VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 8-12-2016 openbare bestuursvergadering VDM
Aanwezig:
Harry Mock , Sandra Deuling, John Haug, Jur Jonges, Ab Heij, Thijn Westermann (adviseur
van het bestuur), Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en wijkgericht werken Gooise Meren),
Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Paul Steijn, Jops Reestman, Miep ter beek, Fred ter Beek, Rita Schipper, Charles Wiss.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nelleke Toxopeus, Michiel Koekoek, Lida Hortensius, Cor Hortensius, Eric-Pieter
Vlaanderen, Jan Ruijzenaars, Rik Sybesma, Erik Noordhuis.
Aanvang: aanvang vergadering 21.30 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 10-11-2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
a. Echobos: Er heeft overleg plaatsgehad tussen de gemeente en Sandra Deuling en Rob
van Dijk. Het project initiatie plan (PID) van de gemeente is vandaag ontvangen en
wordt nader bestudeerd.
b. Update statusmeldingen: Thans klaar t/m begin oktober 2016. John Haug verwacht dat
deze meldingen eind december geheel zijn geactualiseerd. Vermelding van de status op
de website heeft als doel de inwoners bekend te maken met de meldingen en de status
van hun behandeling. Wanneer een melding nog niet op de website is bijgewerkt
betekent dat niet dat er intussen geen werk van wordt gemaakt.
c. WhatsApp: De werkgroep heeft gesproken met de verantwoordelijke ambtenaar Jordi
van Dijk van de gemeente, waarbij bleek dat er verschillende WhatsApp’s bij
buurtplatforms in gebruik zijn, zowel commerciële als niet-commerciële. De gemeente
kiest er voor om voor alle buurtplatforms, de Dorpsraad en de Stadsraad één en
dezelfde niet-commerciële app te gebruiken. Om de inwoners hierover te informeren
wordt op 16 februari 2017 in Muiderberg door de gemeente een clinic “observeren en
signaleren” gegeven en zal door de wijkagent een toelichting worden gegeven. Locatie
en tijdstip worden nog via de website en Facebook bekend gemaakt.
Actie: Publicatie van de informatie over die avond: Ab Heij en Johan Smit.
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d.

Informatieborden: De ontwerpen zijn inmiddels gereed. De frames van de oude
informatieborden kunnen worden gebruikt en worden door de gemeente aan de
Dorpsraad in bruikleen gegeven. De hierop betrekking hebbende overeenkomst ligt
thans bij de jurist van de gemeente. De informatie op de borden wordt ook op de
website geplaatst.
Actie: Harry Mock overlegt met de ‘werkgroep klussen’ over het beheer van de borden.

e.
f.

g.

Melding van Ellen van der Vegt: Vraagt als amazone aan de Dorpsraad om de gemeente
ook te attenderen op het noodzakelijke onderhoud van de ruiterpaden.
Melding van Leo Ruiter van de vogelvereniging De Kwartel: Hij zond de destijds door
de Grontmij voor de volière gemaakte tekeningen. Er zou geen auteursrecht op de
tekeningen rusten. Beoordeeld wordt of deze nog bruikbaar zijn en mogen worden
gebruikt. Paul Steijn van de klussengroep zal hiervoor worden gevraagd.
Melding van Nel de Wit: Meldt het herhaaldelijk onaangekondigd verplaatsen van
bushaltes, wellicht vanwege de werkzaamheden aan de A1 en de A6. Van die
verplaatsingen wordt echter publiekelijk geen of veel te traag mededeling gedaan
zodat de OV-app 9292 en Connexxion vaak inmiddels achterhaalde halteplaatsen
aangeven. Eric-Pieter Vlaanderen zegt over meer informatie te beschikken en zal hier
over contact opnemen met Ab Heij. Het is duidelijk dat de informatievoorziening moet
worden verbeterd. Lysette Lubbers voegt hieraan toe dat de platforms in Naarden ook
vanwege soortgelijke bezwaren overleggen met Connexxion.
Actie: Ab Heij neemt contact op met Connexxion en de particuliere organisatie achter de
9292 OV-app..

h.

Kennisgeving Rijkswaterstaat van het beheersplan Natura 2000. Er is een ontwerp
‘Beheerplan IJsselmeergebied’ opgesteld; een zeer uitgebreid document. Natura 2000
(vroeger Ecologische Hoofd Structuur EHS genoemd) is de benaming voor een
Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen.
Muiderberg vormt er een onderdeel van.
Actie: John Haug bestudeert het ontwerp en zal zo nodig relevante gegevens over
Muiderberg uit deze documenten halen.

i.

Hoogbouw aan de overkant in Almere: Een inwoner van Almere heeft de Dorpsraad er
op geattendeerd dat er plannen bestaan om aan de overzijde van Muiderberg een
aantal hoge flatgebouwen direct aan het water te bouwen. Die plannen zijn nog niet
publiekelijk bekend gemaakt.
Actie: John Haug blijft in overleg met de betrokken inwoner om de ontwikkelingen te
bewaken.

j.

Melding van Job Reestman: Wil genotuleerd hebben dat hij de vorige
bestuursvergadering heeft gevraagd of de beëindiging van de huur van het
volkstuincomplex niet een aangelegenheid van de Dorpsraad is.
Thijn Westermann vraagt ter vergadering als huurder ook aandacht voor het
volkstuincomplex nabij de Echolaan en meent eveneens dat dit een kwestie voor de
2

3
Dorpsraad is. Volgens het bestuur is het in beginsel een privaatrechtelijke kwestie
tussen de grondeigenaar en de huurders (de volkstuinbezitters). Eric-Pieter
Vlaanderen meldt dat het in kwesties als deze wel nuttig is zo vroegtijdig mogelijk aan
de gemeente een signaal af te geven, zodat haar afdeling ‘Ruimtelijke ordening’ de
bezwaren tegen een voorgenomen verkoop van de volkstuinen en het eventueel op die
grond bouwen van woningen kent. Tegen een voorgenomen wijziging van plannen op
het gebied van ruimtelijke ordening kan bezwaar worden gemaakt wat wellicht voor
de eigenaar reden kan zijn om de voorgenomen verkoop te heroverwegen. Te meer
omdat de huurders de eigenaar hebben laten weten ook bereid zijn de grond te kopen.
Gehoord de discussie vindt het bestuur dat de volkstuinen als onderdeel van het
Echobos cultuur historische waarde voor Muiderberg hebben en daarom moeten
worden behouden. Daarvoor in de plaats komende woningbouw is niet gewenst.
Actie: John Haug stelt ter zake een brief op aan B&W van de gemeente Gooise Meren met
daarin de expliciete voorkeur voor het behoud van volkstuintjes boven woningbouw.
k.

Melding van Dick Hettinga over een door Den Ouden Groenrecycling aangevraagde zgn.
revisievergunning: door hem en een aantal inwoners is de laatste weken geklaagd over
stankoverlast van Den Ouden. Het bestuur heeft hierover contact opgenomen met Den
Ouden. Deze reageerde met een uitnodiging aan de inwoners van Muiderberg om op
23 december 2016 om tussen 15.00 en 16.00 hr een bezoek te brengen aan haar
locatie aan de Naarderstraatweg 6 te Muiderberg waarna aansluitend van 16.30 tot
18.00 hr in De Rijver een presentatie in voor een ieder begrijpelijke taal wordt
gegeven. Daarna zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen en discussie. Het
bestuur roept een ieder die interesse of een belang heeft de schouw ter plaatse en de
daarop volgende bijeenkomst bij te wonen.
Actie: Het bestuur roept inwoners van Muiderberg met een milieutechnische achtergrond
op het bestuur in deze te adviseren.

l.

Zand er over. De strandtent de Zeemeeuw voorziet ieder jaar het door haar gehuurde
deel van het strand van nieuw zand. De gemeente informeerde bij de Dorpsraad of er
de behoefte bestaat om het stuk gras van de Zeemeeuw richting Kerk aan Zee tot aan
de trap naar het Kerkpad te verwijderen en ook met zand te bedekken, zoals vroeger
ook het geval was. Het strand wordt daardoor uitgestrekter. Hiervoor kan
overgebleven zand worden gebruikt dat afkomstig is van A1-werkzaamheden mits snel
wordt gereageerd.
Eric-Pieter Vlaanderen merkt op dat men het betreffende stuk in het verleden bewust
heeft laten vergrassen omdat gras beter schoon te houden is dan zand. Harry Mock
antwoordt dat het bestuur vanwege de vereiste snelheid inmiddels heeft geantwoord
dat graag van het gemeentelijk aanbod gebruik wordt gemaakt en het strand weer in
haar oude luister kan worden teruggebracht.

4. Fysieke maatregelen op voetpad Zeeweg naar Kerk aan Zee.
Ab Heij heeft hierover een advies uitgebracht. Dit naar aanleiding van herhaalde
klachten over het gebruik van het voetpad door race-, brom- en snorfietsers en zelfs
auto’s en motoren. Het voetpad is 2,15 m breed en heeft een totale lengte van 240 m en
ligt naast een ruiterpad. Het advies behelst het plaatsen van rood/wit uitneembare
fietssluisjes met een zodanige tussenafstand dat scootmobielen, rolstoelen en
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kinderwagens de sluisjes zonder probleem kunnen passeren. Aan de waterzijde van
het pad dient bij de sluisjes een groen hekwerk met daar tegen opgroeiende beplanting
te worden geplaatst zodat fietsers niet langs die zijde de fietssluis kunnen passeren. De
fietsers zouden wel kunnen worden gedoogd maar dan als gast op het voetpad. Ab
heeft vooraf overlegd met deskundige partijen zoals de Fietsersbond en de Hippische
Sportfederatie (KNHS) welke organisaties het voorstel van Ab ondersteunen. Zij
vonden een rood/witte signalering noodzakelijk om (in het donker) op een
gevaarsituatie te wijzen. Om die reden zou het hekje moeten staan bij de bestaande
lantaarnpaal. Bovendien kan hierdoor de risicoaansprakelijkheid van de gemeente
worden verminderd.
Tijdens de daaropvolgende discussie blijkt sprake van unanimiteit waar het het treffen
van maatregelen betreft, echter niet ten aanzien van de voorgestelde maatregelen.
Vooral de rood/wit gekleurde houten balken wordt niet passend geacht in de groene
omgeving. De voorkeur gaat uit naar natuurlijke hindernissen zoals bijvoorbeeld
boomstammen en struiken. Paarden zouden ook in hun natuurlijke omgeving met
dergelijke houten barrières rekening houden.
Uiteindelijk wordt het onderwerp aangehouden om meer tijd te nemen de beste optie
te zoeken om natuurlijk mogelijke barrières waarbij de rood/witte signalering voor de
betrokkenen goed zichtbaar, maar landschappelijk zo veel mogelijk onzichtbaar blijft.
Daarbij worden de juridische aspecten en de vraag of rood/wit gekleurde obstakels
werkelijk noodzakelijk zijn verder onderzocht.
Een dergelijke oplossing zou ook kunnen gelden aan de kop van de Natuurboulevard
vanaf de IJsselmeerweg.
Actie: Ab Heij past zijn advies aan waarna het bestuur de kwestie voorlegt aan de
gemeente met het verzoek tot de gewenste oplossing te komen.
5. Te krappe bocht hoek Zeeweg/Flevolaan
Ook hierover heeft Ab Heij een advies uitgebracht dat wordt ondersteund door de
Stichting Strandrecreatie. Bestuurders van vrachtauto’s klagen over een te krap
aangelegde bocht die versmalt verder gaat richting Flevolaan. Aan de linkerzijde en in
de binnenbocht van de Zeeweg/Flevolaan staan betonnen blokken om ongewenst
parkeren tegen te gaan. Volgens Ab is de meest ideale oplossing de binnenbocht te
verruimen maar die oplossing is kostbaar vanwege het verplaatsen van de blokken en
de aanwezige lantaarnpaal, als dan niet met opoffering van een parkeerplaats. Het
alternatief is een verruiming van de buitenbocht met ongeveer 90 cm en door het met
klinkers verharden van een onverharde berm in de buitenbocht over een afstand van
ongeveer 6 m.
Tijdens de discussie komt aan de orde niet onnodig groen op te offeren en dus de
binnenbocht aan te pakken en een verkeersbord met ‘wegsleepregeling’ te plaatsen.
Uiteindelijk wordt besloten om de gemeente deelgenoot te maken van deze
problematiek met het verzoek met een oplossing te komen, zulks met de mededeling
dat de Dorpsraad graag meedenkt.
Actie: Ab Hij koppelt dit besluit eerst terug naar de Stichting Strandrecreatie en tracht tot
een eensgezind voorstel samen met de stichting te komen. Daarna zal het bestuur de
kwestie aankaarten bij de gemeente.
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6. Aandachtsgebieden:
a. Geluidsoverlast: Jur Jonges rapporteert dat het aanschaffen van eigen geluidmeter
ongeveer € 500 kost, maar dat het noodzakelijk is gebleken dan tevens een cursus te
volgen om professioneel te kunnen meten. Rijkswaterstaat heeft gezegd dat met het
medio 2017 te leggen ZOAB type II-betonasfalt al een aanzienlijke geluidsreductie kan
worden bereikt. Hij stelt voor voorlopig deze ontwikkelingen af te wachten.
Ten aanzien van de geluidsoverlast van het luchtverkeer kondigt hij een begin 2017 te
organiseren workshop aan alwaar experts zich over de geluidsoverlast moeten
uitlaten.
b. Bomenplan: Geen nieuwe ontwikkelingen.
c. Echofestival: De werkgroep is inmiddels van samenstelling gewijzigd. Er worden nog
vrijwilligers gezocht.
d. Aquabrink@: Het is niet gelukt de werkgroep nog dit jaar te laten bijeenkomen. Het
wordt januari 2017.
e. Dorpsklussen: Geen nieuwe ontwikkelingen.
f. Vrijwilligersprijs: Inmiddels zijn een aantal vrijwilligers genomineerd. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2017 wordt de vrijwilliger van het jaar 2016
bekendgemaakt.
g. Kindcentrum: Lysette Lubbers meldt dat het organiseren van een
haalbaarheidsonderzoek enige vertraging ondervindt door een zieke ambtenaar. Er
wordt een andere ambtenaar op gezet.
7. Meldingen aan het bestuur
Zie bij ingekomen stukken.
8. Communicatie met de gemeente
Geen nieuwe ontwikkelingen.
9. Oprichting werkgroep lokale woonvisie Muiderberg
Er wordt nog naar deelnemers aan deze werkgroep gezocht.
10. Buurtpreventie/Whats’App groepen
Zie bij 3.c. van deze notulen
11. Rondvraag
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur.
Programma volgend jaar 12 januari 2017;
19.30 – 20.30 Hr Nieuwjaarsreceptie, 20.00 Hr uitreiking vrijwilligersprijs 2016
20.45 – 21.15 Hr Bijzondere algemene ledenvergadering
21.15 – 22.30 Hr Openbare bestuursvergadering
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