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VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 6 juli 2017 openbare bestuursvergadering
Aanwezig:
Harry Mock , John Haug, Ab Heij, Jur Jonges, Miranda Melger, Huib Gorter, Heleen Pel
(ambtenaar kern en wijkgericht werken Gooise Meren) en Fred Kollen (griffier/notulist)
Afwezig met bericht:
Sandra Deuling, Lysette Lubbers, Gerben Struik, Paul Steijn, Erik-Pieter Vlaanderen,
Charles Wiss, Nelleke Toxopeus, Thijn Westermann
Aanwezige leden/belangstellenden:
Gré Dam, Jens Duyts, Michiel Koekoek, Nico Kooij, Rita Schipper, June Biallosterski, Roy
Biallosterski.
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver

1. Opening/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij zegt dat wethouder Marleen Sanderse door
ziekte langdurig uit de running is en dat de Dorpsraad, tezamen met de Stadsraad en de
wijkplatforms, haar een attentie heeft verzorgd. De vereniging telt thans 286 leden.
2. Inkomende en uitgaande stukken
Inkomend
Een stuk over de ‘witte voetjesactie’ dat de veiligheid in het dorp betreft maar een
aangelegenheid voor de gemeente is.
Uitgaand
Brief van de Dorpsraad aan de gemeente over de onveilige verkeerssituatie Badlaan
hoek Zeeweg met een voorstel over het verbeteren van de situatie.
3. Notulen bestuursvergadering 11 mei 2017
Deze worden zonder wijziging vastgesteld.
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Naar aanleiding van de notulen wordt nog opgemerkt:
a. Veiligheidskrant : De Dorpsraad levert een bijdrage aan een door de gemeente uit te
brengen veiligheidskrant.
Actie: Ab Heij.
b. Camera in beeld-project: John geeft Johan Smit (webmaster) de relevante
informatie voor de Facebookpagina van de Dorpsraad.
Actie: John Haug.
c. Verkeerssituatie Heinzeplein – Heinzelaan: De heer Bijnsdorp, die de
verkeerssituatie heeft aangemeld, wordt bericht dat de situatie tijdens de wijkschouw
met de gemeente bekeken en besproken is en dat besloten is dat de Dorpsraad ter
zake geen verdere actie onderneemt.
Actie: John Haug en Harry Mock.
d. Terugmelding door de gemeente naar aanleiding van een klacht: Er is eerder
door het bestuur opgemerkt dat de gemeente de ontvangst van een ingediende klacht
schriftelijk bevestigt maar daarna niet terugkoppelt wat er met de klacht is gebeurd.
De gemeente zou dit uitzoeken maar heeft tot op heden nog niet gereageerd. Heleen
Pel, die vandaag Lysette Lubbers vervangt, informeert hiernaar.
Actie: Heleen Pel/Lysette Lubbers.
4. Lopende projecten van de Dorpsraad
a. Geluidsoverlast
De groep deskundigen waarmee Jur Jonges heeft vergaderd heeft aanbevelingen
gedaan aan de Klankbordgroep Geluid Gooise Meren, die deze meeneemt in hun
discussie met de Schipholraad. Half juli wordt het rapport over de Geluidsmonitor
verwacht waarin rekenmodellen zijn opgenomen op basis waarvan de
geluidsbelasting wordt gemeten. Het geluidsscherm langs de spoorbaan moet nog
verhoogd en verlengd worden. Vanwege het gelegde ZOAB-beton worden er weinig
klachten ontvangen over het weggeluid.
Ten aanzien van de te verwachten geluidsoverlast van de uitbreiding van het
vliegveld Lelystad is de verwachting dat de vliegbewegingen zich hoofdzakelijk in
zuid/oostelijke richting plaatsvinden, wat Muiderberg minder geluidshinder zou
opleveren. Schiphol zou echter plannen hebben om het aantal vliegbewegingen van
500.000 te verhogen tot 800.000 per jaar. Jur voegt hieraan toe dat een sterke lobby
zijn vruchten afwerpt. De provincie Overijssel heeft op die wijze gerealiseerd dat het
vliegverkeer van Lelystad zo min mogelijk over haar grondgebied gaat.
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b. Lengtebeperking vrachtwagens
Ab Heij meldt dat de bespreking hierover met de gemeente plaatsvindt op 25 juli a.s.
c. Dorpsstraat
Miranda Melger heeft met een ambtenaar van de gemeente gesproken over het
aankleden van de Dorpsstraat met groenvoorzieningen. Miranda organiseert hierover
en over o.a. de kerstverlichting in september een bespreking met de winkeliers en de
bewoners. Zij houdt eerst een kleine enquête om een beeld te krijgen van de wensen.
De ondernemers hebben al toegezegd de bloembakken te zullen onderhouden en de
bewoners zal worden gevraagd de boomspiegels voor hun rekening te nemen. Rita
Schipper zegt die laatste mogelijkheid in geheel Muiderberg te willen.
Actie: Miranda Melger.
d. Aquabrink
Huib Gorter sprak Rik Sybesma die vanuit historisch perspectief voorstelde de
Aquabrink eventueel af te bakenen met strekdammen die er in de vorige eeuw ook
lagen.
e. Bomenplan
De compensatieaanleg van de 500 en 6.000 bomen is nog niet gerealiseerd. Heleen
Pel onderzoekt intern de stand van zaken.
Actie: Heleen Pel/Lysette Lubbers.
f. Dorpsklussen
De verwachting is dat op 15 juli a.s. de muziektent op de Brink gereviseerd in gebruik
kan worden genomen en dat op die dag de laatste hand wordt gelegd aan het
monteren en schilderen van de trap en de panelen.
g. Herstelplan Echobos
Geen bijzonderheden, anders dan dat de werkgroep hierover vanavond vergadert.
h. Buurtpreventie/WhatsApp-groepen
Er hebben zich zo’n 40 deelnemers voor de WhatsApp-groepen aangemeld. Er volgt
een discussie of dit aantal voldoende is en of bij een toename van het aantal
deelnemers nog wel gezamenlijk met de gemeente huis aan huis hierover een brief
moet worden bezorgd. Besloten wordt toch tot deze bezorging over te gaan en het
reeds gereed liggende concept nog enigszins aan te passen.
Actie: Ab Heij en John Haug.
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i. Den Ouden Groenrecycling: De secretaris zal de Omgevingsdienst schriftelijk
verzoeken om bij een ingediende klacht nog dezelfde dag een onderzoek in te stellen.
Actie: John Haug.
j. Burgerparticipatie integraal wegonderhoud:
Dit betreft in Muiderberg vooralsnog de Eikenlaan. De bewoners van de Eikenlaan
zijn aangeschreven over het traject van de participatie en ontvangen een enquête. Er
komt een voorlopig onderhoudsplan dat besproken wordt met de bewoners, waarna
er een definitief plan wordt opgesteld dat wederom met de bewoners en met de
Dorpsraad wordt besproken. Mevr. Biallosterski merkt op dat ook gekeken moet
worden naar de worteldruk van de bomen in de Eikenlaan, waardoor auto’s op
sommige plaatsen elkaar moeilijk kunnen passeren.
k. Wijkactieplan
Het overleg met de gemeente over het onlangs ingediende Wijkactieplan kan volgens
Lysette Lubbers pas na de vakantie plaatsvinden omdat er te veel ambtenaren bij
betrokken zijn. Om de prioritering van de daarin opgenomen onderwerpen te
versnellen besluit het bestuur de onderdelen van het wijkactieplan zelf van een
prioriteit te voorzien en om dat plan met onze prioriteiten met de gemeente te
bespreken.
5. Meldingen
a. Wandelpad rond Vinkenplas: Dit pad is te smal om met twee personen naast elkaar
te lopen en evenmin met een rollator of kinderwagen. Hiervan is aan de gemeente een
melding gedaan waarop nog geen reactie is ontvangen.
Actie: gemeente.
b. Hinderlijk overhangend particulier groen: De gemeente is gewezen op de klachten
die hierover zijn ontvangen. De gemeente heeft geantwoord dit ‘gevoelige onderwerp’
na de vakantie te zullen aanpakken. De betreffende bewoners krijgen een folder en
daarna vier weken de tijd om hun groenvoorziening op orde te brengen. Indien nodig
ontvangen de betreffende bewoners daarna een nieuwe folder waarin op grond van
de APV maatregelen worden aangekondigd. Het bestuur kan zich in deze aanpak
vinden maar zal de gemeente vragen om daar waar sprake is van echt hinderlijk
overhangend groen de bewoners eerder aan te spreken.
6. Overdracht Vrijwilligersprijs Muiderberg
Zoals eerder gemeld heeft de Dorpsraad haar Vrijwilligersprijs overgedragen aan de
gemeente zodat de gemeente per kern - zoals Muiderberg - een eigen prijs uitreikt.
Hiervoor moet echter een gemeentelijke verordening worden gewijzigd zodat de
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overdracht eerst in 2018 wordt gerealiseerd. Over 2017 reikt de gemeente de Muider
Roemer uit (voor een vrijwilliger uit Muiden of Muiderberg) en de dorpsraad de
Muiderbergse Echo voor een vrijwilliger uit Muiderberg.
7. Wegwijs Muiderberg
De Dorpsraad heeft bij de gemeente voorstellen en offertes ingediend voor de
belettering van de Rijver, het plaatsen van drie evenementenborden bij de
toegangswegen en het aanbrengen van bewegwijzering in het dorp. In het gesprek
met de wethouder bleek, dat de evenementenborden kunnen worden bekostigd uit
het ondernemingsfond Muiden. De bewegwijzering krijgt prioriteit 1 in het
wijkactieplan en komt dan langs die weg eerder hiervoor voor bekostiging in
aanmerking. Er moet nog meer duidelijkheid komen status over de status van
belettering van de Rijver.
Mevr. Biallosterski vraagt op de bewegwijzeringsborden ook een verwijzing op te
nemen naar het Ontmoetingscentrum De Steeg, dat een onderdeel is van de kerk en
waar veelvuldig wordt vergaderd. Het bestuur vraagt de grafisch vormgever of het
mogelijk is dit onderdeel op de borden toe te voegen.
8. Overkapping picknicktafel in het Echobos
De burgemeester heeft met de regelmatig in het Echobos verblijvende jongeren
gesproken die de wens hebben geuit om de picknicktafel aldaar te overkappen.
Omdat het in Muiderberg een plaats is waar jongeren vaak met elkaar verblijven
ondersteunt de Dorpsraad die wens. Het bestuur vindt wel dat er sprake moet zijn
van de zogenaamde Doe-democratie, wat inhoudt dat de gemeente het materiaal
aanlevert en dat de betreffende jongeren zelf meewerken aan het realiseren en
onderhouden van de overkapping. Zij moeten zich hiervoor verantwoordelijk voelen.
Actie: Harry Mock.
N.B.: Kort nadat het bestuur dit standpunt aan de burgemeester heeft bekend gemaakt
heeft deze namens het college toegezegd dat overkapping wordt geregeld.
9. Verkeersraad Gooise Meren
Een inwoner van Bussum heeft het initiatief genomen tot instelling van een
Verkeerraad Gooise Meren en de Dorpsraad uitgenodigd hiervan deel uit te maken.
Het bestuur besluit aan die uitnodiging geen gehoor te geven omdat deelname er toe
kan leiden dat de verkeersproblematiek in Muiderberg niet meer rechtstreeks met
het gemeentebestuur kan worden besproken maar (eerst of alleen) in bedoelde
verkeersraad. Het met de gemeente gesloten convenant biedt immers de
mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente uit te brengen, ook
over verkeersaangelegenheden. Bovendien is de verwachting dat in de Verkeersraad
het accent komt te liggen op de verkeersproblematiek in Bussum en Naarden.
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Actie: John Haug.
10. Rondvraag
a. Nico Kooij meldt dat gisteren in de gemeente de Sportvisie en de Woonvisie zijn
behandeld. Het betreft beide algemene stukken waarin de huidige situatie wordt
geïnventariseerd om van daaruit naar mogelijkheden en harmonisatie (gelijke
behandeling in alle kernen) te komen. Nico wijst er op dat in de Sportvisie de Rijver in
Muiderberg niet wordt genoemd.
Actie: het bestuur.
De plannen om van de Rijver een multifunctioneel centrum, tevens zijnde een
integraal kindcentrum, te maken staan volgens Nico stil. De wethouder heeft
medegedeeld dat eerst een gemeentelijk haalbaarheidsonderzoek wordt afgewacht
en dat pas daarna een uitwerking van het centrum aan de orde is.
Jens Duyts voegt hieraan toe dat de Woonvisie vooralsnog slechts als doel heeft om de
behoefte aan (typen van) woningen te bepalen om op grond daarvan vast te stellen
wat en hoeveel er gebouwd moet worden.
b. Jens Duyts meldt dat de gemeente inmiddels zou hebben besloten om op het terrein
van de voetbalvereniging geen tweede hockeyveld aan te leggen en dat dit veld ook
niet wordt aangelegd bij de hockeyvereniging.
c. Jur Jonges wijst er op dat de informatiefolder van de Dorpsraad verouderde
informatie bevat. Besloten wordt om de inhoud te actualiseren en in de begroting
geld vrij te maken voor de daaraan verbonden kosten.
Actie: Harry Mock en Sandra Deuling.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur.

