
	

	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	

NOTULEN	7	december	2017	openbare	bestuursvergadering	

Aanwezig:		
Bestuursleden	Harry	Mock	,	Sandra	Deuling,		John	Haug,	Jur	Jonges,	Miranda	Melger	en	
de	kandidaat	bestuursleden	Vera	Reijnders,	Michiel	Koekkoek,	alsmede	wethouder	
Gerben	Struik	en	Fred	Kollen	(griffier/notulist).	

Afwezig	met	bericht:		
Leon	Imandt,	Ab	Heij,	Huib	Gorter,	Lysette	Lubbers	(ambtenaar	kern-	en	wijkgericht	
werken	Gooise	Meren),	June	Biallosterski,	Michael	Klaversteijn,	Nelleke	Toxopeus,	Gré	
Dam	

Aanwezige	leden/belangstellenden:		
Jacqueline	Sweerts,	Rita	Schipper,	Nel	de	Wit,	Kees	Boer,	Ted	Wevers,	Jan	Stroband,	
Marieke	Stroband,	Jan	Portengen,	Hannie	van	der	Veen,	Irma	den	Hengst,	Thijn	
Westermann,	Klaas	Schipper,	Charles	Wiss,	Arjan	van	Kempen,	Paul	van	Raaijen,	Nicolas	
Hartley,	Martijn	Veldhuijzen	van	Zanten, Johan	Smit,	Paul	Steijn,	Eric-Pieter	Vlaanderen	
en	Versa	jongerenwerkers	Nadir	Izmar	en	Isabelle	de	Klerk 

Aanvang:	aanvang	vergadering	20.00	uur.		

Locatie:	de	Rijver.	

1. Opening/mededelingen	
Voorzitter	Harry	Mock	opent	de	vergadering.	De	vereniging	telt	thans	357	leden.	

2. Inkomende	en	uitgaande	stukken	

Inkomend:	
a.	 Brief	van	Liesbeth	van	Diest	van	11	november	2007	over	de	jongerenhangplek	in	het	
Echobos:	Wordt	behandeld	bij	agendapunt	4.	Hetzelfde	geldt	voor	de	mail	van	Gerard	
Oorthuys.	

b.	Brief	van	Elly	Profijt	van	7	november	2017	over	‘Vrienden	van	de	Florisberg’	met	het	
verzoek	of	een	bestuurslid	van	de	Dorpsraad	zitting	wil	nemen	in	het	comité	‘Vrienden	
van	de	Florisberg.’	Wordt	nader	besproken	in	het	dagelijks	bestuur.	
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c.	 Brief	van	Rita	Schipper	van	30	oktober	2017	over	de	gevaarlijke	oversteekplaats	voor	
fietsers	van	en	naar	Almere	vanwege	het	ontbreken	van	een	fietspad,	welk	standpunt	
wordt	gedeeld	door	een	ambtenaar	van	de	gemeente.	Deze	ambtenaar	heeft	tevens	
opgemerkt	dat	de	gemeente	geen	geld	heeft	om	een	fietspad	aan	te	leggen.	

	 Actie;	Gerben	Struik	

Uitgaand:	

a.	 Brief	aan	de	directie	van	de	Omgevingsdienst	Noordzeekanaalgebied	van	1	december	
2017	over	de	ondeugdelijke	handhaving	in	geval	van	stankoverlast	door	Den	Ouden.	
Vanwege	het	aanhoudend	karakter	van	die	overlast	wordt	ingestoken	op	een				
bespreking	met	die	directie,	de	verantwoordelijke	gedeputeerde	van	de	provincie,	de	
verantwoordelijke	wethouder	van	de	gemeente	alsmede	een	directielid	van	Den	
Ouden.		

b.	 Brief	(e-mail)	aan	de	gemeente	van	28	november	2017	over	het	plaatsen	van	
commerciële	reclameborden	in	Muiderberg.	Gerben	Struik	merkt	op	dat	er	geen	
sprake	is	van	harmonisatie	met	de	andere	kernen	maar	dat	de	gemeente	de	
Dorpsraad	er	bij	betrekt	als	het	om	Muiderberg	gaat.	

3. Notulen	bestuursvergadering	2	november	2017	
De	notulen	worden	goedgekeurd,	met	dien	verstande	dat	op	blz.	3	onder	h.	voor	‘leden’	
‘bestuursleden’	moet	worden	gelezen.	Ten	aanzien	van	het	gestelde	op	blz.	6	bij	‘Vissen	
in	Muiderberg’	is	achteraf	gebleken	dat	de	tekst	wijziging	behoeft.		Wanneer	een										
viswater	in	Muiderberg	als	officieel	viswater	wordt	gekwalificeerd	mag	daar	alleen	
worden	gevist	door	degenen	die	over	een	vergunning	beschikken.	Aan	die	vergunning	
kunnen	voorwaarden	worden	verbonden,	bijvoorbeeld	dat	het	vissers	betreft	die	
woonachtig	zijn	in	de	omgeving	van		Muiderberg.	

Naar	aanleiding	van	de	notulen	wordt	nog	opgemerkt:	

a. Tweede	parkeerplaats	voor	invaliden	bij	de	Zeemeeuw:		
Harry	Mock	sprak	hierover	met	een	ambtenaar	van	de	gemeente	die	bedoelde	aanleg	
ontried.	De	noodzaak	van	een	tweede	parkeerplaats	doet	zich	slechts	gedurende	een	
relatief	korte	periode	per	jaar	gelden	en	kan	er	toe	leiden	dat	de	parkeerplaats	de	rest	
van	het	jaar	ongebruikt	blijft,	wat	tot	een	discrepantie	leidt	in	relatie	tot	het	totaal	
aantal	parkeerplaatsen	ter	hoogte	van	de	Zeemeeuw.	Het	bestuur	van	de	Dorpsraad	
ziet	in	deze	geen	verdere	taak	voor	zichzelf	weggelegd.	

b.	Bewegwijzering	en	aanduiding	De	Rijver	
	 Nog	geen	ontwikkelingen.	
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c.	 Gladheid	straatstenen	
	 Naar	aanleiding	van	een	eerdere	opmerking	van	Nel	de	Wit	over	de	gladheid	bij	vorst	
van	de	straatstenen	bij	de	kruising	Zeeweg/Badlaan	heeft	Harry	Mock	overlegd	met	
de	verantwoordelijk	ambtenaar.	Het	blijkt	dat	dit	type	straatstenen	op	veel	plekken	in	
Muiderberg	wordt	gebruikt,		zodat	vervanging	niet	aan	de	orde	is.	De	gemeente	is	
bereid	op	sommige	plekken	emmers	met	strooizout	te	plaatsen.	Besloten	wordt	het	
onderwerp	gladde	stenen	aan	de	orde	te	stellen	wanneer	over	een	aantal	jaren	
herbestrating	aan	de	orde	is.	

	 	
d.	Trapje	naar	de	dijk	
	 Nel	de	Wit	vraagt	naar	de	stand	van	zaken	met	betrekking	tot	de	leuningen	op	de	
trapjes	naar	de	dijk.	Harry	Mock	zegt	dat	er	geen	nieuwe	ontwikkelingen	zijn	maar	
dat	a.s.	zaterdag	de	Santa	Run	(wedstrijdloop/wandelfestijn)	wordt	gehouden.	
Iedereen	kan	daaraan	deelnemen	en	de	opbrengst	wordt	gebruikt	voor	het	
aanbrengen	van	leuningen.	

	
e.	 ‘Fietsstraat’	op	de	Dijkweg	naar	voetbalvelden	
	 Naar	aanleiding	van	een	eerder	voorstel	van	de	heer	Fock	merkt	John	Haug	op	dat	na	
overleg	met	Ab	Heij	het	kwalificeren	van	een	weg	als	‘Fietsstraat’	minder	eenvoudig	
lijkt	dan	aanvankelijk	gedacht.	In	verband	met	zijn	gezondheid	wil	Ab	Heij	meer	tijd	
om	dit	vraagstuk	te	bestuderen.	

	 Actie:	Ab	Heij	

4.	Ontwikkelingen	Echobos	
	 Harry	Mock	vat	de	ontwikkelingen	samen	zoals	vermeld	in	de	bij	de	agenda										
opgenomen	notitie	van	4	december	2017.	Hij	benadrukt	dat	de	initiatieven	met	
betrekking	tot	het	Echobos	van	derden	komen	en	niet	van	de	Dorpsraad.	De	
Dorpsraad	is	er	slechts	bij	betrokken	omdat	de	gemeente	de	raad	om	advies	heeft	
gevraagd.	Dit	advies	had	slechts	betrekking	op	het	overkappen	van	het	bestaande	
bankje	en	tafel.	Niet	meer	en	niet	minder.		

	 Waar	het	de	in	het	Echobos	aan	jongeren	te	verlenen	(hang)faciliteiten	betreft,	is	het	
advies	van	de	Dorpsraad	dat	die	faciliteiten	door	de	jongeren	zelf	moeten	worden	
ontworpen	en	gebouwd	en	dat	zij	zelf	gedragsregels	opstellen	en	handhaven	een	en	
ander	onder	leiding	van	de	jongerenwerker	resp.	STAD.	Bij	ongewenst	gedrag	kan	de	
faciliteit	weer	worden	afgebroken..	

	 Naar	aanleiding	hiervan	ontstaat	een	discussie	over	de	in	het	Echobos	geconstateerde	
vervuiling	en	vernielingen	en	over	de	vraag	of	het	Echobos	wel	de	juiste	locatie	voor	
een	hangplek	is.	

	 	
De	huidige	plek	in	het	Echobos	is	door	de	jongeren	zelf	gekozen.	Zij	zouden	daar	
graag	de	picknicktafel	overkapt	zien.	Een	aantal	sprekers	vindt	het	Echobos	niet	de	
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juiste	locatie,	ook	al	realiseert	men	zich	dat	elke	andere	locatie	ook	op	weerstand	zal	
stuiten.	De	dorpsraad	zal	geen	andere	locaties	voorstellen;	jongeren	kiezen	hun	eigen	
plek	om	te	chillen	
	
Waar	het	de	vervuiling	en	vernielingen	betreft	merkt	jongerenwerker	Nadir	Izmar	op	
dat	hij	de	jongeren	daar	veelvuldig	opzoekt	en	dat	hij	met	de	wijkagent	samenwerkt	
maar	van	deze	de	afgelopen	twee	jaar	geen	klachten	heeft	gehoord.	Thijn											
Westermann	zegt	dat	dit	kan	omdat	er	mensen	zijn,	zoals	zij,	die	achtergelaten	
rommel	opruimen	en	hiervan	geen	melding	maken	aan	de	wijkagent.		
Nadir	Izmar	zegt	dat	hij	graag	wil	meedenken	over	een	andere	locatie	en	roept	op	om	
klachten	over	het	gebruik	van	het	Echobos	ook	bij	hem	te	melden.	
	
Harry	Mock	merkt	op	dat	er	over	deze	locatie	nog	geen	enkele	beslissing	is	genomen.	

5.	 	Aandachtsgebieden	en	werkgroepen	

a.	 Dorpsstraat	
Inmiddels	is	de	kerstverlichting	aangebracht	en	is	er	door	de	brandweer	en	Mark	de	
Haan	van	Gana	Installatiebureau	ook	een	kerstboom	geplaatst.	De	vergadering	prijst	
de	werkgroep	onder	leiding	van	Miranda	Melger.		De	plantenbakken	zullen	in	maart	
2018	opnieuw	worden	gevuld,	een	samenwerking	tussen	bewoners/ondernemers	en	
de	gemeente.	Voor	de	hangende	plantenbakken	is	inmiddels	een	offerte	gevraagd	
voor	de	aanschaf	en	het	onderhoud.	
Voorts	zal	er	een	krantje	van	de	ondernemers/winkeliers	van	de	Dorpsstraat										
verschijnen.	

b.	Geluid	en	lucht	
Jur	Jonges	kondigt	een	onder	de	leden	van	de	Dorpsraad	over	de	geluidsoverlast	te	
houden	enquête	aan.	Hij	probeert	het	college	en	de	gemeenteraad	mee	te	krijgen	
om	op	hoger	niveau	druk	uit	te	oefenen	op	de	ontwikkelingen	rond	Schiphol	en	
Lelystad.	In	verband	met	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	2018	wordt	de	lokale	
politieke	partijen	verzocht	aan	dit	onderwerp	in	hun	verkiezingsprogramma	aan-
dacht	te	besteden.	

c.	 Eikenlaan	
	 Inmiddels	zijn	de	bewoners	over	het	plan	tot	verbetering	en	renovatie	van	deze	
laan	zorgvuldig	geënquêteerd	en	geconsulteerd.	Dit	heeft	een	grote	hoeveelheid	
ideeën	en	wensen	opgeleverd	op	basis	waarvan	de	gemeente	een	ontwerp	kan	
maken.	Zover	is	het	door	capaciteitsproblemen	bij	de	gemeente	nog	niet	gekomen.	
Charles	Wiss	wijst	er	op	dat	het	plan	eind	2017/begin	2018	zou	worden	
uitgevoerd.	
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d.	 Inrijverbod	7-9	uur	IJsselmeerweg	
	 Nadat	de	Dorpsraad	een	enquête	had	gehouden	en	had	geadviseerd	genoemd		
inrijverbod	op	te	heffen,	heeft	de	gemeente	besloten	het	advies	mee	te	nemen	in	
een	breder	onderzoek	naar	het	handhaven	van	ook	andere	inrijverboden	in	de	
gemeente.	Vervolgens	wordt	een	proef	gehouden	en	worden	vanaf	half	januari	
2018	tellingen	gehouden.	

	 Kees	Boer	adviseert	zogenaamde	‘druppelaars’	te	plaatsen	(zoals	die	bij	de	entree	
van	Naarden	Vesting)	waarmee	verkeersstromen	kunnen	worden	gedoseerd.	
Gerben	Struik	zegt	dat	het	noodzakelijk	blijft	eerst	tellingen	te	houden.	

e.		Rotary	
	 De	Rotary	heeft	laten	weten	twee	cheques	beschikbaar	te	hebben	voor	niet							
commerciële	doelen.	Besloten	wordt	om	twee	verzoeken	in	te	dienen.	De	Dorpsraad	
voor	een	fontein	in	de	Brinkvijver	en	Sandra	Deuling	en	Vera	Reynders	op	
persoonlijke	titel	voor	een	bijdrage	aan	de	stichting	Samen	Doen	(koken	voor	
ouderen).	

	
f.	 Vrijwilligersprijs	Muiderberg	
	 Omdat	vanaf	2018	de	Vrijwilligersprijs	door	de	gemeente	wordt	uitgereikt	kan	de	
selectiecommissie,	die	het	bestuur	over	de	huidige	door	de	Dorpsraad	uit	te	reiken	
Vrijwilligersprijs	adviseert,	wellicht	worden	opgeheven.	Eric-Pieter	Vlaanderen	
adviseert	dit	niet	te	doen	omdat	destijds	in	het	presidium	van	de	gemeenteraad	is	
besloten	dat	de	Dorpsraad	de	gemeente	over	mogelijke	kandidaten	blijft	adviseren.	

	
6.	Meldingen	
	
a.	 Een	melding	van	Ted	van	Vliet	over	de	parkeeroverlast	op	de	parkeerplaats	Nienhuis	
Ruijskade	en	de	Meerkoet,	zoals	campers,	van	grote	bestelauto’s	van	langer	dan	6	
meter,	oude	legervoertuigen	en	auto’s	onder	dekzeilen.	John	Haug	merkt	op	dat	dit	
een	APV-kwestie	is	waarbij	de	gemeente	handhavend	moet	optreden.	Hoewel	burgers	
dit	ook	rechtstreeks	bij	de	gemeente	kunnen	melden,	besluit	het	bestuur	om	vanwege	
het	algemeen	belang	deze	melding	door	te	geleiden	naar	de	gemeente.	

	 Actie:	John	Haug.	
	
b.	Een	melding	van	Rita	Schipper	over	de	stankoverlast	van	Den	Ouden.	Het	bestuur	
besluit	eerst	de	reactie	op	de	brief	aan	de	Omgevingsdienst	Noordzeekanaal	af	te	
wachten.	

	
c.	 Een	melding	van	Marit	Balder	over	het	plaatsen	van	een	fietsenstalling	op	het	P&R-
terrein	aan	de	IJsselmeerweg.		De	noodzaak	hiertoe	wordt	minder	nu	buslijn	151	per	
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10	december	2017	wordt	opgeheven.	Het	is	onduidelijk	hoeveel	fietsers	van	die	
stalling	gebruik	zouden	maken	wanneer	zij	met	een	ander	carpoolen.	

	
	 Naar	aanleiding	van	deze	melding	rijst	de	vraag	wie	ter	plaatse	op	de	geluids-						
schermen	de	tekst	‘Gratis	fietsen’	heeft	geplaatst	en	met	welk	doel.	Rijkswaterstaat	
heeft	Jur	Jonges	laten	weten	dat	men	hiervoor	bij	ProRail	moet	zijn.	De	aanwezigen	
achten	die	tekst	nutteloos	en	ontsierend.	ProRail	wordt	verzocht	die	tekst	te	
verwijderen.	

	 Actie:	John	Haug.	
	
d.		Een	melding	van	Nel	de	Wit	over	de	onhandige	plaatsing	van	reclameborden	bij	het	
bushokje	in	de	Gerard	Doulaan	wat	een	gevaarlijke	situatie	oplevert.	Passagiers	zijn	
daardoor	zittend	niet	zichtbaar	voor	de	buschauffeur.	De	gevaarzetting	wordt	
weggenomen	door	de	borden	aan	de	overzijde	te	plaatsen.	

	
7.	Werkgroepen	
	
Het	bestuur	besluit	de	volgende	werkgroepen	instellen:	

	
a.	Woonvisie:	de	leden	van	de	werkgroep	worden	later	benoemd.	In	de	werkgroep	
zullen	de	volgende	disciplines	zijn	vertegenwoordigd:	de	woningbouwverenigingen	
Ymere	en	Alliantie,	de	seniorenraad,	de	wijkcoach	en	twee	bestuursleden	van	de	
Dorpsraad.	Tevens	worden	externe	adviseurs	geraadpleegd.	
Doel	werkgroep:	het	ontwikkelen	van	een	woonvisie	voor	Muiderberg.	O.a.	met						
betrekking	tot	het	samenvoegen	van	de	twee	scholen	in	Muiderberg,	wellicht	op	een	
andere	locatie.	Hoe	kan	de	vrijkomende	locatie	worden	benut?		

	
b.	Werkgroep	Dorpsstraat:	Reinier	Gadellaa,	Eric	Goossens,	Fred	Dalmulder en			
Miranda	Melger.	Doel	werkgroep:	het	aangezicht	en	de	uitstraling	van	de	Dorpsstraat	
te	verbeteren,	zulks	in	samenwerking	met	de	bewoners,	winkeliers	en	ondernemers.	

	
c.	 Beheer	volière:	de	leden	van	de	werkgroep	worden	later	benoemd.	Doel												
werkgroep:	het	voeden	en	verzorgen	van	de	vogels	en	het	plegen	van	onderhoud	aan	
de	volière.	

8.	 Volière	op	de	Brink	
Er	is	van	de	gemeente	nog	geen	kostenraming	ontvangen.	Inmiddels	heeft	zich	een	
sponsor	gemeld.	

	 	
9.	Dorpsraadkrant	
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	 In	verband	met	het	verschijnen	van	een	dorpskrant	over	de	Dorpsstraat	(actie	Miranda	
Melger,	titel	Dorpsstraat	overweegt	het	bestuur	periodiek	een	Dorpsraadkrant	uit	te	
brengen,	die	huis	aan	huis	wordt	verspreid.	Gedacht	wordt	aan	een	gedrukte	full-colour-
versie	op	tabloidformaat.	Daarin	kunnen	alle	activiteiten	in	Muiderberg	aan	de	orde	
komen	alsmede,		mededelingen	van	het	bestuur	en	de	werkgroepen,	mogelijk	aangevuld	
met	advertenties.	John	Haug	wijst	er	op	dat	het	belangrijk	is	een	redactiecommissie	in	te	
stellen,	die	voor	continuïteit	van	de	uitgave	zorgt.	Hiertoe	wordt	besloten.	

	
10.	Rondvraag	
	
a.	 Naardertrekvaart	
	 Jur	Jonges	meldt	dat	er	een	beleidswijziging	heeft	plaatsgevonden	met	betrekking	tot	de	
verbinding	van	de	Naardertrekvaart	met	het	Gooimeer.	Aan	de	Naardense	Roei-								
vereniging	is	te	kennen	gegeven	dat	de	pleziervaart	ten	koste	van	de	roeiers	meer	
ruimte	krijgt.	Jur	merkt	op	dat	dit	ongetwijfeld	leidt	tot	meer	vaarbewegingen	en	het	
vaker	openen	en	sluiten	van	de	Hakkelaarsbrug.	Een	tweede	punt	van	aandacht	blijft	de	
aan	te	leggen	vaarweg	die	de	IJsselmeerweg	doorsnijdt.	Geconstateerd	wordt	dat	
Muiderberg	niet	betrokken	is	bij	het	overleg	over	dit	vraagstuk	tussen	provincie,	gewest	
en	gemeente.	Besloten	wordt	dat	de	Dorpsraad	tracht	ook	een	plaats	bij	dit	overleg	te	
verwerven	maar	dat	eerst	bij	de	brugwachter	relevante	informatie	wordt	ingewonnen.	

	 Actie…..	??	
	
b.	Bestemmingsplan	Almere	
	 Jur	Jonges	meldt	dat	Almere	voor	het	gebied	aan	de	overzijde	van	Muiderberg	een						
ontheffing	van	de	geluidsnorm	voorbereidt.	Het	is	niet	duidelijk	voor	welk	doel.	
Besloten	wordt	om	op	het	stadhuis	van	Almere	de	voorgenomen	ontheffing	in	te	zien.	
Actie:	Jur	Jonges	en	Harry	Mock.	

	
c.	 Harry	Mock	zegt	dat	de	gemeente	verlangt	dat	bij	een	door	de	raad	in	te	dienen	advies	
wordt	onderbouwd	op	welke	wijze	de	bewoners	daarbij	zijn	betrokken.	Dit	terwijl	de	
gemeente	niet	onderbouwt	waarom	een	advies	van	de	Dorpsraad	niet	wordt	over-								
genomen.	Hij	noemt	als	voorbeeld	de	aanduiding	van	de	Rijver	aan	de	achterzijde	(de	
entree),	waarvan	de	Raad	heeft	vastgesteld	dat	deze	in	zijn	huidige	vorm	kan	
verdwijnen,	(bladdert	af,	rare	kleuren,	raar	lettertype)	van	het	gebouw.	Besloten	wordt	
om	de	wethouder	een	nadere	toelichting	te	vragen.	

	 Actie:		het	bestuur.	
	
11.	Sluiting	
De	voorzitter	sluit	om	22.29	uur	de	vergadering.	

 


