VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 11 mei 2017 openbare bestuursvergadering

Aanwezig:
Harry Mock , John Haug, Sandra Deuling, Jur Jonges, Miranda Melger (kandidaatbestuurslid) Huib Gorter (kandidaat-bestuurslid), Lysette Lubbers en Heleen Pel
(ambtenaren kern en wijkgericht werken Gooise Meren) en Fred Kollen
(griffier/notulist)
Afwezig met bericht:
Ab Heij, Rob van Dijk, Johan Smit, Nel de Wit, Thijn Westermann
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nelleke Toxopeus, Charles Wiss, Paul Steijn, Jan Stroband, Marieke Stroband, Jos
Gunneweg, Gré Dam en vanaf 21.00 uur wijkwethouder Gerben Struik,
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver

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

Camera in beeld
Betreft verzoek van de gemeente om in een databank ook actieve camera’s van
particulieren op te nemen om bij criminaliteit sneller beelden te kunnen
verzamelen. Hoewel dit bericht aan alle leden is toegezonden wordt besloten er
meer bekendheid aan te geven via de Facebookpagina van de gemeente en van de
Dorpsraad.

Uitgaand:
a.

Ontwikkelingsfonds Muiden
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Op verzoek van wethouder Van Meerten heeft het bestuur bij dit fonds een
subsidieverzoek voor de evenementenborden ingediend. Met de huidige criteria is
de kans op toewijzing gering maar de wethouder gaat na of de criteria kunnen
worden versoepeld.
3. Notulen van de openbare bestuursvergadering van 6 april 2017
De notulen worden vastgesteld met uitzondering van het gedeelte over het integraal
kindcentrum. Hiervoor komt een andere tekst.
4. Lopende projecten van de Dorpsraad
a.

Geluidsoverlast
Jur Jonges meldt dat de bijeenkomst van de werkgroep geluid met de luchtvaartdeskundigen eind mei/begin juni plaatsvindt.

b.

Bomenplan
Volgens planning zullen de 6.000 bomen - bij wijze van compensatie voor het
aantasten van de natuur vanwege de A1/A6 - nog dit najaar worden geplant.

c.

Aquabrink@
Op voorstel van Huib Gorter wordt besloten de bewoners nader te informeren over
de aard van het project en de procedure om dit te realiseren. Huib komt met een
voorstel.
Actie: Huib Gorter

d.

Dorpsklussen
De gemeente heeft het hout voor de muziektent op de Brink besteld. Paul Steijn zegt
dat in samenspraak met de gemeente wordt besloten welke werkzaamheden door
de gemeente en welke door de commissie dorpsklussen worden uitgevoerd.

e.

Echobos
Op 18 mei a.s. wordt een tweede bijeenkomst gehouden.

f.

Wegwijs in Muiderberg
Geen bijzonderheden.

g.

Integraal Kindcentrum
Lysette Lubbers heeft hierover met wethouder Boland gesproken. Zodra de heer
Boland over voldoende informatie beschikt gaat hij met het bestuur in gesprek.
Gerben Struik voegt hieraan toe dat het wachten is op de afronding van het gemeentelijke haalbaarheidsonderzoek.
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h.

Buurtpreventie/WhatsApp-groepen
Lysette Lubbers zegt dat de gemeente wacht op de conceptbrief van de Dorpsraad
die daarna voor rekening van de gemeente onder alle inwoners Muiderberg wordt
verspreid.
Actie: John Haug.

i.

Olifantenpaadje Dijkweg
Wordt meegenomen bij de wijkschouw

j.

Afrit 4 op de A1
Tezamen met de stadsraad Muiden heeft Harry Mock met de burgemeester gesproken
over het op de parkeerplaats De Hakkelaar aanbrengen van een afrit zodat hulpdiensten
Muiden en Muiderberg sneller kunnen bereiken. Resultaat: er komt voor hulpdiensten
vanaf 1 juli 2017 een afrit. De burgemeester overlegt met Rijkswaterstaat of de afrit ook
door alle inwoners van beide kernen kan worden gebruikt. Een oprit ter plaatse lijkt niet
mogelijk.

k.

Tarieven/inkoop de Rijver
De gemeente komt met een voorstel over de nieuwe (voor de Dorpsraad te hoge)
tarieven van de Rijver. Daarnaast is de gemeente per 1 juni 2017 niet meer bereid
de inkoop te verzorgen en zullen huurders zelf moeten zorgen voor koffie, thee en
andere dranken. Sandra Deuling heeft hierover reeds contact met de andere
verenigingen die de Rijver huren.
Actie: Sandra Deuling

l.

Wijkactieplan
Het concept (versie 3) van het wijkactieplan wordt besproken. Het wordt tijdens de
algemene vergadering op 1 juni 2017 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Op
de vraag of het wijkactieplan eigenlijk niet aan het begin van het jaar gereed moet
zijn antwoordt Lysette Lubbers dat de gemeente daarnaar streeft maar zij verwacht
dat dit niet eerder dan in 2019 kan worden gerealiseerd. De gemeente heeft ook een
eigen actieplan per kern. Beide actieplannen zouden kunnen worden geïntegreerd,
al dan niet in meerjarenplannen.

n.

Wijkschouw
Zeven inwoners hebben op verzoek van het bestuur situaties gemeld. Deze worden
tijdens de wijkschouw bekeken of anders door het bestuur als een officiële melding
genoteerd. Tijdens de wijkschouw op 20 mei 2017 te 13.30 uur zijn aanwezig
bestuursleden, de wijkwethouder, Lysette Lubbers en andere ambtenaren, vertegenwoordigers van Ymere en zo mogelijk een vervanger van de wijkagent.
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Lysette Lubbers vraagt naar een lijst van onderwerpen zodat de gemeente zich op
de wijkschouw kan voorbereiden.
Actie: bestuur
o.

Den Ouden Groenrecycling
De zienswijze die de Dorpsraad tegen de uitbreiding van werkzaamheden van Den
Ouden heeft ingediend is afgewezen. De afwijzing is zeer uitvoerig gemotiveerd. Het
bestuur heeft geen nieuwe gronden en besluit daarom tegen deze uitspraak geen
bezwaar aan te tekenen. Bewoners die klachten tegen stankoverlast willen indienen
wordt geadviseerd dit rechtstreeks bij Den Ouden te doen en bij de Omgevingsdienst Noord-Holland te Zaandam. Besloten wordt de Omgevingsdienst schriftelijk
te verzoeken in geval van een klacht nog dezelfde dag een onderzoek in te stellen.

p.

Zeeweg/Badlaan
Het concept advies aan de gemeente moet op twee plaatsen tekstueel worden
aangepast. Het betreft het gevaar van een onoverzichtelijke bocht voor fietsers
komende van de Zeeweg naar de Badlaan. Harry Mock en Ab Heij hebben de situatie
ter plaatse beoordeeld en de bewoners van de hoekwoning gesproken. Vooralsnog
wordt gedacht aan een verkeerspiegel op de hoek van de Badlaan en om daar een
verkeersdrempel aan te brengen. Besloten wordt om de verkeersmogelijkheden
eerst nog met Ab Heij te bespreken alvorens de brief aan de gemeente te verzenden.

q.

Verkeerssituatie Heinzeplein-Heinzelaan-Flevolaan
Auke Bijnsdorp geeft aan dat de overgang van het Heinzeplein naar de Heinzelaan
vanwege de aldaar geparkeerde auto’s zeer onoverzichtelijk is wat voor kinderen
gevaarlijke situaties oplevert. Door het aanhouden van de wettelijk verplichte vijf
meter parkeerverbod vanaf de hoek, het aanbrengen van een gele lijn, het verbreden
van het trottoir, het instellen van een parkeerverbod met handhaving of het aanleggen van een parkeerinham kan een veiliger verkeerssituatie worden verkregen. Het
bestuur bekijkt de mogelijkheden en besluit daarna of en welk advies aan de
gemeente wordt uitgebracht.
Actie: bestuur

r.

Dorpsstraat
Naar aanleiding van klachten van bewoners van die straat heeft de politie op het
verzoek van het bestuur snelheidsmetingen gedaan. En bleken slechts twee
overtredingen. Lysette Lubbers biedt aan dat de gemeente gedurende de
zomerperiode verkeerspalen kan plaatsen die de actuele snelheid aangeven.
Besloten wordt hiervan gebruik te maken en dit onderwerp mee te nemen met
andere plannen voor de Dorpsstraat.
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Miranda Melger brengt te berde dat de gemeente bereid is de planten voor de
bloembakken in de Dorpsstraat te leveren maar vraagt zich af wie de bloembakken
gaat onderhouden. Volgens Lysette Lubbers is dit een taak van de bewoners.
5. Voordracht bestuursleden/wijziging secretariaat Vrijwilligersprijs
Het bestuur besluit om de kandidaat-bestuursleden Huib Gorter en Miranda Melger
tijdens de op 1 juni 2017 te houden algemene vergadering voor te dragen als
bestuurslid. Zij zullen gezamenlijk het nieuwe aandachtsgebied ‘economie’ voor hun
rekening nemen. Sandra Deuling neemt ook het aandachtsgebied milieu en natuur
er bij.
Het secretariaat van de selectiecommissie gaat van John Haug over op Fred Kollen,
die tot secretaris wordt benoemd.
6. Meldingen
Geen andere dan reeds vermeld.
7. Begroting
De begroting wordt herzien in de zin dat een onderscheid wordt gemaakt tussen
incidentele en structurele uitgaven. De enige inkomstenbron is een subsidie van de
gemeente die in beginsel dekkend moet zijn voor de uitgaven. De aangepaste
begroting voor 2017 laat een tekort van € 1.094 zien. Dit komt mede door een
verhoging van de vergoeding die aan de Rijver moet worden betaald. De subsidie
2017 was in mei nog niet ontvangen waardoor de Dorpsraad de uitgaven
voorfinanciert. Lysette Lubbers meldt dat betaling door de gemeente pas
plaatsvindt nadat de kascontrolecommissie van de vereniging de jaarstukken 2016
heeft gecontroleerd.
8. 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)

d.

Reactie gemeente op brief de dato 6 januari 2017 over lengtebeperkingen vrachtauto’s in het centrum van Muiderberg (zaak nr. 256782).
Lysette Lubbers zegt dat de betreffende ambtenaar hierover Ab Heij nog wil spreken
omdat beperkingen ook eventueel kunnen noodzaken tot het verlenen van vergunningen.
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9.

Rondvraag

a.

Huib Gorter vraag naar aanleiding van de Perspectiefnota 2017 van de gemeente
naar de economische visie van de gemeente en Gerben Struik antwoordt dat deze
binnenkort wordt besproken, waaraan ook inwoners kunnen deelnemen. Zie de
website van de gemeente.

b.

John Haug geeft aan dat bij meldingen die aan de gemeente worden gedaan wel de
melding wordt bevestigd met een referentienummer maar dat je daarna structureel
niets meer verneemt. Zelden wordt er teruggekoppeld dat de melding is
afgehandeld; ook niet in gevallen waarin de melding daadwerkelijk is afgehandeld.
Lysette Lubbers gaat dit intern na.
Actie: Lysette Lubbers

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.34 uur.

