VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 6 april 2017 openbare bestuursvergadering

Aanwezig:
Harry Mock , John Haug, Sandra Deuling, Jur Jonges, Ab Heij, Miranda Melger (kandidaatbestuurslid) Huib Gorter (kandidaat-bestuurslid), Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en
wijkgericht werken Gooise Meren)en Fred Kollen (griffier en notulist)
Afwezig met bericht:
Rob van Dijk, Charles Wiss, Johan Smit, Paul Steijn
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nel de Wit, Eric-Pieter Vlaanderen, Joop Evers, Michiel Koekoek, Nelleke Toxopeus,
Eugene Daems, Jan Stroband, Ingrid Doberitz, Jan Portengen, Thijn Westermann.
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Inkomende/uitgaande stukken
Inkomend:
a.

Klankbordgroep Schiphol-A1-Gooise Meren
Verzoek van de klankbordgroep aan belangstellenden om zich voor dit platform aan
te melden. Dit kan bij Jur Jonges. Hoe meer inwoners van Gooise Meren zich
hiervoor aanmelden des te meer een vuist kan worden gemaakt tegen de
geluidsoverlast van vliegtuigen.

Uitgaand:
Geen uitgaande stukken.
3. Notulen van de openbare bestuursvergadering van 2 maart 2017
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
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Naar aanleiding van de notulen:
a.

Verkeerssituatie Zeeweg richting Badlaan
Lysette Lubbers zegt naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in de
vorige bestuursvergadering dat de haag en het bouwwerk in de betreffende tuin op
particuliere grond staan. De gemeente heeft hierover geen zeggenschap tenzij het in
strijd is met een bestemmingsplan, wat niet het geval is. Besloten wordt in gesprek
te gaan met de bewoners en hen er op te attenderen dat verlaging van de haag de
verkeersveiligheid bevordert.
Actie; Ab en Harry

b.

Verkeerssituatie Badlaan bij appartementencomplex
Naar aanleiding van de bij het appartementencomplex ontstane gevaarlijke
verkeerssituatie heeft het bestuur hiervan melding gemaakt bij de gemeente die de
projectontwikkelaar heeft verzocht de situatie ter plaatse te verbeteren.

4. Lopende projecten van de Dorpsraad
a.

Geluidsoverlast
Jur wijst er op dat de onder 2.a. genoemde klankbordgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de vier kernen van Gooise Meren. Er zijn op dit moment
150 sympathisanten, waaronder veel Muiderbergers en raadsleden, waardoor
Gooise Meren vertegenwoordigd is in de Omgevingsraad Schiphol. Het
gemeentebestuur en de gemeenteraad is verzocht dit onderwerp ook de nodige
aandacht te geven.
Er komt voorts nog een bijeenkomst met de luchtvaartdeskundigen over de
geluidsoverlast van vliegtuigen. Jur bereidt die vergadering samen met Huib Gorter
voor.
Sandra Deuling heeft piloten uit Muiderberg bereid gevonden het bestuur te
adviseren.
Actie: Jur Jonges, Huib Gorter en Sandra Deuling

b.

Bomenplan
Sandra Deuling meldt dat er inmiddels gesproken is met de betrokken ambtenaar
maar dat, voordat bomen kunnen worden geplant, eerst nog moet worden
uitgezocht wie eigenaar is van welke grond en of het volgens het bestemmingsplan
mag. Er wordt naar gestreefd de bomen in oktober/november 2017 te planten.
Thijn Westermann merkt op dat het gewenst is dat de Dorpsraad een voorstel doet
over de te planten bomensoorten. In het kader van burgerparticipatie zal de
gemeente nog een avond met de bewoners organiseren.
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c:

Aquabrink@
Huib Gorter meldt dat dit project drie fases kent waarvan de eerste betrekking heeft
op het onderzoek naar de wetgeving op dit gebied. Daarbij moet o.a. worden
gedacht aan Natura 2000 en de Wet Natuurbescherming omdat het over een
beschermde natuuromgeving gaat. Bovendien zal een omgevingsvergunning
noodzakelijk zijn. Huib heeft van de betrokken ambtenaren het uitdrukkelijke
advies gekregen om vanwege de ingewikkelde materie een gespecialiseerd
ecologisch bureau in te huren waarvan de kosten op zo’n € 2.000 á € 3.000 worden
geschat. De tweede fase betreft de financiering en de derde fase de realisatie van het
project. Omdat de totale kosten op zo’n € 80.000 wordt geschat, waarin niet
begrepen de onderhoudskosten, wordt besloten eerst te onderzoeken of
financiering mogelijk is en om nog niet een ecologisch bureau in te schakelen.
Lysette Lubbers geeft aan dat zij niet verwacht dat de gemeente dit project tot de
hare maakt. Vanwege de mogelijke kosten besluit het bestuur een peiling te houden
om inzicht te krijgen in het draagvlak onder de inwoners.
Actie: Huib Gorter.

d.

Dorpsklussen
Het hekje rond de Beatrix-boom is inmiddels opgeknapt. Het volgende project
betreft de reparatie van de muziektent. Aan gemeentewerken is gevraagd 24
planken te leveren. De klussencommissie zal vervolgens de werkzaamheden
uitvoeren.

e.

Echobos
Er is een gemeentelijke werkgroep gevormd waarin twee leden van de Dorpsraad
zitting hebben: Sandra Deuling en Rick Sybesma. (namens Groen Muiderberg Thijn
Westermann). Sandra meldt dat zij vergaderd heeft met deskundigen van
natuurlandschappen in Noord-Holland die enthousiast zijn over de kwaliteit van het
Echobos. Zij zal deelnemen aan een excursie bij andere landgoederen, waaronder in
‘s-Graveland. Thijn Westermann voegt er aan toe dat zij op 13 mei 2017 in het
Echobos een excursie organiseert. Inwoners zijn welkom.

f.

Wegwijs in Muiderberg
Jur Jonges en Harry Mock hebben voor de drie deelprojecten (Belettering De Rijver,
bewegwijzering in Muiderberg en de evenementenborden) met de betrokken
wethouder van Meerten gesproken en de offertes overhandigd. De geveltekst met
verlichting voor de Rijver kost inclusief btw € 4.307,-. De bewegwijzering kost
ongeveer € 8.000,- en de drie evenementenborden ruim € 6.000,-. Voor dit laatste
bedrag is geadviseerd een subsidieaanvraag in te dienen bij het Muidense
Ondernemingsfonds. Het beheer van deze borden komt voor rekening van de
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Dorpsraad. Er is een vervolgafspraak gemaakt voor 22 mei 2007 waarbij ook
wethouder Sanderse aanwezig zal zijn.
Actie: Harry Mock en Jur Jonges gaan naar volgende vergadering.
g.

Integraal Kindcentrum
Een gesprek met de betrokken wethouder Boland heeft niet plaatsgevonden omdat
de wethouder het nog te vroeg vond. Lysette Lubbers voegt toe dat het
haalbaarheidsonderzoek van de gemeente nog niet is voltooid. Een gesprek is pas
zinvol als het onderzoek is afgerond. In de tussentijd hebben Jur Jonges en Sandra
Deuling gesproken met Cor van de Peppel, een informatief gesprek waarbij de heer
Van de Peppel verteld heeft over een studie die hij enkele jaren geleden gedaan
heeft naar een brede school met behoud van de maatschappelijke functies van de
Rijver en de bouw van enkele woningen boven de school op de locatie van de Rijver.
Wethouder Boland heeft aangegeven in oktober/november naar de gemeenteraad
te komen met een huisvestingsplan onderwijs voor heel Gooise Meren. Zodra het
haalbaarheidsonderzoek naar de IKC Muiderberg is afgerond zal een gesprek met de
afvaardiging van de dorpsraad plaatsvinden.
Actie: Lysette Lubbers.

h.

Buurtpreventie/WhatsApp-groepen
Ab Heij heeft met de betrokken ambtenaar besproken dat inwoners via een huisaan-huisfolder worden opgeroepen zich te melden voor hun buurt-WhatsApp groep.
De tekst die Harry Mock eerder heeft gemaakt kan hiervoor worden gebruikt. De
gemeente verzorgt de verspreiding van de folder en betaalt de kosten.
Actie: Ab Heij.

i.

Olifantenpaadje Dijkweg
Overleg met de bevoegde instantie, in dit geval Waternet levert de volgende
informatie op:
Het pad is ontstaan in de tijd en heeft zodoende geen eigenaar. Voor de waterkering
is het niet wenselijk dat de grasmat beschadigd raakt. Gelukkig is dit bij deze oude
zuiderzeedijk niet zo’n probleem. De dijk is namelijk dusdanig hoog dat het water er
nooit overheen zou stromen, een erosiebestendige grasmat is zodoende niet per
perse noodzaak.
Gekeken is verder of het pad is ontstaan omdat er onder aan de dijk een
informatiebord staat van het AGV (Amstel Gooi en Vecht)wandelpad. Dit is niet het
geval, daarmee is er geen reden om het pad in stand te houden.
Afhankelijk van de perceel eigenaar kan besloten worden de grasmat te (laten)
herstellen. Het pad verandert dan in een ingezaaid talud.
Voor het officieel aanleggen van een pad moet toestemming via een vergunning
worden gevraagd bij AGV. De vergunningverlener beoordeelt dan of het aanleggen
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van een pad mogelijk is binnen de geldende regels. Indien dit wordt toegestaan
wordt de initiatiefnemer de eigenaar van de toegang en daarmee
onderhoudsplichtig. De Dorpsraad ziet hier geen taak als beheerder en onderzoekt
nog andere mogelijkheden.
j.

Verkeerssnelheid in Dorpsstraat en Tesselschadelaan
Naar aanleiding van ontvangen klachten heeft de politie op verzoek van de
Dorpsraad in de Dorpsstraat en Tesselschadelaan apparatuur geplaatst om de
snelheid van het verkeer te meten. Afhankelijk van de resultaten zal de Dorpsraad
de gemeente ter zake adviseren.
Actie: Ab Heij

5. Meldingen
a.

Verkeer
Ab Heij refereert aan een bespreking die hij en enkele anderen hebben gehad met
ambtenaren van Rijkswaterstaat over de communicatie van de werkzaamheden aan
de A1 en A6. Dit overleg heeft er toe geleid dat meer rekening is gehouden met de
belangen van Muiderberg toen in maart 2017 tijdens twee weekenden de A1
richting Amersfoort werd afgesloten. Dit zal ook het geval zijn als in mei 2017 de
nieuwe lus van de A1 naar de A6 wordt aangelegd.
De voorzitter van de Stadsraad Muiden heeft bij de Dorpsraad de problemen
aangekaart die ontstaan zijn door het opheffen van afslag 4 achter het
benzinestation De Hakkelaar. Na een ongeval in Muiden moest de ambulance een
flink stuk omrijden waardoor de aanrijdtijden niet meer worden gehaald. Gedacht
wordt om bij de Hakkelaar een doorsteekmogelijkheid voor hulpdiensten aan te
leggen die afgesloten wordt met een slagboom, zodat Muiden en Muiderberg voor
hulpdiensten beter bereikbaar zijn. Besloten wordt om tezamen met de Stadsraad
van Muiden de burgemeester aan te schrijven omdat die verantwoordelijk is voor de
openbare orde. Daarin wordt ook een nog langere aanrijdtijd aan de orde gesteld
wanneer het ziekenhuis in Blaricum wordt verplaatst naar Hilversum.
In het najaar wordt samen met Veilig Verkeer Nederland in Muiderberg een 30 kmbewustwordingsactie gehouden.
Actie: Ab Heij.

b.

Stankoverlast
John Haug meldt dat een aantal meldingen zijn ontvangen over de stankoverlast
door Den Ouden. Hij heeft de betrokkenen medegedeeld dat de Dorpsraad een
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zienswijze heeft ingediend tegen de voorgestelde uitbreiding van Den Ouden en dat
de Dorpsraad eerst het resultaat daarvan wil afwachten.
c.

Inventarisatie bomen
Lysette Lubbers kondigt een brief van de gemeente aan waarin Muiderberg wordt
uitgenodigd om tezamen met een inspecteur beeldbepalende en/of waardevolle
bomen in Muiderberg in kaart te brengen. Primair de bomen in de openbare ruimte
maar in een enkel geval kunnen dat ook bomen van particulieren betreffen. Thijn
Westermann en Eric-Pieter Vlaanderen geven aan de inspecteur te willen
vergezellen.

d.

Lysette Lubbers zegt dat de gemeente overweegt boomspiegels (het plantvak rond
de boom) door inwoners te laten onderhouden die daarin éénjarige planten kunnen
planten. Het bestuur antwoordt dat Muiderberg graag meedoet.

6. Selectiecommissie Vrijwilligersprijs
De leden van de selectiecommissie moeten jaarlijks worden herbenoemd. Het
bestuur besluit de huidige leden Willemijn Jonker, Hette Zijlstra, Annette Schouten
en Celeste Duyts opnieuw voor een termijn van één jaar te benoemen. Als gevolg
van de evaluatie wordt in de ledenvergadering van juni 2017 een kleine wijziging in
het Reglement Vrijwilligersprijs aangebracht.
7. Actieplan
In het door de Dorpsraad met de gemeente Gooise Meren gesloten convenant is
bepaald dat de Dorpsraad in samenspraak met de gemeente jaarlijks een actieplan
opstelt en beheert. Het actieplan is in concept bekend gemaakt en wordt besproken.
De bestuursleden geven - mede naar aanleiding van de onderwerpen in deze
vergadering - nog een aantal aan te brengen wijzigingen aan. Lysette Lubbers meldt
dat zij op dit moment nog geen reactie namens de gemeente kan geven omdat zij
nog reacties van ambtenaren van verschillende afdelingen moet ontvangen. Zij
verwacht binnen niet al te lange termijn te kunnen reageren.
8. Dorpsschouw
De jaarlijkse dorpsschouw van het bestuur met de wijkwethouder Dhr. Struik voor
Muiderberg en ambtenaren wordt gehouden op 20 mei 2017. Startpunt en
aanvangstijdstip (vooralsnog 13.30 uur) worden nog vastgesteld. Het dagelijks
bestuur stelt de route vast. Het bestuur zal in samenspraak met de gemeente de te
bekijken onderdelen vaststellen. De mobiele kraam zal die dag in de dorpsstraat
worden opgesteld voor contact met de inwoners. Lysette Lubbers voegt hieraan toe
dat zij goede ervaring heeft met het aanbellen bij inwoners die vooraf een
onderwerp voor de dorpsschouw hebben aangedragen.
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9. Mobiele kraam
Sandra Deuling heeft een tijdschema gemaakt om de mobiele kraam van de
Dorpsraad bij evenementen en andere gelegenheden in te zetten. Deze opzet wordt
nog nader uitgewerkt. John Haug zal daarna de gemeente melden waar en wanneer
de kraam wordt geplaatst, waarmee wordt voldaan aan een gemeentelijke eis.
10. Begroting
De begroting wordt nog eerst in het dagelijks bestuur besproken en komt aan de
orde in de bestuursvergadering van 11 mei 2017.
De Dorpsraad is geconfronteerd met een factuur van de gemeente voor de huur van
De Rijver, de kosten van de beheerder en het gebruik van koffie, thee, beamer en
projectiescherm. Die kosten gaan de begroting te boven. Over die kosten is vooraf
geen overleg geweest. Overleg van Sandra Deuling met de gemeente leverde als
tussenoplossing op dat tot en met augustus oude tarieven worden berekend maar
vanaf september 2017 hogere tarieven. Harry Mock geeft per onderdeel een
overzicht van de nieuwe tarieven. Lysette Lubbers merkt op dat deze kosten gedekt
moeten kunnen worden uit het budget dat de gemeente aan de Dorpsraad ter
beschikking stelt. Zij zal hierover nader overleggen met het hoofd facilitaire zaken.
Actie: Lysette Lubbers
11. Openstaande kwesties bij de gemeente
a.

Reactie gemeente op brief d.d. 20 november 2016 over top-tien ondeugdelijke
verkeersdrempels (zaak nr. 229667)

b.

Reactie gemeente op brief d.d. 19-1 2017 over voet/gedoogfietspad Flevolaan-Kerk
aan Zee (zaak nr. ?)

c.

Reactie gemeente op brief d.d. 17-1-2017 over te krappe bocht Zeeweg/Flevolaan
(zaak nr. 263072)

12. Rondvraag

Jur vraagt naar de mogelijkheden om in Muiderberg evenals in Naarden en Bussum
bakken met fleurige bloemen aan lantaarnpalen te hebben. John Haug antwoordt dat
die bloembakken in Naarden van de ondernemingsvereniging zijn maar dat de
gemeente op kosten van de ondernemersvereniging de bloemen water geeft.
Miranda Melger informeert bij de winkeliers in Muiderberg en zal dan ook de
kerstverlichting aan de orde stellen.
Actie: Miranda Melger
13. Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur.

