
	

	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	

	
NOTULEN	2	maart	2017	openbare	bestuursvergadering	VDM	
	
Aanwezig:	 		 	 	
Harry	Mock	,	John	Haug,	Sandra	Deuling,	Jur	Jonges,	Ab	Heij,	Miranda	Melger	(kandidaat-
bestuurslid)	Huib	Gorter(kandidaat-bestuurslid)	,	Lysette	Lubbers	(ambtenaar	kern-	en	
wijkgericht	werken	Gooise	Meren),	Fred	Kollen	(griffier	en	notulist)			
	
Afwezig	met	bericht:		
Rita	Schipper,	Rob	van	Dijk,	Charles	Wiss,	Michiel	Koekoek,	Nelleke	Toxopeus	
Aanwezige	leden/belangstellenden:		
Nel	de	Wit,	Johan	Smit,	Eric-Pieter	Vlaanderen,	Paul	Steijn,	Peter	Braam,	Jens	Duyts	
(deels).	
Aanvang:		 aanvang	vergadering	20.00	uur.	
Locatie:		 de	Rijver	
	

	
1.	Opening	
De	voorzitter	opent	de	vergadering	en	deelt	naar	aanleiding	van	het	werkbezoek	van	de	
nieuwe	burgemeester	Han	ter	Heegde	aan	Muiderberg	op	25	februari	2017	mee	dat	de	
burgemeester	hem	persoonlijk	vertelde	dat	hij	zeer	enthousiast	was	over	de	wijze	hoe	
Muiderberg	zich	had	gepresenteerd.	
	
2.	Inkomende/uitgaande	stukken	
Inkomend:	
a.	 Mail	van	Nel	de	Wit	heeft	over	een	verkeersgevaarlijke	situatie	op	de	Badlaan.	Zie	bij	
5.	Meldingen.	

b.	 Melding	van	Rijkswaterstaat	over	een	informatieavond	op	7	maart	a.s.	in	de	Kazerne	
te	Muiden.	Zie	bij	4.b.	Geluidsoverlast.		

Uitgaand:	
a. Brief	aan	de	gemeente	Gooise	Meren	over	de	plaatsing	van	commerciële	

reclameborden	in	Muiderberg	met	als	strekking	dat	de	voorkeur	wordt	gegeven	
aan	mobiele	reclameborden	waarop	(niet-commerciële)	activiteiten	in	en	
rondom	Muiderberg	worden	vermeld	en	dat	vaste	reclameborden	aan	
lantaarnpalen	ontsierend	zijn	en	niet		passen	in	het	dorpse	karakter.	Hierover	
wordt	nog	nader	overlegd	met	de	betreffende	ambtenaar.	
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3.	Notulen	van	de	openbare	bestuursvergadering	van	2	februari	2017	
De	notulen	worden	met	dank	aan	John	Haug	zonder	wijzigingen	vastgesteld.	
	
Naar	aanleiding	van	de	notulen	komen	de	volgende	activiteiten	aan	de	orde:	
	
a.		Onderhoud	van	fietspaden:	
	 Lysette	Lubbers	zegt	dat	de	afgelopen	week	28	km	aan	fietspaden	in	Muiderberg	is	
onderhouden.	De	paden	worden	eens	per	jaar	onderhouden.	

	
b.	 Strooibeleid:		
	 Lysette	Lubbers	zegt	dat	bij	gladheid	op	meerdere	routes	tegelijk	met	strooien	wordt	
begonnen.	Voor	Muiderberg	is	een	grote	vrachtwagen	beschikbaar	voor	de	wegen	en	
een	kleinere	voor	de	fietspaden.	

	
c.	 Evenementenborden:	
	 De	voorzitter	zegt	dat	hij	met	wethouder	Van	Meerten	over	de	plaatsing	van	de	door	
Reynoud	Homan	ontworpen	borden	zal	overleggen	zodra	bekend	is	welke	de	kosten	
daarvan	zijn.	Er	zijn	inmiddels	twee	offertes	uitgebracht	voor	het	gebruik	van	het	
bestaand	bord.	Gekozen	wordt	voor	de	offerte	van		ongeveer	€	240,-	excl.	btw.	
Actie:	Jur	Jonges	en	Harry	Mock.	

	
d.	 Startpunt	wandelroute:		
	 Naar	aanleiding	van	het	verzoek	van	de	gemeente	om	advies	over	de	locatie	van	dit	
bord	heeft	de	Dorpsraad	geadviseerd	het	bord	op	de	brink	tegenover	het	Rechthuis	te	
plaatsen	en	het	oude	bord	aldaar,	waarvan	de	informatie	achterhaald	is,	te	
verwijderen.	Lysette	Lubbers	zegt	dat	dit	inmiddels	in	behandeling	is	bij	een	collega	
van	haar.	

	
e.	 Zeeweg	richting	van	Badlaan	
	 Hanny	van	der	Veen	heeft	er	op	gewezen	dat	het	kruispunt	Zeeweg	richting	Badlaan	
gevaarlijk	is	voor	fietsers	omdat	tegemoetkomende	auto’s	deze	niet	goed	kunnen	
zien.	Er	ontstaat	een	gevaarlijke	situatie	zodra	auto’s	de	bocht	naar	links	afsnijden.	Ab	
Heij	zegt	dat	als	de	heg	niet	kan	worden	verlaagd	een	parkeerverbod	ter	plaatse	de	
fietsers	meer	ruimte	geeft	en	dus	meer	overzicht.	Het	parkeerverbod	in	de	Badlaan	
zal	dan	wel	moet	worden	gehandhaafd.	Eric-Pieter	Vlaanderen	voegt	er	aan	toe	dat	
parkeren	aan	de	linkerkant	ook	een	oplossing	zou	zijn	maar	dat	dit	gevaar	schept	bij	
in-	en	uitstappen.	De	gemeente	wordt	verzocht	aan	dit	probleem	aandacht	te	
besteden.	

Actie: Lysette Lubbers 
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f.	 Olifantenpaadje	bovenzijde	van	de	dijk	
	 In	de	vorige	vergadering	wees	Kees	Boer	er	op	dat	het	zogenaamde	‘Olifantenpaadje’	
vanaf	de	bovenzijde	van	de	dijk	naar	de	Dijkweg	in	slechte	staat	verkeert.		Overleg	
met	de	gemeente	heeft	Harry	Mock	geleerd	dat	dit	paadje	geen	officiële	weg	is	en	dat	
het	onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	provincie	valt.	Andere	bestuursleden	
denken	dat	het	paadje	Waternet	toebehoort.	Dit	wordt	nader	uitgezocht	en	de	
betrokken	instantie	wordt	verzocht	onderhoud	te	plegen.	

	
4.	 Lopende	projecten	van	de	Dorpsraad	
	
a.	 Integraal	Kindcentrum	
	 Jur	Jonges	wijst	er	op	dat	dit	onderwerp	al	vele	malen	aan	de	orde	is	geweest	en	al	
lang	geleden	bij	de	gemeente	is	aangekaart.	Lysette	Lubbers	antwoordt	dat	deze	
kwestie	al	te	lang	is	blijven	liggen	vanwege	een	zieke	ambtenaar.	Inmiddels	is	er	een	
(gedateerde)	offerte	voor	een	haalbaarheidsonderzoek.	Deze	wordt	thans	nader	
bekeken.	Sandra	zegt	dat	de	plannen	voor	het	Kindcentrum	in	september	2017	
meegenomen	bij	het	dan	vast	te	stellen	huisvestingsplan	voor	scholen.	Op	de	vrij	
komende	locaties	van	de	huidige	scholen	zouden	seniorenwoningen	kunnen	worden	
gebouwd.	De	gemeenteraad	moet	uiteindelijk	beslissen.	Besloten	wordt	dat	Jur	Jonges	
en	Sandra	Deuling	tot	spoedoverleg	met	de	wethouder	en	de	behandelend	ambtenaar	
komen,	vooralsnog	niet	in	aanwezigheid	van	raadsleden,	aan	wie	het	gesprek	wel	zal	
worden	teruggekoppeld.	

	 Actie:	Lysette	Lubbers	en	Sandra	Deuling.	
	
b.	 Geluidsoverlast:		
Jur	Jonges	meldt	dat	Rijkswaterstaat	en	SAAone	op	7	maart	a.s.	van	19	tot	21	uur	een	
informatieavond	houden	in	de	Kazerne	te	Muiden.	De	melding	wordt	aan	alle	leden	
toegezonden.	De	informatie	heeft	betrekking	op	geluidschermen,	het	bomenplan,	de	
verkeersproblematiek	en	het	naar	voren	halen	van	de	werkzaamheden	op	de	A1	en	
A6	waardoor	deze	al	in	mei	2017	deels	gereed	zouden	zijn.	Echter	niet	zonder	
consequenties	voor	Muiderberg	omdat	een	paar	weekends	op-	en	afritten	zullen	zijn	
afgesloten.	Jur	Jonges	bekritiseert	de	opzet	van	die	informatieavond	omdat	geen	
plenaire	bijeenkomst	wordt	gehouden	maar	de	gesprekken	met	telkens	enkele	
deelnemers	plaatsvinden	aan	tafeltjes.	Hij	pleit	er	voor	dat	er	na	deze	
informatieavond	nog	een	plenaire	bijeenkomst	met	partijen	en	enkele	deskundigen	
wordt	gehouden.	Inwoners	van	Muiderberg	kunnen	dan	vooraf	hun	vragen	en	
opmerkingen	aan	de	Dorpsraad	kenbaar	maken.	Het	bestuur	is	het	met	die	opzet	
eens.	
Actie:	Jur	Jonges	
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Er	komt	voorts	nog	een	vergadering	met	deskundigen	op	het	gebied	van	luchtvaart	de	
geluidsoverlast	van	vliegtuigen.	Jur	bereidt	die	vergadering	in	samenwerking	met	
Huib	Gorter	voor.	
Actie:	Jur	Jonges	en	Huib	Gorter.	

	
c.	 Bomenplan:		
	 Het	betreft	de	500	extra	te	planten	bomen.	Sandra	Deuling,	Thijn	Westerman	en	Rik		
Sybesma	hebben	met	de	wethouder	Boland	over	de	voortgang	gesproken.	Deze	week	
volgt	een	gesprek	met	de	nieuwe	verantwoordelijk	beleidsmedewerker	groen.	De	
door	Rijkswaterstaat	als	compensatie	te	planten	6000	bomen	komen	op	de	
informatieavond	aan	de	orde.	De	vrees	bestaat	dat	deze	voornamelijk	zullen	worden	
gepland	op	openbare	grond	en	dan	nog	voor	het	grootste	gedeelte	in	Muiden.	Er	zijn	
echter	ook	enkele	particuliere	eigenaren	die	bereid	zijn	bomen	op	hun	grond	te	laten	
planten.	De	wens	van	de	Dorpsraad	is	om	het	Kocherbos	aldus	te	verbinden	met	het	
Voorland.		

	 Actie:	Sandra	Deuling.	
	
d.	 Aquabrink@:	
	 Huib	Gorter	oriënteert	zich,	spreekt	met	informanten	en	brengt	de	vereiste	
vergunningen	in	kaart.	
Actie:	Huib	Gorter.	

	
e.	 Dorpsklussen:	
	 Paul	Steijn	zegt	dat	het	hekwerk	rondom	de	Beatrixboom	onder	handen	is	genomen.	
De	afdeling	beheer	service	van	de	gemeente	zal	de	benodigde	verf	aanleveren.	

	 De	voorzitter	merkt	op	dat	er	veel	fietsborden,	sommige	straatnaambordjes	en	
betonblokken	groen	zijn	uitgeslagen	en	vraagt	Lysette	Lubbers	te	bevorderen	dat	het	
onderhoud	hiervan	tot	de	reguliere	werkzaamheden	gaat	behoren.	

	 Actie:	Lysette	Lubbers.	
	
f.	 Echobos	
	 Op	23	maart	a.s.	wordt	de	eerste	vergadering	van	de	werkgroep	Echobos	gehouden.	
Het	betreft	een	gemeentelijke	werkgroep	die	bij	raadsbesluit	is	ingesteld.	In	deze	
werkgroep	hebben	o.a.	zitting	de	Muiderbergers	Thijn	Westermann,	Fabian	Schultink,	
Rik	Sybesma,	Wouter	Slors,	Sandra	Deuling	en	voorts	een	aantal	experts.	(Rik	en	
Sandra	namens	de	dorpsraad)	De	werkgroep	maakt	een	herstelplan	dat	aan	het	
college	wordt	aangeboden.	Daarna	zal	de	gemeente	het	plan	ter	visie	voorleggen	aan	
de	inwoners.		
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g.	 Te	lange	vrachtwagens	
	 Ab	Heij	heeft	een	aangepast	verkeersadvies	in	de	vorm	van	een	concept	brief	aan	de	
gemeente	opgesteld	met	als	strekking	bij	de	entree	IJsselmeerweg	een	verkeersbord		
te	plaatsen:	verboden	voor	vrachtwagens	met	een	maximale	lengte	van	12	meter.	Dit	
bord	en	het	bestaande	bord	(verboden	voor	vrachtauto’s,	met	uitzondering	van	
bestemmingsverkeer)	te	plaatsen	bij	de	A	6,	zodat	te	lange	vrachtwagens	tijdig	
kunnen	keren.	De	bestuursleden	vinden	het	een	uitstekende	brief.	Ab	Heij	voegt	er	
aan	toe	dat	de	eigenaar	van	de	Spar	hem	heeft	verteld	dat	hij	de	
bevoorradingswagens	via	de	parallelweg	langs	de	A6	en	de	Googweg	het	dorp	laat	
binnenrijden.	Desondanks	zijn	er	chauffeurs	die	hun	navigatiesysteem	volgen.	
Daarom	zou	in	die	systemen	de	maximale	lengte	van	vrachtwagens	en	de	gewenste	
rijroute	in	Muiderberg	moeten	worden	aangegeven.	Dit	is	een	taak	van	de	gemeente.	

	 Actie:	Ab	Heij.	
	
	 Naar	aanleiding	van	een	eerdere	opmerking	van	Eric-Pieter	Vlaanderen	over	het	bord	
dat	sluipverkeer	tussen	7	uur	en	9	uur	moet	tegengaan	merkt	de	voorzitter	op	dat	het	
nog	te	vroeg	is	om	het	bord	te	verwijderen	en	dat	de	situatie	opnieuw	zal	worden	
beoordeeld	zodra	de	reconstructie	van	de	A1	en	A6	is	afgerond.	

	
h.		Buurtpreventie/WhatsApp-groepen	
	 Ab	Heij	refereert	aan	de	bijeenkomst	van	16	februari	2017	die	helaas	door	maar	15	

inwoners	werd	bijgewoond.	De	aanwezigen	hebben	zich	aangemeld	voor	een	
WhatsApp-	groep.	Andere	inwoners	kunnen	zich	via	Facebook	van	de	Dorpsraad	
aanmelden.	Als	de	respons	dan	ook	te	laag	blijft	wordt	via	een	huis-aan-huis-brief	een	
oproep	gedaan.	Nadien	wordt	een	indeling	in	wijken	gemaakt,	gekoppeld	aan	
inwoners	die	per	wijk	de	WhatsApp-groep	beheren.	

	 Sandra	Deuling	stelt	voor	de	jongerenwerker	in	te	schakelen	als	er	overlast	van	
jongeren	is.	De	jongerenwerker	zal	om	die	reden	worden	opgenomen	in	de	
afzonderlijke	groep	van	beheerders	van	de	WhatsApp-groep.	Voorts	wordt	
geprobeerd	de	jongeren	ook	deel	te	laten	uitmaken	van	een	WhatsApp-groep.	

	 Actie:	Ab	Heij.	
	
i.	 Presentatie	ontwerp:	wegwijs	in	Muiderberg	
	 Een	ad	hoc	klankbordgroep	heeft	een	ontwerp	van	grafisch	vormgever	Reynoud	
Homan	beoordeeld,	waaronder	begrepen	het	ontwerp	voor	de	evenementenborden,	
wisselborden	en	verwijzingsborden	in	het	dorp.	Hiervan	wordt	via	een	beamer	een	
presentatie	gegeven.	Gekozen	is	voor	groene	borden	met	het	lettertype	‘Trinité’	met	
maximaal	zeven	verwijzingen	per	bord.	Er	volgt	een	discussie	over	de	locaties	
waarnaar	verwezen	moet	worden.	Een	verwijzing	naar	de	voetbalclub,	de	hockeyclub,	
de	Brink,	het	strand	en	De	Rijver	worden	akkoord	bevonden.	Voorgesteld	wordt	om	
de	verwijzing	naar	de	‘Centrum’	te	veranderen	in	een	verwijzing	naar	‘winkels’.		
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	 Zodra	de	kosten	bekend	zijn	wordt	de	gemeente	verzocht	een	en	ander	te	realiseren.	
	 Actie:	Harry	Mock.	
	
5.	Meldingen	
	 Nel	de	Wit	heeft	gewezen	op	een	gevaarlijke	verkeerssituatie	bij	de	in-	en	uitrit	van	
het	onlangs	opgeleverde	appartementencomplex	aan	de	Badlaan,	vooral	voor	mensen	
met	een	rollator	of	een	rolstoel.	Ab	Heij	heeft	hiervan	een	melding	gemaakt	bij	de	
gemeentewerf		maar	hierop	is	nog	geen	actie	ondernomen.	Hij	vraagt	Lysette	Lubbers	
om	deze	vraag	intern	door	te	geleiden.	
Actie:	Lysette	Lubbers.	

	
6.	 Openstaande	kwesties	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-
11-2016.	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	Flevolaan-
Kerk	aan	Zee	(zaak	nr.	?)	

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)	 	

Actie:	Lysette	Lubbers.	
	
7.	 Rondvraag	
	 Naar aanleiding van publicaties op Facebook over het rooien van bomen merkt Lysette 

Lubbers op dat er momenteel een visuele inspectie wordt gehouden en dat zieke bomen 
worden verwijderd. Gezonde bomen worden om de vier jaar gecontroleerd. 

 De voorzitter merkt op dat tijdens de volgende bestuursvergadering aandacht moet wor-
den besteed aan de dorpsschouw en stelt voor deze te houden op 13 mei, 20 mei of 3 juni 
2017. De juiste datum wordt vastgesteld na overleg met de wijkwethouder. 

	
8.		 Sluiting	
	 De	voorzitter	sluit	de	vergadering	om	22.26	uur.	
 


