontbrak maar die
probeert hij langs andere weg te verkrijgen. John wacht dit af maar brengt
ondertussen een bezoek aan de Dienst Stadsontwikkeling van Almere. Jur merkt
aanvullend op dat er nog een bestemmingsplan moet komen en dat hij het gevoel
heeft dat de gemeente Almere en projectontwikkelaar Amvest de kaarten voorlopig
tegen de borst houden zodat er feitelijk weinig tijd overblijft om een zienswijze tegen
het plan in te dienen. Daarnaast zullen twee raadsleden en wethouder Boland in
Almere naar de plannen informeren.
Eric-Pieter Vlaanderen adviseert ook de wethouder die verantwoordelijk is voor
duurzaamheid bij het te maken bezwaar te betrekken omdat het volgens hem niet
alleen een kwestie van ruimtelijke ordening is.
e. Volkstuinen: De Dorpsraad heeft de gemeente een brief gestuurd met het verzoek de
volkstuinen voor Muiderberg te behouden en op die grond geen woningbouw te
realiseren. Thijn Westermann voegt er aan toe dat er wellicht na 17 januari 2017
meer informatie is. Zij meldt dat het koopcontract een clausule kent dat wanneer de
volkstuingrond wordt omgezet in bouwgrond de verkoper meedeelt in de extra
opbrengst. Dat maakt de kansen om te mogen blijven voor de volkstuinders geringer
tenzij de kopende projectontwikkelaar merkt dat er veel weerstand tegen zijn
plannen is. De verkoper heeft te kennen gegeven wel te willen meedenken over een
alternatieve locatie voor de volkstuinders op hun terrein maar de volkstuinders
geven er de voorkeur aan eerst te onderzoeken of zij op de huidige locatie kunnen
blijven.
f. Groenrecycling Den Ouden: De Dorpsraad heeft inmiddels tegen de voorgenomen
plannen tot wijziging van de werkzaamheden op de huidige locatie een zienswijze
met bezwaren ingediend.
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g. Bocht Zeeweg/Flevolaan: Ab Heij heeft inmiddels het bestuursstandpunt tot
verruiming van de bocht kenbaar gemaakt aan de Stichting Strandrecreatie. De
stichting wil niet verder bij deze kwestie betrokken worden. Nu dit bekend is zal het
bestuur de gemeente over het probleem van de te krappe bocht aanschrijven met het
verzoek hiervoor een passende oplossing te realiseren.
4. Fysieke maatregelen wandelpad Zeeweg naar Kerk aan Zee/Natuurboulevard
Martha Koekoek heeft van de gewenste nieuwe situatie een mooie situatieschets
gemaakt die Ab Heij aan de leden van de vergadering en bestuursleden laat zien. Om
hard rijdende fietsers op het gevaar van de barrière te attenderen wordt deze ‘roodwit’ uitgevoerd. Dit met flankerend groen om de barrière zo goed mogelijk in de
omgeving in te passen. Voor paarden wordt een goede passage gerealiseerd. Dit geldt
zowel voor de situatie bij de Zeeweg als bij de Natuurboulevard.
5. Mobiele kraam
Om zich duidelijker als Dorpsraad bij de inwoners te kunnen profileren overweegt
het bestuur een mobiele kraam in de vorm van een ronde tafel, waarin een parasol
kan worden geplaatst, aan te schaffen. De kosten zullen ongeveer € 200 á € 300
bedragen. Eric-Pieter Vlaanderen wijst er op dat hiervoor een permanente
vergunning vereist is.
Actie: John overleg met Lysette Lubbers over de aan te vragen vergunning.
6. Vergaderschema 2017
Het bestuur stelt voor de openbare bestuursvergaderingen voortaan op de eerste
donderdag van de maand te houden, te beginnen in februari 2017. De vergadering
stemt hiermee in. De nieuwjaarsreceptie 2018 wordt op 4 januari 2018 gehouden.
7. Aandachtsgebieden
a. Geluidsoverlast: Jur Jonges meldt dat er inmiddels plannen zijn maar die moeten
verder worden geconcretiseerd. In ieder geval wordt Rijkswaterstaat uitgenodigd om
hun plannen in het gebied rondom Muiderberg nader toe te lichten, waarbij
beoordeeld wordt of zij zich houden aan eerder gemaakte afspraken. Voorts wordt
overwogen een symposium te houden over het luchtverkeer boven Muiderberg met
o.a. als doel om m.b.t. de vliegroutes enige invloed te uit te oefenen bij de
luchtverkeersleiding.
b. Naarder trekvaart: Jur meldt dat er concrete plannen zijn om voor de pleziervaart een
bypass vanaf de Naarder trekvaart naar het Gooimeer te realiseren wat onder andere
tot gevolg heeft dat de Hakkelaarsbrug vaker open zal zijn. Bovendien zal de bypass
met een sluis en een brug de IJsselmeerweg kruisen. De voorkeur van het bestuur
gaat uit naar een vaste brug. Hoewel het een provinciaal project is, is hierover
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inmiddels ook met wethouder Marleen Sanderse gesproken. Zij kent de wensen en
bezwaren van de Dorpsraad. Eric-Pieter Vlaanderen vult aan dat de gemeenteraad
van Muiden destijds deze bypass heeft ondersteund omdat aldus het toerisme wordt
bevorderd.
c. Bomenplan: Lysette Lubbers meldt dat het project is vertraagd vanwege een
vertrekkende ambtenaar die inmiddels is vervangen. Het bestuur wil niet langer
wachten en zal zich hierover rechtstreeks tot de wethouder wenden. Harry Mock
bespreekt dit met Sandra Deuling die voor dit project bestuurlijk verantwoordelijk is.
d. Echofestival: Miranda Melger meldt dat op korte termijn de benodigde vergunning
wordt aangevraagd en dat er nog vrijwilligers nodig zijn om het festival te kunnen
houden. Inmiddels zijn de Muiderbergse verenigingen benaderd om hun
medewerking te verlenen. Ab Heij zegt dat Joop de Jonge van Any Dale graag wil
participeren. Het festival wordt gehouden op 24 juni 2017.
e. Aquabrink@: Door allerlei oorzaken is dit project nog niet van de grond gekomen.
f. Dorpsklussen: Paul Steijn geeft aan dat inmiddels enkele vrijwilligers zich hebben
teruggetrokken en dat de werkgroep nog slechts twee leden (Eric Noordhuis en
hijzelf) telt. Het is noodzakelijk dat de werkgroep wordt uitgebreid. Paul zegt voorts
dat sommige geplande werkzaamheden inmiddels door de gemeente zijn uitgevoerd
zoals bij de binnen tuintjes in de wijk.
g. Kindcentrum: Jur Jonges merkt op dat het haalbaarheidsonderzoek naar het
Kindcentrum wel erg lang duurt zonder dat er enig resultaat zichtbaar is. Volgens
Lysette Lubbers wordt hierover op korte termijn met de Dorpsraad contact
opgenomen.
8. Meldingen
Er zijn klachten ontvangen over vrachtwagens met te lange opleggers, soms wel van
18 meter lang. Deze lopen met name in de Tesselschadelaan vast. Dit levert
gevaarlijke situaties op. Het bestuur heeft inmiddels de gemeente gevraagd borden te
plaatsen waarop een maximale toegestane lengte van bijvoorbeeld 12 meter (de
lengte van een autobus) wordt aangegeven en die borden te plaatsen bij het begin van
het dorp. Mocht dit toch voor de Tesselschadelaan te lang zijn dan zou daar een bord
geplaatst kunnen worden met een maximale van 8 meter. Om tot een consistente
oplossing te komen en hierover een advies uit te brengen aan de gemeente zal het
bestuur dit nog eerst intern bespreken.
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Eric-Pieter Vlaanderen merkt in dit verband zijdelings nog op dat overwogen kan
worden dat de borden die sluipverkeer moet tegengaan (7 tot 9 uur) kunnen worden
verwijderd nu hiervan geen sprake meer lijkt en er toch niet gehandhaafd wordt. De
voorzitter merkt op dat dit feitelijk een ander probleem is maar dat het bestuur dit in
zijn overwegingen meeneemt.
9. Openstaande kwesties bij de gemeente
a. Stankoverlast: De Dorpsraad heeft de gemeente verzocht haar website aan te passen
en het feitelijk niet meer mogelijk te maken dat bij de gemeente klachten kunnen
worden ingediend over stankoverlast van Den Ouden omdat deze klachten bij de
provinciale Omgevingsdienst Noordzee moeten worden ingediend. De gemeente
registreert de klacht slechts en doet er niets mee. Lysette Lubbers meldt dat dit
inmiddels op de website is gecorrigeerd.
b. Reparatie straatverlichting: De straatverlichting aan het fietspad van de
IJsselmeerweg kent een aantal kapotte lampen. Lysette Lubbers zegt dat de
verlichting is uitbesteed aan het bedrijf die het elke woensdag controleert. Zij gaat na
waarom dit niet is gedaan.
10. Buurtpreventie/Whats’app-groepen
Ab Heij meldt dat er inmiddels een wijkindeling in Muiderberg is gemaakt zodat per
wijk een whats’app-groep kan worden aangemaakt. Nu moeten per wijk één of meer
beheerders van een groep worden aangezocht. Lysette Lubbers voegt er aan toe dat
op 16 februari 2017 een bijeenkomst is gepland om hierover nadere mededelingen
te doen.
Actie: Ab en John Haug zoeken beheerders en bereiden de bijeenkomst voor.
11. Rondvraag
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.36 uur

