VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 2 februari 2017 openbare bestuursvergadering VDM

Aanwezig:
Harry Mock , John Haug, Sandra Deuling, Jur Jonges, Miranda Melger (kandidaat-lid
bestuur) Huib Gorter(kandidaat-lid bestuur) , Thijn Westermann (adviseur van het
bestuur), Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en wijkgericht werken Gooise Meren)
Afwezig met bericht:
Ab Heij, Fred Kollen (griffier en notulist), Rob van Dijk, Charles Wiss.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nelleke Toxopeus, Nel de Wit, Jan Stroband, Johan Smit, Kees Boer, Hanny van der Veen,
Liesbeth van Diest, Klaas Schippers, Jan Portengen, Michiel Koekoek, Eric-Pieter
Vlaanderen, Paul Steijn,
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet Huib Gorter welkom die als kandidaatbestuurslid met het bestuur gaat meedraaien. Huib stelt zich aan de leden voor en
vertelt dat hij 22 jaar in Muiderberg woont, met 66 jaar inmiddels is gepensioneerd en
een achtergrond heeft in de luchtvaart als (militair) luchtverkeersleider en
leidinggevende functies bij diverse luchtvaartmaatschappijen heeft bekleed. Huib zit op
dit moment nog in het bestuur van de Dutch Aviation Group. Huib gaat zich met het
aandachtsgebied recreatie en toerisme bezighouden. Ook zal hij de werkgroep
haalbaarheidsonderzoek Natuurbad (AquaBrink®) versterken.
Harry meldt dat het zand dat onlangs nieuw op het stand is gestort op 7 februari door de
gemeente zal worden “gevlakt en geroteerd” zodat de bandensporen daarmee
verdwenen zullen zijn.
Ook wordt melding gemaakt van een bijeenkomst op 16 februari over de opzet van
WhatsApp buurtpreventiegroepen. Vanuit de gemeente en de politie zal een presentatie
worden gegeven. Alle inwoners worden daarvoor uitgenodigd.
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2. Ingekomen en uitgaande stukken
De volgorde van behandeling is gewijzigd; eerst worden de inkomende en uitgaande
stukken behandeld en daarna de notulen van de vorige vergadering.
Uitgaande stukken:
a. Gewijzigd advies aan de gemeente over fietswerende maatregelen voetpad Kerk
aan Zee richting hoek Badlaan/Flevolaan.
b. Gewijzigd advies aan de gemeente over fietswerende maatregelen op de
natuurboulevard ter hoogte van de ingang aan de IJsselmeerweg.
c. Bericht aan de gemeente met betrekking tot de te krappe bocht(radius)
Zeeweg/Flevolaan. In de huidige situatie raakt daar door vrachtverkeer zeer
regelmatig straatmeubilair en verlichting beschadigd.
Inkomende stukken:
a. Schriftelijke ontvangstbewijzen van de gemeente van bovengenoemde stukken.
b. Uitnodiging van de gemeente aan het bestuur voor deelname aan een
“brainstormsessie” economische visie, bestuur zal vertegenwoordigd zijn.
c. Uitnodiging aan alle vrijwilligers van de verenigingen voor het bijwonen van de
vrijwilligersbijeenkomst/concert door G.A. Heinze en Noot voor Noot op 14
februari in Muiden.
d. Verzoek om input/advies van de gemeente betreffende een startpunt voor een
project wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek en Diemerscheg.
Harry kondigt het bezoek aan van de nieuwe burgemeester dhr. Han ter Heegde op
zaterdag 25 februari van 10.00 tot 13.30 uur. Een programma wordt hiervoor
samengesteld, nader bericht volgt nog.
3. Notulen van de openbare bestuursvergadering van 12 januari 2017
De notulen worden onder dankzegging aan Fred Kollen zonder verdere wijzigingen
vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen komen de volgende activiteiten aan de orde:
a. Beheersplan Natura 2000: John Haug en Thijn Westermann hebben dit (gewijzigde)
plan nog eens bekeken. De impact van dit plan lijkt niet erg groot, Muiderberg komt
hierin nauwelijks voor. Het nut van het indienen van een zienswijze lijkt dan ook niet
aanwezig.
b. Hoogbouw aan de overkant: Inmiddels is er nadere informatie gekomen van de
gemeente Gooise Meren. Het bestemmingsplan voor Almere Poort is al bijna 10 jaar
geleden vastgesteld. De gemeente Muiden heeft daarop indertijd nog een zienswijze
ingediend, tevergeefs. Voor het gebied Duin (onderdeel van Almere-Poort) is volgens
Jur Jonges nog een (deel)bestemmingsplan in de maak. Zodra dit bekend is moet dat
document worden beoordeeld. O.a. Jan Stroband houdt digitaal via de site
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bestemmingsplannen in de gaten wanneer een bestemmingsplan - specifiek voor het
project Duin - beschikbaar is.
c. Volkstuinen: Thijn Westermann praat de vergadering bij over de nu ontstane situatie
en toonde zich verheugd met de brief die het bestuur aan de gemeente over dit
onderwerp zond.
d. Mobiele kraam: hiervoor is voor gebruik in Muiderberg alleen een meldingsplicht van
toepassing, (dus geen leges).
4. Aandachtsgebieden
a. Geluidsoverlast: Jur Jonges meldt dat er een klankbordgroep problematiek geluid A 1
/ geluidsoverlast Schiphol in de gemeente Gooise Meren in oprichting is. De bedoeling
is dat in deze klankbordgroep ons bestuurslid Jur Jonges zitting neemt. Deze
klankbordgroep komt voort uit een bezorgde sympathisantengroep met minimaal
100 leden waarover onlangs informatie aan alle leden en inwoners is verspreid.
“Trekker” van de klankbordgroep is o.a. Herman Schoon, voormalig wethouder in
Bussum en Karel Sterk, ex-Boeing 747 piloot bij KLM. De eerste vergadering hierover
zal op 6 februari plaatsvinden. De werkgroep geluidsoverlast komt op 13 februari
weer bij elkaar.
b. Bomenplan: Over dit door de dorpsraad opgestelde plan, dat ook met de inwoners is
besproken, is een afspraak gemaakt met de verantwoordelijke wethouder op 15
februari a.s. Sandra Deuling, Thijn Westermann en Rik Sybesma zullen bij dit gesprek
aanwezig zijn. Harry Mock vraagt daarbij ook nog eens de herplant van de 6000
bomen en de verdeling daarvan uit het wettelijke compensatietraject aan te kaarten.
c. Natuurbad (AquaBrink@): Het haalbaarheidsonderzoek heeft vertraging opgelopen.
Harry Mock heeft Huib Gorter nu gevraagd dit project nu te gaan te trekken, Harry zal
Huib dan ook binnenkort volledig bijpraten. Na een opmerking van Liesbeth van Diest
wordt nog eens duidelijk aangegeven dat er nog niets vaststaat en dat voor een
dergelijk onderzoek geen kosten worden gemaakt.
d. Dorpsklussen: Paul Steijn geeft aan dat de werkgroep nog slechts twee leden telt (Eric
Noordhuis en hijzelf) Er wordt naar gestreefd dit aantal uit te breiden naar 5 tot 6
personen Vanwege het winterweer liggen activiteiten op dit moment stil.
e. Openbaar vervoer: Er is sprake van een gemeentelijke, raadsbrede klankbordgroep
openbaar vervoer waarin alle politieke partijen participeren. Ab Heij zal namens de
dorpsraad in deze klankbordgroep zitting nemen.
5. Meldingen aan het bestuur
Harry Hensens vraagt aandacht voor twee zaken. 1. Onderhoud van de fietspaden in
Muiderberg en Muiden. Vooral na maai- en graafwerkzaamheden worden fietspaden
niet schoongemaakt. Gevolg is dat aan de randen van de paden steeds meer onkruid
groeit en de paden smaller worden. Dit probleem speelt hoofdzakelijk bij Muiden
nabij het Kruitbos en de kruising bij de Maxis. 2. Verder wordt ook aandacht gevraagd
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voor het strooibeleid met name voor doorgaande wegen. Lysette vraagt dit ten
aanzien van beide onderwerpen verder na.
Actie Lysette
6. Evenementenborden/verdere bebording in het dorp
De dorpsraad kan via een bruikleenovereenkomst het door de gemeente weggehaalde
evenementenbord (tijdelijk) gebruiken. De eenmalige en doorlopende kosten voor
het gebruik draagt de dorpsraad zelf. De kosten worden op € 300-500 wordt geschat.
Een offerte zal worden aangevraagd (Paul Steijn). Inmiddels heeft grafisch ontwerper
(tevens inwoner )Reynoud Homan op verzoek van de dorpsraad een ontwerp
gemaakt voor belettering van de Rijver. In overleg met de dorpsraad heeft Reynoud
het verzoek uitgebreid en tevens een bewegwijzering voor het hele dorp ontworpen,
inclusief bij de sfeer van het dorp passende evenementenborden voor plaatsing bij de
drie entrees van het dorp. Het totaalplan is enthousiast ontvangen door een
gelegenheidsklankbordgroep. Een offerte voor de realisatie is inmiddels aangevraagd.
De vraag is nu of het zinvol is met het oorspronkelijke evenementenbord voor de
komende 1-2 jaar door te gaan en daarvoor kosten te maken of te wachten op de
mogelijkheid van een integrale oplossing. Hierover moet de gemeente uiteindelijk
beslissen. Besloten wordt uiteindelijk toch met het tijdelijke bord te beginnen, tenzij
na snel overleg met de verantwoordelijke wethouder de inschatting bestaat de
compleet nieuwe bewegwijzering snel (in 6-12 maanden) te realiseren.
Actie Harry
7. Reclameborden
Op dit moment zijn nog de oude richtlijnen van de vroegere gemeente Muiden van
kracht. Daarbij zijn in totaal 6 tijdelijke borden toegestaan op vaste locaties in
Muiderberg. Deze borden werden hoofdzakelijk gebruikt voor de aankondiging van
lokale evenementen. De vroegere gemeenten Naarden en Bussum maken gebruik van
dubbelzijdige, vaste reclameborden op een A0 formaat, doorgaans bevestigd aan
lantaarnpalen op 30-40 cm boven het straatniveau. Als de gemeente Gooise meren
kiest voor harmonisering/uniformering is de kans groot, dat deze borden ook in
Muiderberg zullen worden geplaatst en er vele soorten aankondigingen komen (ook
commerciële en aankondigingen van evenementen uit de hele gemeente). Jur Jonges
vreest voor verdere “verrommeling” van Muiderberg, dergelijke grote borden passen
geenszins bij het dorpse karakter. John Haug meent dat er proactief moeten worden
gereageerd, dergelijke borden zijn niet gewenst. Sandra Deuling wil deze borden ook
niet, maar zou het af en toe plaatsen van tijdelijke driehoekige borden (met als
content informatie over lokale evenementen) als compromis nog kunnen billijken. De
aanwezige leden zijn unaniem en krachtig in hun mening; geen vaste A0 formaat
borden. Het bestuur besluit tot een negatief advies voor het bevestigen van vaste
borden in Muiderberg. Nagedacht wordt nog over een oplossing voor aankondiging
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van lokale evenementen, afgezien van de aankondiging hiervan op het
evenementenbord (de informatieborden) bij de dorpsentree.
Actie Harry
8. Echofestival
Harry opent dit agendapunt met het afleggen van onderstaande verklaring;

Voorstel DB aan AB inzake Echofestival.
In de dorpsvisie staat dat de dorpsraad alle huidige verenigingen en lokale initiatieven actief wil
ondersteunen. Ook dat gewerkt wordt aan een jaarlijks festival in het Echobos, waar alles
bijeenkomt wat Muiderberg te bieden heeft op het gebied van kunst, sport, cultuur, dans, zang en
muziek. Verenigingen presenteren zich. Jong en oud praten met elkaar over het leven in het dorp.
Doel: initiatieven laten opborrelen, mensen mobiliseren die dingen willen en kunnen aanpakken.
De sociale cohesie bevorderen. Het dorp nog aantrekkelijker maken, met name voor jongeren.
De afgelopen maanden is een werkgroep bezig geweest met de voorbereidingen van een Echofestival
op de langste dag van het jaar, dus op of rond 21 juni. Met het oog op andere evenementen is
Muiderberg leek ons dit het meest geschikte moment. Voor de locatie Echobos werd om
verschillende gekozen. Op de speelweide is voldoende ruimte voor sportdemonstraties en clinics.
Voorts wilden we het Echobos en zijn wereldberoemde gelijk sprekende Echomuur wat meer
onder de belangstelling van onze inwoners brengen. In dit beleid past ook de ingestelde
vrijwilligersprijs, die bestaat uit een fraaie afbeelding van Echobos en Echomuur. Tot slot: de
bospaden en de open plek voor de Echomuur lenen zich uitstekende voor allerlei bij het bos
passende activiteiten voor jong en oud.
In de loop van het proces kwamen er verschillende beren op het bospad. Binnen het
organisatiecomité, dat voortdurend van samenstelling wisselde, kon geen consensus worden
bereikt over de opzet. Daarnaast werden wij er van verschillende kanten op gewezen dat de
gekozen datum in het broedseizoen valt. Hierdoor worden de mogelijkheden van het maken van
muziek, het werken met een geluidsinstallatie en het aanbrengen van verlichting beperkt. Ook
werd gevreesd voor een te massale toeloop van inwoners, waardoor de natuur zou kunnen worden
geschaad. Last but not least blijkt ook dat van de verenigingen, ondanks hun aanvankelijke
enthousiasme, weinig medewerking is te verwachten.
Kortom, wij zijn tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende draagvlak is voor en behoefte is aan een
dergelijk evenement in de zomermaanden in het Echobos. Wij blazen het idee dan ook af. De
dorpsraad is er om de collectieve belangen van de inwoners te behartigen, niet om tweespalt te
zaaien of om inwonersgroeperingen tegen de haren te strijken. Mochten er persoonlijke
initiatieven ontstaan dan bekijken wij graag waar en hoe wij die als dorpsraad kunnen
ondersteunen.
Het bestuur blijft enthousiast en met volle inzet werken aan de bevordering van de leefbaarheid en aan
een leefomgeving die schoon, heel en sociaal veilig is. Wat dat betreft liggen er nog voldoende
uitdagingen voor ons.

Het bestuur en met name Miranda Melger, die er al veel tijd in heeft gestoken, vindt
dit erg jammer maar stemt in met dit voorstel, mede gezien het feit dat er nog
voldoende andere uitdagingen liggen die ook veel aandacht behoeven. Diverse
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aanwezigen tonen zich zeer ingenomen met het besluit, dat niet alleen verstandig is
maar ook aantoont dat er goed naar de meningen van de leden (inwoners)wordt
geluisterd. Het eventueel verplaatsen van het festival naar de dorpswei, zoals Kees
Boer oppert, kan niet op voldoende steun rekenen. Thijn Westermann pleit er
tenslotte voor eens te kijken naar een andere, eenvoudiger opzet (à capella optreden
van Noot voor Noot bij kaarslicht en lampionnen, kinderwandelingen in de natuur
met deskundige uitleg etc.)
9. Startpunt wandelroute (ingelast agendapunt)
De gemeente Gooise Meren vraagt een advies over een mogelijk startpunt van het
wandelroutenetwerk Gooi en Vechtstreek. Het betreft hier een regio initiatief van de
provincie Noord-Holland en moet aansluiten op aangrenzende regio’s. Gedacht wordt
aan een informatiebord op de Gerard Doulaan ter hoogte van het Rechthuis naast de
bushalte. De gekozen locatie lijkt niet zo geschikt, met name vanwege de smalle stoep.
Leden menen dat een locatie direct voor of tegenover het Rechthuis meer geschikt
zou zijn. Deze locatie lijkt logischer en heeft zich in de afgelopen jaren ook al als
“informeel” verzamelpunt voor verschillende te lopen en/of te fietsen routes
ontwikkeld. Jur Jonges wijst nogmaals op de verdergaande verrommeling van het
straatbeeld als gevolg van zoveel borden en vraagt zich af wat de toegevoegde waarde
is. Verschaft het bord mogelijk extra informatie over mooie plekjes in Muiderberg ? Is
het alleen een kaart ? Veel wandelaars en fietsers nemen van tevoren al een kaart
mee of gebruiken navigatie op smartphones. Sandra Deuling merkt op dat er al een
oud en niet meer onderhouden bord recht tegenover het Rechthuis staat. (parkeer
locatie van de brandweer). Mogelijk kan dat bord daar dan vervangen worden door
een nieuw exemplaar ? Parkeren zou dan zeker door de week in de Gerard Doulaan
mogelijk zijn.
Actie; vraag gemeente naar toegevoegde waarde, welke info komt er op dit bord ?
Advies aan de gemeente uitbrengen over de locatie op de brink waartoe is besloten
(Harry/John)
10.Openstaande vragen bij de gemeente
a. Reparatie straatverlichting: De straatverlichting aan het fietspad van de
IJsselmeerweg kent een aantal kapotte lampen melding nummer 221236 d.d. 29-112016. Lysette Lubbers deelt mede dat het beheer daarvan zit bij de organisatie
Naarderbos Ontwikkeling, daar is het probleem inmiddels door de gemeente gemeld.
Als eindverantwoordelijke houdt de gemeente Gooise Meren de afwikkeling hiervan
verder in de gaten.
b. Reactie gemeente op brief d.d. 20 november 2016 over top-tien ondeugdelijke
verkeersdrempels (zaak nr. 229667)
c. Reactie gemeente op brief d.d. 19-1 2017 over voet/gedoogfietspad FlevolaanKerk aan Zee (zaak nr. ?)
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d. Reactie gemeente op brief d.d. 17-1-2017 over te krappe bocht Zeeweg/Flevolaan
(zaak nr. 263072)
e. Reactie gemeente op brief d.d. 6-1-2017 over lengtebeperking voor vrachtauto’s
in centrum van Muiderberg (zaak nr. 256782)
11. Rondvraag
Huib Gorter wil nog wat meer weten over geluidsoverlast problematiek A1, Jur
Jonges zal hem bijpraten.
Sandra meldt over het Echobos dat het Project Initiatie Document (PID) inmiddels
door de raad is vastgesteld. Diverse krantenartikelen schiepen helaas daarna weer
verwarring. Onder leiding van beleidsambtenaar Pam Rusman wordt in maart
gestart met het participatieproject. Er komen drie werkgroep bijeenkomsten in de
Rijver. Dhr. Gerard Oorthuys biedt zijn diensten voor de werkgroep aan.. Ook
mevrouw Liesbeth van Diest wil eventueel in de werkgroep plaatsnemen. Sandra
neemt contact op met Pam Rusman om de samenstelling van de werkgroep te
bespreken.
Jur Jonges doet navraag naar het Kindcentrum bij Lysette Lubbers. Volgens haar
komt er nu zeer binnenkort een antwoord naar de dorpsraad.
Hanny van der Veen vraagt aandacht voor een gevaarlijke verkeerssituatie voor
fietsers, n.l. de hoek Zeeweg naar de Badlaan. Veel auto’s nemen komend vanaf de
Badlaan daar de bocht te krap en fietsers zien dan auto’s recht op zich afkomen. De
aanwezige hoge heg in de voortuin maakt de situatie daar tamelijk onoverzichtelijk.
De gemeente kan mogelijk die situatie bekijken om te zien of met extra witte
belijning of een kleine verhoging in de weg automobilisten ertoe te bewegen zijn
deze bocht wat ruimer te nemen. Besloten wordt dat er eerst navraag wordt gedaan
via Lysette Lubbers over de hoogte van de heg die het zicht mogelijk belemmert.
Kees Boer merkt op dat het (olifanten)paadje vanaf de bovenzijde van de dijk naar de
Dijkweg in erg slechte staat verkeert. Dit probleem is al eerder aangekaart. Mogelijke
oplossing zou gevonden kunnen worden in de vorm van een trap die op het
dijklichaam wordt geplaatst. of de gemeente zou dit mee kunnen nemen bij de
inventarisatie van alle wandelpaden is maar zeer de vraag. Waarschijnlijk gaat
Rijkswaterstaat of Waternet hier over. Voor de duidelijkheid maakt John Haug foto’s
en deelt die met Lysette Lubbers en Sandra Deuling.
Jan Portengen maakt de vergadering nog opmerkzaam op een gemeentelijke
bijeenkomst “ Ontwerpen van de nieuwe Democratie” op 28 februari in Kortenhoef.
Mogelijk interessant voor het bestuur van de dorpsraad. John Haug stuurt de
uitnodiging door naar de rest van het bestuur
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12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.36 uur

