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 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

 

NOTULEN 7 september 2017 openbare bestuursvergadering  

 

Aanwezig:    

Bestuursleden Harry Mock , John Haug, Ab Heij, Jur Jonges, Miranda Melger, Huib Gorter,  

Lysette Lubbers  (ambtenaar kern en wijkgericht werken Gooise Meren) alsmede Fred 

Kollen (griffier/notulist)   

 

Afwezig met bericht:  

Gerben Struik, Charles Wiss, Annie Slokker.  

 

Aanwezige leden/belangstellenden:  

Thea Burgert, Kees Burgert, Eugene Daems, Joop evers, Marieke Stroband, Nelleke 

Toxopeus, Hans de Gooijer, Rien ter Beek, Gerrit Groenewegen, Gerrit ter Haar, Cees 

Apeldoorn, Nel de Wit, Michiel Koekoek, Herman Hasenaar, Bibi Hasenaar, Johan Smit, 

June Biallosterski, Dhr. Bruurs. 

 

Aanvang:  aanvang vergadering 20.00 uur. 

Locatie:  de Rijver 

 

 

1. Opening/mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de vereniging thans 330 leden 

kent. 

Sandra Deuling zegt dat zij als penningmeester met de gemeente een regeling heeft 

getroffen over de huurprijs van de Rijver. De huurprijs wordt aangepast en voor de 

teveel betaalde huur heeft de Dorpsraad inmiddels creditnota’s ontvangen. 

 

2. Inkomende en uitgaande stukken 

 

Inkomend  

Van de gemeente is een brief ontvangen over een gedachtewisseling over de inrichting 

van de openbare ruimten en het omgaan met openbare gebouwen in de gemeente 

Gooise Meren.  

Actie: Jur Jonges 
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De brief is ontvangen door de voorzitter. John Haug vraagt Lysette Lubbers te 

bewerkstelligen dat gemeentelijke stukken voortaan ook aan de secretaris worden 

toegezonden. 

Actie: Lysette Lubbers 

 

Uitgaand 

De afgelopen periode was er geen uitgaande correspondentie. 

 

3. Notulen bestuursvergadering 7 september 2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

Naar aanleiding van de notulen wordt nog opgemerkt: 

 

a. Veiligheidskrant: Deze krant wordt half september 2017 huis aan huis verspreid. 

 

b. Camera in beeld-project: Dit project heeft betrekking op particuliere camera’s aan 

woningen waarvan de gemeente in bepaalde situaties graag gebruik zou willen ma-

ken. Hiervan wordt op de website en de Facebookpagina van de Dorpsraad mede-

deling gedaan. 

 

c. Verkeerssituatie Heinzeplein – Heinzelaan: Afgewikkeld. 

  

d. Terugmelding door de gemeente naar aanleiding van een klacht:  Lysette 

Lubbers zegt dat de gemeente de afwikkeling van klachten zal verbeteren door aan de 

betrokkenen terug te koppelen wat er met de klacht is gedaan. 

 

e. Den Ouden Groenrecycling:  Afgewikkeld. 

 

f. Verkeersraad Gooise Meren: Afgewikkeld. 

 

g. Actualisering informatiefolder Dorpsraad: Het bestuur is akkoord met de 

concepttekst. De tekst gaat voor de opmaak naar vormgever Reynoud Homan. 

 

h. Economische visie van gemeente Gooise Meren: In de nieuwste versie wordt ook 

de kern Muiderberg genoemd met een accent op een betere bereikbaarheid met 

openbaar vervoer. Voorts wordt voorgesteld in de gemeente ‘dorpsmanagers’ aan te 

stellen in het kader van centrummanagement en centrumplanning. Huib Gorter en 

Miranda Melger bewaken de belangen van Muiderberg. 

 

i. Snelheidsmeters: Het bestuur en de aanwezigen zijn positief over de proef met de 

snelheidsmeters op drie locaties in Muiderberg. Het bestuur besluit de gemeente te 
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verzoeken om het herhaald plaatsen van snelheidsmeters in haar planning op te 

nemen. Lysette Lubbers zegt dat dit telkens voor een periode van drie weken is.  

Actie: Lysette Lubbers 

 

4. Lopende projecten van de Dorpsraad 

 

a. Geluidsoverlast 

 Jur Jonges wijst op de ontwikkelingen met betrekking tot Schiphol en Lelystad. Er is 

ten aanzien van geluidsoverlast een geluidsmonitor waarin allerlei theoretische 

rekenmodellen over geluidsoverlast van de A1, de A6 en de spoorweg zijn opgeno-

men. Luchtgeluid is daarin niet opgenomen. Muiderberg is niet alleen een knooppunt 

op de grond maar blijkt er ook een in de lucht te zijn wat tot veel vliegbewegingen 

boven Muiderberg leidt. Op 27 september 2017 is er op het gemeentehuis een bijeen-

komst met deskundigen van Rijkswaterstaat en de spoorwegen, raadsleden en o.a. de 

werkgroep Geluid van de Dorpsraad. De Dorpsraad wil dat het geluid daadwerkelijk 

in Muiderberg wordt gemeten wat praktijkgegevens oplevert die kunnen verschillen 

van de rekenmodellen. Dit laatste is een kostbare aangelegenheid dat voor rekening 

van de gemeente komt. De werkgroep probeert druk te zetten op de gemeente en de 

raadsleden om geluidsoverlast zoveel mogelijk terug te dringen.  

 

b. Lengtebeperking vrachtwagens 

 Geen nadere bijzonderheden. 

 

c. Dorpsstraat 

 Miranda Melger zegt dat op 14 september a.s. een bespreking plaatsvindt met 

bewoners en ondernemers. Er komt een groot scala aan onderwerpen aan de orde: 

plantenbakken, boomspiegels, kerstboom, kerstverlichting, een AED-apparaat, de 

smalte van het trottoir, etc. 

 Actie: Miranda Melger. 

 

d. Aquabrink 

 Huib Gorter zegt dat Rik Sybesma een schets heeft gemaakt met strekdammen, zoals 

die er in de vorige eeuw ook waren. Huib heeft binnenkort een gesprek met iemand 

uit Almere die aldaar ook bezig is met strekdammen en van wiens ervaringen wellicht 

gebruik kan worden gemaakt. Rik zal tijdens de bestuursvergadering van 5 oktober 

2017 zijn plan presenteren. 

 

e. Bomenplan 

 Lysette Lubbers kan over de voortgang nog niets melden vanwege de vakantie van 

een collega. De Dorpsraad vindt dat het realiseren van de 6000 en 500 extra bomen 
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voortvarender moet. Sandra Deuling schrijft hierover wethouder Boland en    

wijkwethouder Struik aan. 

Actie: Sandra Deuling/Lysette Lubbers. 

 

f. Dorpsklussen 

 Inmiddels is de muziektent - op een paar kleine dingetjes na - opgeknapt. De volgende 

klus is het plaatsen van een volière en het aanbrengen van een fontein in de vijver, 

zulks ter verfraaiing van de Brink. Wellicht dat de vijver moet worden opgehoogd. 

Lysette Lubbers zal hierover haar collega Post benaderen. 

Actie: Lysette Lubbers 

 

g.  Herstelplan Echobos 

 Er wordt door de werkgroep een schets gemaakt van de wijze waarop het herstel kan 

plaatsvinden en er komt een plan waarover alle inwoners kunnen inspreken. 

Vermoedelijk in oktober of november 2017. 

 Vooruitlopend hierop bestaat er behoefte aan een grote prullenbak in het Echobos 

omdat de huidige kleine prullenbak vaak te vol is. 

Actie: Lysette Lubbers 

 

h. Buurtpreventie/WhatsApp-groepen 

 Er zijn inmiddels bij de gemeente twee WhatsAppgroepen aangemeld met in totaal 

zo’n 50 deelnemers. Daarnaast kent de Van Goghlaan een eigen WhatsAppgroep die 

nog niet bij de gemeente is aangemeld. De gemeente ziet graag per wijk een groter 

aantal deelnemers (bij voorkeur zo’n 200) vooraleer bordjes met ‘Buurtpreventie’ 

worden geplaatst. Vanwege de behoefte aan deze bordjes wordt besloten de ge-

meente te verzoeken bij alle ingangswegen van Muiderberg het bordje ‘Buurtpreven-

tie’ te plaatsen. 

 Actie: Lysette Lubbers. 

 

5. Meldingen 

 

a. Vissen in de Dobbertjeskom 

 Rien van Beek en Rita Schipper hebben in een e-mail gemeld dat een BOA van de 

gemeente vissende jonge kinderen heeft weggestuurd met de mededeling dat daar 

niet gevist mag worden. Inmiddels heeft Charles Wiss hierover vragen aan het          

gemeentebestuur gesteld. Het bestuur vindt dat deze kwestie het algemeen belang 

raakt en zal voor de belangen van de vissers opkomen. Het wil eerst de 

beantwoording van de vragen afwachten. Eén van de aanwezigen zegt al tientallen 

jaren in de Dobbertjeskom te vissen.  Deze vijver en twee andere in Muiderberg staan 

niet in het boekje van de Hengelsportbond wat betekent dat het geen erkende 

visvijvers zijn.  
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b.  Grote Haar 

Mevr. Van Dorssen maakt melding van de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Grote 

Haar waar geen voetpad is. Het 15 km-bord verhindert niet dat automobilisten daar 

te hard rijden. Zij pleit er voor de weg voor een stuk af te sluiten. Ab Heij bekijkt de 

situatie ter plaatse. 

Actie: Ab Heij 

 

6. Actualisering Dorpsvisie 2017 

 Besloten wordt om de Dorpsvisie te actualiseren en dat Harry Mock na overleg met 

Rob van Dijk met een concept komt. De geactualiseerde visie wordt in de algemene 

vergadering van maart 2018 aan de ledenvergadering voorgelegd. 

 

7. Opzet jongeren vrijwilligersprijs en jongerenraad 

 Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren een eigen jongeren-

prijs voor jongeren tot 21 jaar instelt. De Dorpsraad had een zelfde plan voor    

Muiderberg. Dit plan wordt voorlopig geparkeerd in afwachting van het gemeentelijk 

initiatief. 

 Sandra Deuling merkt ten aanzien van het instellen van een jongerenraad op dat 

hierover goed moet worden nagedacht. Welke leeftijdsgroepen wil men bereiken en 

op welke wijze? Wat zijn de bevoegdheden van de jongerenraad en hoe wordt deze 

vormgegeven? Besloten wordt om eerst met de jongeren te overleggen of zij behoefte 

hebben aan een jongerenraad en in welke vorm, alsook om de jongerenwerker      

daarbij te betrekken. 

 Actie: Sandra Deuling 

 

8. Voorstel inrichting pleintje gelegen aan de driehoek Nienhuis Ruijskade/ 

Zeeweg/ Badlaan 

 De steen des aanstoots zijn de grote betonblokken op dit pleintje die vrijwel unaniem 

lelijk worden bevonden. Er zijn ook andere mogelijkheden. Een werkgroepje van 

Harry Mock, Jur Jonges, Reynoud Homan, Eric Mackay en Alexander Moraal zal een en 

ander inventariseren. 

 

9. Inrijverbod 7-9 uur 

De heer Reestman kaartte de bereikbaarheid van Muiderberg aan. Zowel waar het de 

bewegwijzering betreft als het verbod om tussen 7 en 9 uur via de IJsselmeerweg 

Muiderberg in te rijden. Dit raakt ook de eigen inwoners die geen ontheffing kunnen 

krijgen om het dorp ‘s morgens in te rijden, bijvoorbeeld wanneer zij terugkomen van 

het Tergooi ziekenhuis. 

Er volgt een discussie over de vraag of die situatie niet nog een jaar moet worden 

aangezien om meer ervaring op te doen met de gewijzigde A6 en A1.  Ab Heij wijst er 
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op dat het mogelijk is om zonder wijziging van een verkeersbesluit het bord met    

verboden toegang te verwijderen en weer terug te plaatsen wanneer daartoe 

aanleiding is. De voorzitter vindt dit een onderwerp dat alle inwoners van het dorp 

raakt en er een peiling onder de leden nodig is, aldus wordt besloten. 

 

10. Bewegwijzering hotel/restaurant het Rechthuis 

 Het Rechthuis is het enige hotel in Muiderberg en is in tegenstelling tot andere hotels 

vanaf de rijksweg noch in de gemeente kenbaar. Lysette Lubbers merkt op dat het 

plaatsen van verwijzingsborden ofwel Rijkswaterstaat dan wel de gemeente raakt. 

Het bestuur vraagt Lysette Lubbers te onderzoeken of verwijzing in de gemeente 

mogelijk is. 

Actie: Lysette Lubbers. 

 

11. Rondvraag 

 

a. Kindcentrum: Jur Jonges vraagt Lysette Lubbers naar de stand van zaken. Hij wijst er 

op dat goed lager onderwijs voor Muiderberg van belang is en dat in geval van een 

fusie van de twee scholen op de vrijkomende locaties woningen kunnen worden      

gebouwd. Lysette antwoordt dat het haalbaarheidsonderzoek dat binnenkort 

verschijnt eerst met de gemeenteraad moet worden gedeeld alvorens dit met anderen 

kan worden besproken. Sandra en Jur merken op dat destijds is afgesproken dat de 

Dorpsraad er in een vroeg stadium bij betrokken zou worden. Dit blijkt niet het geval. 

 

b. Naardertrekvaart: De voorgenomen wijziging in de vaarmogelijkheden zal tot   

ongeveer 6000 vaarbewegingen per jaar leiden wat er toe zal leiden dat de 

Hakkelaars-brug veelvuldig open is. Ook de bewoners van de IJsselmeerweg zullen 

met gevolgen worden geconfronteerd. Aan wethouder Marleen Sanderse is uitleg 

gevraagd, maar nog niet verkregen. Inmiddels heeft ook de kern Muiden laten weten 

bij deze plannen vroegtijdig betrokken te willen worden. 

 

c. Promotiekraam Dorpsraad: Harry Mock stelt voor het oorspronkelijke idee om de 

kraam op 15 oktober a.s. bij de tennisvereniging de Hakkelaars te plaatsen te laten 

varen. De Spar is een uitstekende plek. Besloten wordt hier op 14 oktober te gaan 

staan. Sandra Deuling roept op na te denken of wellicht nog andere locaties geschikt 

zijn zoals bijvoorbeeld de Winterfair. 

 Actie: Sandra Deuling 

 

d. Tweede parkeerplaatsinvalide bij de Zeemeeuw: Mevr. Biallosterski vraagt of hier 

wellicht een tweede parkeerplaats kan worden aangelegd omdat de enige         

parkeerplaats voor invalide vrij vaak bezet is. Het bestuur besluit om dit verzoek als 

een ‘melding’ aan te merken en onderzoekt de mogelijkheid. 
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12. Sluiting: 22.39 uur. 

 De voorzitter sluit om 22.39 uur de vergadering. 

 


