VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 2 november 2017 openbare bestuursvergadering
Aanwezig:
Bestuursleden Harry Mock , Sandra Deuling, Jur Jonges en de kandidaat bestuursleden
Vera Reijnders, Michiel Koekkoek en Leon Imandt, alsmede wethouder Gerben Struik en
Fred Kollen (griffier/notulist).
Afwezig met bericht:
Ab Heij, John Haug, Miranda Melger, Huib Gorter, Lysette Lubbers (ambtenaar kern- en
wijkgericht werken Gooise Meren), June Biallosterski, Hanny van der Veen, Jan Stroband
en Charles Wiss,
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nel de Wit, Nelleke Toxopeus, Johan Smit, Paul Steijn, Eric-Pieter Vlaanderen, Henk van
Amerongen en Dick Marjot van de vogelvereniging De Kwartel.
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver
1. Opening/mededelingen
Voorzitter Harry Mock opent de vergadering. Harry deelt mee dat drie Muiderbergers
bereid zijn gevonden tot het bestuur toe te treden: Vera Reijnders, Michiel Koekkoek en
Leon Imandt. Zij stellen zich ieder voor en treden vanaf nu als kandidaat-bestuurslid op.
Met wederzijdse instemming worden zij tijdens de eerstvolgende algemene vergadering
ter benoeming voorgedragen.
De vereniging telt thans 345 leden.
2. Inkomende en uitgaande stukken
Inkomend: Geen.
Uitgaand: Het bestuur zond met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
aan alle politieke partijen in de gemeente een lijst met aandachtspunten voor
Muiderberg.
3. Notulen bestuursvergadering 5 oktober 2017
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De notulen worden met twee redactionele wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen wordt nog opgemerkt:
a. Tweede parkeerplaats voor invaliden bij de Zeemeeuw:
Nelleke Toxopeus merkt op dat een tweede parkeerplaats voor invaliden noodzakelijk is
omdat de enige parkeerplaats vaak bezet is. Harry Mock brengt dit in bij het overleg dat
hij binnenkort met de gemeente heeft over het vervangen van de betonblokken, vlakbij
de parkeerplaats.
Actie: Harry Mock.
b. Stankoverlast Den Ouden
De door het bestuur onder de leden gehouden enquête over de stankoverlast leert
blijkens een samenvatting van John Haug dat 22 inwoners geen en 39 inwoners wel
hinder ondervinden van de werkzaamheden bij Den Ouden. Van die laatsten hebben 15
personen daarover geklaagd. Het merendeel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal en
enkelen bij Den Ouden en de gemeente. Van die 15 vinden 14 inwoners de reactie op
hun klacht niet bevredigend.
Het voorstel tijdens de vorige bestuursvergadering om na een klacht bij de Omgevingsdienst de gemeente te verzoeken de klacht vast te stellen, blijkt niet haalbaar. Sinds een
groot aantal gemeenten hun expertise op dit gebied hebben gebundeld bij de
Omgevingsdienst beschikt Gooise Meren niet meer over ambtenaren die ter zake kundig
zijn. Vast staat dat de Omgevingsdienst onvoldoende handhaaft. Leon Imandt meldt dat
recentelijk een medewerkster van de Omgevingsdienst bereid was om vanuit Zaandam
naar Muiderberg te komen, waarna zij de overlast constateerde. Zij was echter pas twee
weken in functie en moest zich nog eerst in het dossier Den Ouden verdiepen. Besloten
wordt om de Omgevingsdienst schriftelijk te vragen meer en strenger handhavend op te
treden tegen Den Ouden, maar niet eerder nadat eerst de resultaten van de enquête
onder de inwoners zijn geëvalueerd.
Actie: Jur Jonges en John Haug.
c. Verkeerstechnische verzoeken van Wiebe Hofman:
Wordt vanwege ziekte van Ab Heij aangehouden.
d. Wijktafel
De ‘wijktafel’ is het overleg van de gemeente met de wijkraden, de stadsraad Muiden en
de Dorpsraad Muiderberg met als doel over ingebrachte onderwerpen direct met de
betrokken ambtenaren te overleggen. Deze nieuwe opzet (een ‘pilot’) werkt helaas nog
niet goed vanwege onvoldoende bezetting aan gemeentezijde. De frequentie zal naar
eens per twee maanden moeten worden teruggeschroefd terwijl onderwerpen voortaan
gedetailleerder dan tot dusver en met een begroting worden voorgelegd. Ambtenaren
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kunnen dan sneller aan de slag. Sandra Deuling en Jur Jonges nemen namens de
Dorpsraad deel aan het overleg.
e. Bewegwijzering en aanduiding De Rijver
Harry Mock wijst er in verband met het voorgaande op dat de Dorpsraad ten aanzien
van de bewegwijzering in het dorp en de nieuwe lay-out van de aanduiding van de Rijver
concrete plannen met offertes en de door de Dorpsraad gewenst prioritering bij de
gemeente heeft ingediend, maar dat na ruim een jaar praten nog niets is gebeurd. Niet in
het laatst omdat de betrokken ambtenaren stellen dat dit komt door het niet
beschikbaar zijn van een beleid en/of budget. Gerben Struik merkt op dat zodra de
economische visie van de gemeente en de bijbehorende begroting is vastgesteld het
mogelijk is om de gelden eerder ter beschikking te stellen.
Harry Mock vermeldt vernomen te hebben dat de belettering van de Rijver - zonder
verlichting - binnen enkele weken wordt uitgevoerd.
f. Drempels
Jur Jonges meldt dat de gemeente ook vindt dat de door de Dorpsraad aangemelde
drempels te hoog zijn. Het wijzigen is een kostbare operatie. Daarom is besloten het
wijzigen van de drempels mee te nemen in het gemeentelijk renovatieplan voor het
onderhoud van de wegen dat naar verwachting in 2020 is uitgevoerd. Volgens Gerben
Struik is het onderhoud van de wegen in Muiderberg al naar voren is gehaald. Volgens
wethouder Struik vormen de drempels geen gevaar voor de verkeersveiligheid.
g. Vijver
De vijver wordt binnen twee weken uitgebaggerd. Het talud wordt afgevlakt zodat de
Brink naar de vijver wordt gebracht. Het huidige hek wordt verlaagd tot circa een meter
en verplaatst tot een meter vanaf de vijver. Het daarin plaatsen van een fontein is
vanwege de kosten en het onderhoud nog onderwerp van bespreking.
h. Bestuurstaken en aandachtsgebieden
Met de komst van nieuwe bestuursleden worden de nieuwe aandachtsgebieden van
bestuursleden vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.
Actie: Harry Mock.
4. Volière op de Brink
De heer Marjot van de vogelvereniging De Kwartel licht toe dat de vereniging eerder
heeft getracht weer een volière op de Brink te plaatsen maar dat dit te kostbaar bleek.
Hij heeft de in 2011 gemaakte bouwkundige tekening aan de Dorpsraad ter hand
gesteld. Paul Steijn heeft inmiddels met de gemeente contact gehad die een
kostenraming maakt met inbegrip van nutsvoorzieningen. Wanneer echter voor de
juiste vogels wordt gekozen is bij een aanwezig nachthok geen verwarming nodig. Voor
schoon drinkwater moet wel een waterleiding worden aangelegd. Besloten wordt dit
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onderwerp voor de volgende vergadering te agenderen en alsdan te beschikken over de
kostenraming.
Actie: John Haug en Paul Steijn.
5. Lopende projecten van de Dorpsraad
a. Geluidsoverlast
Besloten wordt om deze werkgroep voortaan aan te duiden als ‘Geluid en lucht’.
‘Lucht’ staat dan voor de ‘luchtkwaliteit’. Jur Jonges kondigt aan dat over dit
onderwerp onder de inwoners een enquête wordt gehouden.
Michiel Koekkoek meldt van Rijkswaterstaat te hebben vernomen dat deze op 31
december 2017 klaar is met alle geluidsmaatregelen op het oude land. Door de betrokken
gemeenten is destijds met het ministerie een overeenkomst gesloten over een zogenaamde
‘stand still’, inhoudende dat er nu ten opzichte van 2008 geen geluidstoename mag zijn. Hij
bepleit er voor te controleren of dit inderdaad zo is omdat hij concrete aanwijzingen heeft
dat er een verschil is tussen de uitkomst van metingen en het gehanteerde rekenmodel.
b. Lengtebeperking vrachtwagens
Dit blijkt ingewikkelder dan alleen het plaatsen van een bord met een maximale lengte.
Onderzocht wordt op welke wijze dan eventueel vergunningen moeten worden verleend
om bedrijven te bevoorraden.
c. Dorpsstraat
Naar verwachting worden in maart 2018 de plantenbakken in de Dorpsstraat met
planten gevuld. De inwoners en de ondernemers bepalen de inhoud van de
plantenbakken. De kerstboom in de Dorpsraad wordt gesponsord door restaurant De
Echo. Miranda Melger werkt met een werkgroep thans aan de kerstverlichting van de
Dorpsstraat.
d. Aquabrink
Harry Mock merkt op, dat in de studie naar de haalbaarheid van een natuurbad (de
AquaBrink) deze niet wordt gesitueerd op de locatie die op de tekening is aangegeven
omdat het een natuurgebied betreft, maar in het gebied tussen de haven en Kerk aan
Zee.
e. Bomenplan
Sandra Deuling vertelt dat er nog steeds wordt onderhandeld tussen de gemeente en
Rijkswaterstaat over bomen dan wel geld. De gemeente heeft liever geld zodat ze zelf
kan bepalen welke bomen worden geplant. Sandra Deuling tracht samen met Rik Sybesma en Thijn Westermann in een onderhoud deze kwestie te bespoedigen.
Actie: Sandra Deuling.
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f. Dorpsklussen
De werkgroep is actief betrokken bij het optuigen van de kerstverlichting. De
muziektent vergt nog enkele afrondingswerkzaamheden van de gemeente.
Actie: Paul Steijn.
e. Herstelplan Echobos
Sandra Deuling merkt op dat het herstelplan thans ter besluitvorming ligt bij het college
van burgemeester en wethouders en dat het naar verwachting eind november/begin
december 2017 voor inspraak aan de bewoners wordt toegezonden.
h.
Buurtpreventie/WhatsApp-groepen
De stand van zaken met betrekking tot de door de gemeente huis-aan-huis te
verspreiden folder over het instellen van WhatsApp-groepen is nog steeds onduidelijk.
Actie: Lysette Lubbers
i. Kindcentrum:
Jur Jonges meldt dat na een gesprek met de betrokken wethouder is gebleken dat niet
het aangekondigde haalbaarheidsonderzoek, maar het Integraal HuisvestingsProgramma (IHP) voor alle scholen in de gemeente leidend is voor een integraal kindcentrum in Muiderberg. In de bijbehorende begroting is reeds rekening gehouden met
tal van mogelijkheden. Binnenkort wordt het IHP-plan aan de gemeenteraad voorgelegd.
De dorpsraad blijkt de ontwikkelingen nauwlettend volgen, met name ten aanzien van
de locatie.
6. Meldingen
a. Nel de Wit vraagt aandacht voor het feit dat bij een beetje nachtvorst de stenen op de
kruising Zeeweg/Badlaan/Nienhuis Ruyskade spiegelglad worden. Haar verzoek is deze
te vervangen door stenen die minder glad worden.
Tevens ziet zij graag een leuning in het midden op het trapje naar de dijk. Dit staat ook al
in het wijkactieplan.
Actie: Jur Jonges.
b. De heer Fock wijst op de gevaarlijke situatie voor fietsers op de Dijkweg naar de
voetbalvelden en ziet daar graag een fietspad. Dit is eerder aan de orde geweest en toen
is gebleken dat er geen ruimte is voor een fietspad. Na een discussie hierover wordt
besloten de gemeente voor te stellen er een fietsstraat met als status ‘auto’s te gast’ te
maken, gecombineerd met een 30 km-weg (eventueel met drempels) tot aan het
sportveld. De voetbalvereniging wordt verzocht bij ouders van jeugdige leden er op aan
te dringen om ‘s avonds de fietsverlichting te gebruiken.
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Actie: John Haug (terugkoppeling naar de heer Fock). Sandra Deuling contact met
voetbalvereniging.
c. De heer Job Reestman heeft er op gewezen dat op de ANWB-borden op de A1 wordt verwezen naar Muiden en Weesp maar niet naar Muiderberg. Onderzocht wordt of dit kan
worden gewijzigd.
Actie: Ab Heij.
6.

Vissen in Muiderberg
Uit een antwoord van de gemeente aan raadslid Wiss blijkt dat Muiderberg geen
wateren kent die als officieel viswater zijn aangewezen en dus mag daar volgens de
Visserijwet niet worden gevist. De Dorpsraad is geen voorstander van een officieel
viswater omdat dan een ieder uit heel Nederland daar kan vissen. Wel zou vissen door
kinderen moeten worden gedoogd, hetgeen volgens voorzitter Harry Mock nu al het
stilzwijgende beleid van de gemeente is.
Actie: John (beantwoording brief van de heer Ter Beek).

7. Communicatie met de gemeente Gooise Meren
a. Krappe bocht Zeeweg/Flevolaan
De werkzaamheden zijn inmiddels door de gemeente uitgevoerd.
b. Top 10 ondeugdelijke drempels
De gemeente heeft toegezegd dit in het integraal onderhoud mee te nemen.
c. Voet/gedoogfietspad Flevolaan/Kerk aan Zee
Wordt aangehouden.
8. Rondvraag
a. Sandra Deuling meldt dat de Stichting Samen Doen in de Vinkenbaan voor ouderen gaat
koken. Te beginnen eenmaal per maand, op 16 november 2017 voor het eerst. Kosten per
persoon € 5,-.
b. Fred Kollen meldt als secretaris van de selectiecommissie voor de Vrijwilligersprijs dat er
inmiddels zes personen zijn voorgedragen. De commissie komt medio november bijeen om
een advies aan het bestuur uit te brengen.
9. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.29 uur de vergadering.

