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VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 5 oktober 2017 openbare bestuursvergadering
Aanwezig:
Bestuursleden Harry Mock , John Haug, Jur Jonges, Miranda Melger, Huib Gorter, Lysette
Lubbers (ambtenaar kern- en wijkgericht werken Gooise Meren) alsmede Fred Kollen
(griffier/notulist)
Afwezig met bericht:
Ab Heij, Nelleke Toxopeus, June Biallosterski, Michiel Koekkoek
Aanwezige leden/belangstellenden:
Rob Bonn, Nel de Wit, Thijn Westermann, Johan Smit, Joop Evers, Peter Braam, Paul
Steijn, Eric-Pieter Vlaanderen, Leon Imandt, Rik Sybesma en Charles Wiss.
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver

1. Opening/mededelingen
Voorzitter Harry Mock opent de vergadering.
2. Inkomende en uitgaande stukken
Inkomend
De gemeente heeft schriftelijk medegedeeld dat de Dorpsraad dit jaar € 4.209,- subsidie
ontvangt.
Uitgaand
Brief aan de gemeente tot opheffing van het inrijverbod tussen 7 en 9 uur.
3. Notulen bestuursvergadering 7 september 2017
De notulen worden goedgekeurd. Onder 3.g. is vermeld dat de tekst van de
informatiefolder van de Dorpsraad voor ‘opmaak’ naar de heer Homan gaat. Hier moet
gelezen worden voor ‘overleg’.
Naar aanleiding van de notulen wordt nog opgemerkt:
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a. Veiligheidskrant: Deze krant wordt een dezer dagen huis aan huis verspreid.
b. Grote Haar: Wordt aangehouden vanwege de afwezigheid van Ab Heij.
c. Jongerenraad: Wordt aangehouden.
d. Bewegwijzering hotel Het Rechthuis: Huib Gorter deelt mee dat het beleid ter zake
inmiddels is gewijzigd en dat voor commerciële activiteiten geen verwijzingsborden
meer worden geplaatst tenzij van de landelijke Nederlandse Bewegwijzeringsdienst
een positief advies is ontvangen. Voordien geplaatste verwijzingsborden worden
vooralsnog gehandhaafd. Dit laat onverlet dat geïnteresseerden gebruik kunnen
maken van lichtborden aan lantaarnpalen.
Actie: Huib Gorter bespreekt het met Het Rechthuis.
e. Tweede parkeerplaats voor invaliden bij de Zeemeeuw: Rob Bonn zegt zelf
meermalen te hebben ervaren dat de invalidenparkeerplaats daar vaak bezet is.
Actie: Ab Heij.
4. Lopende projecten van de Dorpsraad
a. Geluidsoverlast
Jur Jonges meldt dat er vorige week een bijeenkomst is geweest van alle
wijkplatforms van de gemeente om tot een gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast
te komen. Voorts is een bijeenkomst van deskundigen geweest over de
geluidscontouren van de A1 en de A6.
b. Lengtebeperking vrachtwagens
Geen nadere bijzonderheden.
c. Dorpsstraat
Miranda Melger sprak recentelijk met de inwoners en ondernemers van de
Dorpsraad over de aankleding van die straat. Het gaat dan om kerstverlichting,
bestrating, (hangende) plantenbakken en een AED-apparaat in die straat. Deze laatste
is inmiddels gekocht door Eric-Pieter Vlaanderen. De kerstverlichting is recentelijk
door de ondernemers aangekocht. Rob Bonn biedt aan bij de installatie te helpen.
Miranda denkt er aan een krantje over de Dorpsraad te maken en dat huis-aan-huis te
verspreiden.
Actie: Miranda Melger.
d. Aquabrink
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Huib Gorter merkt op dat hij heeft bewerkstelligd dat de Aquabrink wordt
opgenomen in de economische visie van de gemeente en dat later ook de provincie
hierbij moet worden betrokken.
Rik Sybesma geeft vervolgens een presentatie van een mogelijke inrichting van de
Aquabrink, het natuurbad van Muiderberg. Hij benadrukt dat zijn plan en getoonde
tekening prematuur is en nog slechts schetsmatig maar dat hij wel heeft getracht het
merendeel van de aan het natuurbad te stellen eisen in beeld te brengen.
Nadrukkelijk wordt nog vermeld dat de AquaBrink niet op de plek wordt gesitueerd
zoals die op de getoonde tekening wordt weergegeven.
Er is geen aandacht besteed aan de financiële aspecten, aan ‘Natura 2000’ en aan
bijvoorbeeld de overwintering van Siberische zwanen die langs de kustlijn verblijven.
Omdat het natuurbad een open bad is zal er sprake zijn van stromingen en daaruit
voortvloeiend onderhoud van de bodem. Voorts moet rekening worden gehouden
met andere gebruikers van de kustlijn zoals de Zeemeeuw, de jachthaven en de
kitesurfers.
Het bestuur vraagt Huib Gorter het onderzoek naar de Aquabrink voort te zetten.
Actie: Huib Gorter
e. Bomenplan
Sandra Deuling zegt dat de gemeente liet weten het bomenplan van de Dorpsraad te
accepteren maar hierover nog wel met Rijkswaterstaat te moeten overleggen. Het
liefst wil de gemeente het planten van de bomen niet aan Rijkswaterstaat overlaten
maar een afkoopsom ontvangen om zelf de bomen uit te zoeken en te plaatsen. Op
verzoek van Sandra gaat de Dorpsraad ook zelf met Rijkswaterstaat overleggen.
Actie: Sandra Deuling.
f. Dorpsklussen
Na overleg met de gemeente is gebleken dat het ophogen van de vijver op de Brink
financieel niet haalbaar is. Wel wordt getracht de vijver van een lager hek te voorzien.
Paul Steijn heeft inmiddels van de vogelvereniging De Kwartel de tekeningen van de
vroegere volière op de Brink. Deze is achthoekig met een stenen onderkant en een
houten opbouw. Volgens hem moet dit project - vanwege de te treffen voorzieningen door de gemeente tezamen met het klussenteam worden gerealiseerd. Daarbij moet
ook de financiering en een eventuele vergunningsplicht aan de orde komen. Dit
project wordt voor de volgende bestuursvergadering geagendeerd.
Actie: Paul Steijn en John Haug.
g. Herstelplan Echobos
Lysette Lubbers zegt dat het plaatsen van een extra prullenbak een onderdeel wordt
van het overleg met de jongeren. Het bestuur dringt er echter op aan de prullenbak
reeds op korte termijn te plaatsen. Over het herstelplan zelf zijn geen nieuw ontwik-
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kelingen te melden. Thijn Westermann wijst op de in het Echobos op 4 november te
houden natuurwerkdag.
Actie: Lysette Lubbers
h. Buurtpreventie/WhatsApp-groepen
Lysette Lubbers vraagt de Dorpsraad concreet aan te geven waar de borden met
‘Buurtpreventie’ moeten worden geplaatst. Vervolgens gaat de betreffende dienst die
borden plaatsen.
Actie: John Haug en Ab Heij.
Met betrekking tot de WhatsApp-groepen huis-aan-huis te verspreiden folder vraagt
het bestuur de gemeente het concept van de folder nog ter goedkeuring aan het
bestuur voor te leggen waarna tot verspreiding kan worden overgegaan.
Actie: Lysette Lubbers
i. Kindcentrum:
De gemeente legt op 18 oktober 2017 een Onderwijshuisvestingsplan aan de
gemeenteraad voor. In dit plan wordt er van uit gegaan dat de scholen in Muiderberg
samen gaan wat inmiddels schijnt te zijn geaccordeerd door de schoolbesturen. Het
haalbaarheidsonderzoek naar een integraal kindcentrum is hierdoor waarschijnlijk
achterhaald. Sandra en Jur bespreken een en ander binnenkort met de
verantwoordelijk wethouder.
Actie: Sandra en Jur.
j. Inrichting pleintje op de driesprong van Nienhuis Ruijskade/Zeeweg/Badlaan
Het overleg over de vervanging van de betonblokken is nog gaande.
k. Vissen in de Dobbertjeskom
Het bestuur wacht op de officiële reactie van de gemeente naar aanleiding van
gestelde vragen over de bevoegdheid om in de Dobbertjeskom te vissen. Het bestuur
ziet graag dat gedoogd wordt dat jongeren daar mogen vissen, maar dat het niet een
officieel - door een visvereniging - geëxploiteerd viswater wordt. Dit onderwerp
wordt voor de volgende bestuursvergadering geagendeerd.
Actie: John Haug.
5. Meldingen
a. Er zijn enige klachten ontvangen over stankoverlast bij Den Ouden. Deze zijn mede
gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal die volgens de klagers geen serieuze
aandacht aan de klachten besteedt. John Haug stelt dat dit te vaak gebeurt en dat het
daarom gewenst is een bespreking te hebben met de Omgevingsdienst. Sandra
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Deuling merkt op dat de gemeente ook een eigen Omgevingsdienst heeft die echter
ten aanzien van Den Ouden niet bevoegd is. Eric-Pieter Vlaanderen stelt naar
aanleiding hiervan voor de verantwoordelijkheid bij de Omgevingsdienst
Noordzeekanaal te laten die het constateren van stankoverlast zou moeten delegeren
aan de Omgevingsdienst van de gemeente. Deze kan ten tijde van de overlast veel
sneller ter plaatse zijn.
Actie: Jur Jonges.
b. Wiebe Hofman heeft schriftelijk een aantal punten aan de orde gesteld die
voornamelijk verkeerstechnisch van aard zijn. Harry Mock bespreekt deze met Ab
Heij.
Actie: Harry Mock en Ab Heij.
6. Beleidsplan Openbare ruimte
De gemeente wil een visie ontwikkelen voor het gebruik van de openbare ruimte
waarin aandacht wordt besteed aan het inrichten, onderhouden en kwalitatief
beheren van straten, pleinen, gebouwen, water en groen. Hoe wordt die ruimte
gebruikt, door wie, onder welke voorwaarden en wat is de verblijf- en
gebruiksfunctie van die ruimten? Dit alles met de bedoeling één van de duurzaamste
gemeenten van Nederland te zijn. De gemeente vraagt de Dorpsraad mee te denken.
Eric-Pieter Vlaanderen vraagt in dit verband ook aandacht te besteden aan het
bomenbestand. Er verdwijnen om allerlei redenen te veel bomen. Rob Bonn zegt dat
de bestrating moet worden aangepakt, zowel ter verkrijging van een goed (gelegd)
wegdek als vanwege gewenste geluidsreductie. Moeten alle straten met klinkers
worden bestraat of (alleen de doorgangswegen) geasfalteerd? Zijn er alternatieven
voor drempels? Thijn Westermann bepleit om bij alles wat in de ‘ruimte’ worden
gedaan rekening te houden met biodiversiteit. Nel de Wit vraagt aandacht voor te
smalle stoepen waarop het voor mensen met een rollator moeilijk lopen is. Sandra
Deuling stelt voor bewoners van een wijk een eigen budget te geven en hen aldus te
laten participeren.
Het bestuur neemt deze suggesties mee in zijn overleg met de gemeente.
7. Rondvraag
a. Heinzelaan:
Harry Mock zegt dat de gemeente niet alleen de twee door de Dorpsraad verzochte
paaltjes in de G.A. Heinzelaan van reflectoren heeft voorzien, maar ditzelfde type
reflectoren ook op alle andere paaltjes heeft aangebracht..
b. Floris V-keiplein:
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Naar aanleiding van enkele klachten hebben Harry Mock, Eric-Pieter Vlaanderen en
Thijn Westermann met de verantwoordelijk gemeenteambtenaar de situatie op het
pleintje bekeken en de mogelijkheden besproken waarbij bij genoemden consensus
bestond over het feit dat de monumentale stenen paaltjes niet vervangen moeten
worden door modern houtwerk.
c. Verkiezingsprogramma's
Harry Mock stelt voor alle politieke partijen in de gemeente, die thans bezig zijn hun
verkiezingsprogramma’s voor 2018 te schrijven, te voorzien van een wensenlijstje
van Muiderberg. Dit voorstel wordt aangenomen.
Actie: Harry Mock en Jur Jonges.
d. Openbaar vervoer
Eric-Pieter Vlaanderen, gesteund door Charles Wiss, bepleit dat de Stadsraad van
Muiden en de Dorpsraad van Muiderberg gezamenlijk zich sterk maken voor een
beter openbaar vervoer. Bijvoorbeeld door een busje te laten rijden van de Park &
Ride aan de A6 door Muiderberg en Muiden naar de Park & Ride in Muiden. Of anders
door te streven naar een halfuur dienst van de 110-lijn. Dit is vooral aan de orde nu er
op niet al te lange termijn een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in deze
streek wordt uitgegeven.
e. Naardertrekvaart:
Peter Braam stelt de ontsluiting van de Naardertrekvaart naar het Gooimeer aan de
orde, wat naar hij vreest tot het vaker open zijn van de Hakkelaarsbrug zal leiden. Jur
Jonges merkt op dat het om zo’n 6.000 vaarbewegingen per jaar gaat. Sandra Deuling
zegt dat over dit onderwerp reeds in 2013 is besloten en dat nu hooguit nog invloed
kan worden aangewend op de wijze van uitvoering van het project. Met wethouder
Sanderse is afgesproken dat zij de Dorpsraad bij nieuwe ontwikkelingen informeert.
8. Sluiting:
De voorzitter sluit om 22.54 uur de vergadering.

