VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 1 februari 2018 openbare bestuursvergadering
Aanwezig:
Bestuursleden Harry Mock , Sandra Deuling, John Haug, Jur Jonges, Miranda Melger en
de kandidaat bestuursleden Vera Reijnders, Michiel Koekkoek, Leon Imandt, alsmede
Huseyin Pinar (medewerker gemeente Gooise Meren, afd. Mens en omgeving) en Fred
Kollen (griffier/notulist).
Afwezig met bericht:
Ab Heij, Thijn Westermann, Nelleke Toxopeus, Carlo van der Vegt.
Aanwezige leden/belangstellenden:
Nel de Wit, Arie Bruin, Marion van Os, Nico Kooij, Renée van Zon, Stans Damsma,
Hanneke Versteegh, Rob van der Heijde, Cornelis van Diest, Marieke Stroband, Jan
Stroband, Eric-Pieter Vlaanderen, Charles Wiss, Jens Duyts, Johan Smit.
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
Locatie: de Rijver.
1. Openingen/mededelingen
Voorzitter Harry Mock opent de vergadering en zegt dat de vereniging thans 373 leden
telt.
2. Inkomende en uitgaande stukken
Inkomend:
a. Brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal van 21 december 2017. Daarin wordt
bericht dat de Omgevingsdienst voornemens is om vanwege stankoverlast ‘een last
onder dwangsom’ op te leggen aan Den Ouden die op dit voornemen mag reageren. Er
volgt ook nog een bespreking met het bestuur van de Dorpsraad. Omdat die
uitnodiging nog steeds niet is ontvangen rappelleert de secretaris wederom.
Actie: John Haug.

Notulen openbare bestuursvergadering Dorpsraad 1 februari 2018

2

b. Brieven van mevrouw Parma en de heren Boer en Troelstra over de ontwikkelingen
met betrekking tot het Echobos. Deze brieven worden doorgeleid naar de werkgroep
Echobos.
3. Notulen
De notulen van de openbare bestuursvergadering van 7 december 2017 worden
ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen:
a. Naar aanleiding van het verzoek van Elly Profijt of een bestuurslid van de
Dorpsraad zitting kan nemen in het comité ‘Vrienden van de Florisberg’ besluit het
bestuur dit niet te doen omdat het als Dorpsraad geen deel wil uitmaken van
andere instellingen.
b. De Dorpsraad zal wethouder Gerben Struik nog eens attenderen op de door Rita
Schipper gesignaleerde gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers van en naar
Almere.
Actie: John Haug.
c. Leuning op trapje naar de dijk, zoals aangekaart door Nel de Wit. Deze wordt
medegefinancierd met de opbrengst van de Santa Run (€ 200,-). Harry Mock
bespreekt de noodzaak van het aanbrengen van de leuning binnenkort met de
betreffende ambtenaar.
Actie: Harry Mock.
d. ‘Fietsstraat’ op de Dijkweg. Volgens Ab Heij vereist de realisering hiervan
verkeerstechnische maatregelen. John Haug bespreekt dit met de betreffende
ambtenaar, terwijl Sandra Deuling met de voetbalvereniging overlegt over een
betere fietsverlichting van de voetballers.
Actie: John Haug en Sandra Deuling.
e. De Rotary heeft besloten een ander project te financieren dan de door de
Dorpsraad voorgestelde fontein op de Brink.
f. Parkeeroverlast op de parkeerplaats Nienhuis Ruijskade. Harry Mock heeft met de
BOA gesproken die ter plaatse af en toe zal controleren.
g. Tekst ‘Gratis fietsen’ op geluidscherm boven de IJsselmeerweg. Het is nog steeds
niet duidelijk wie deze tekst met welk doel heeft geplaatst. De Dorpsraad zal
ProRail verzoeken de tekst te verwijderen.
Actie: John Haug.
h. Wijziging bestemmingsplan Almere voor gebied aan overzijde van Muiderberg. De
aan de orde zijnde wijziging bleek inmiddels achterhaald.
4. Mededelingen uit de aandachtsgebieden en werkgroepen.
a. Eikenlaan.
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Het is de Dorpsraad een volstrekt raadsel waarom het gemeentelijk niet mogelijk is
om binnen zeven maanden na een onder de bewoners gehouden enquête met een
concept plan van aanpak te komen. Er lijkt helemaal niets te gebeuren. Huseyin Pinar,
die Lysette Lubbers vervangt, informeert bij de betreffende ambtenaar.
Actie: Huseyin Pinar.
b. Echobos
Volgens Sandra Deuling loopt dit project prima.
c. Bomenplan
Ook dit plan is na vele maanden nog niet gerealiseerd. De gemeente kiest er voor om
van Rijkswaterstaat geld te ontvangen om zelf bomen te kunnen planten. Het overleg
tussen de gemeente en Rijkswaterstaat heeft nog steeds niets opgeleverd.
d. Dorpsstraat
De bewoners en ondernemers hebben een voorstel gedaan voor de keuze van de
planten in de Dorpsstraat. De gemeente bestudeert dit. In maart/april 2018 zullen de
bestaande bakken worden leeggehaald, schoongemaakt, opnieuw geschilderd en
gevuld, waarbij per bak wordt aangegeven welke ondernemer die bak sponsort en
onderhoudt.
e. Geluid en lucht
Michiel Koekkoek meldt dat inmiddels de enquête over de geluidsoverlast is
opgesteld. De vraag is op welke wijze de enquête het best onder de inwoners kan
worden gehouden. Het bestuur opteert voor het verkrijgen van een licentie voor een
internet-module waarmee enquêtes over verschillende onderwerpen kunnen worden
gehouden. De webmaster Johan Smit wordt gevraagd deze optie te beoordelen. De
enquête wordt niet alleen in de winter gehouden maar ook in de zomer omdat de
beleving van geluidsoverlast dan anders kan zijn.
De kosten van die licentie bedragen ongeveer € 200 à € 300 per jaar. Besloten wordt
de gemeente te vragen deze kosten uit zogenaamde ‘participatiepot’ te voldoen.
Jur Jonges meldt dat de Tweede Kamerfractie van D66 op 22 februari 2018
Muiderberg bezoekt om zich te laten informeren over de geluidsoverlast. Michiel zal
dan een presentatie verzorgen.
Actie: Sandra Deuling.
f. Woonvisie
Jur Jonges meldt dat de werkgroep in zijn eerste vergadering opmerkingen heeft
gemaakt met betrekking tot de woonvisie van Gooise Meren. Jur maakt hierover een
notitie.
Actie: Jur Jonges.
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g. Geldautomaat
De geldautomaat in de Dorpsstraat functioneert vanaf vandaag niet meer. Het
gebouw voldoet niet aan de veiligheidseisen die de bank er vanwege plofkraken aan
stelt en kan bouwkundig evenmin worden aangepast. Harry Mock zegt dat de norm is
dat er binnen 5 km een geldautomaat moet zijn. De dichtstbijzijnde is op 4,2 km.
Pogingen van de Dorpsraad om de geldautomaat open te houden hebben geen succes
gehad. Onderzocht wordt of de ING bereid is in de Sparwinkel een geldautomaat te
plaatsen.
h. Parkeervergunningen in Muiden
Muiderbergers krijgen niet meer een parkeervergunning in Muiden. Dit nieuwe
gemeentelijke beleid geldt ook voor andere inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld
die in Naarden en Bussum. Het gezondheidscentrum in Muiden schijnt wel over
vergunningen te beschikken maar die niet te gebruiken voor patiënten maar voor het
eigen personeel. Opgemerkt wordt dat de gemeente wel de mogelijkheid biedt dat
instellingen in Muiden parkeerbonnen verstrekken waarmee voor € 1 een dag in
Muiden kan worden geparkeerd.
Actie: dagelijks bestuur.
i. Volière op de Brink
De gemeente bekijkt de constructie van het bouwwerk en een boomdeskundige de
locatie op de Brink. Jur Jonges heeft een begroting gemaakt die als basis dient voor
een bespreking met de gemeente en sponsors.
j. Vrijwilligersprijs
Vanaf 2018 wordt de Vrijwilligersprijs Muiderberg, evenals die van de andere kernen,
door de gemeente uitgereikt. Harry Mock verwacht dat - anders dan aanvankelijk de
bedoeling was - de prijs toch in Muiderberg wordt uitgereikt. De gemeente heeft een
jury bestaande uit de fractievoorzitters en de wethouder welzijn. Alle kandidaten die
bij de gemeente worden voorgedragen zullen worden doorgeleid naar de door de
dorpsraad ingestelde selectiecommissie. Harry is nog in overleg met de gemeente
over de te volgen procedure.
k. Subsidie aan hockeyclub
De hockeyclub heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Schipholfonds. Deze is
afgewezen. De hockeyclub vraagt de Dorpsraad om het Schipholfonds duidelijk te
maken dat er in Muiderberg nog steeds geluidsoverlast van vliegtuigen is. Ter
vergadering wordt op de website van het fonds ontdekt dat alleen het sportcomplex
De Negen Morgen (en niet de rest van Muiderberg) tot het subsidiegebied van het
Schipholfonds behoort. Huib Gorter is bereid om zijn contacten bij het fonds en in de
luchtvaart hierover te benaderen.
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Actie: Huib Gorter.
5. Meldingen
a. John Haug geeft aan dat de twee WhatsApp-buurtpreventiegroepen inmiddels 50 en
48 leden tellen. De groep in het centrum mist nog een beheerder. Het bestuur roept
inwoners op zich hiervoor te melden bij de secretaris.
b. Harry Mock meldt dat Vera Reijnders tot eindredacteur van de uit te geven dorpskrant is benoemd.
c. Sandra Deuling vraagt als penningmeester de werkgroepen zo spoedig mogelijk aan
te geven of zij voor hun werkgroep geld nodig hebben opdat Sandra de begroting kan
maken.
d. Marit Balder over fietsenstalling P&R IJsselmeerweg. Onderzocht wordt of mevrouw
Balder hierover al antwoord heeft ontvangen omdat deze kwestie eerder aan de orde
is geweest en de Dorpsraad, vanwege het verdwijnen van buslijn 151, hieraan geen
nadere aandacht zal besteden.
Actie: John Haug.
e. Erik Noordhuis over de toegang van kinderwagens tot het strand. Bijvoorbeeld via
een rolstoellift bij de Zeemeeuw. Uit de discussie blijkt dat er al van twee zijden een
toegang voor kinderwagens tot het strand is maar dat er dan iets langer gelopen moet
worden.
f. Roos Stoffer over het aanbrengen van een zebrapad bij de bushaltes aan de
IJsselmeer-weg en het instellen ter plaatse van een snelheidsbeperking. Ter
vergadering wordt opgemerkt dat een zebrapad ook dienstig kan zijn voor hen die de
auto parkeren en het natuurgebied ingaan. Onduidelijk is welke verkeerssnelheid te
combineren is met een zebrapad. Hierover wordt nadere informatie ingewonnen bij
de ambtenaar van de gemeente die over verkeer gaat.
Actie: John Haug.
g. Willemijn Jonkers over geluid dragende evenementen aan de overzijde in Almere.
Geconstateerd wordt dat de gemeente Almere niet altijd even juist vergunningen
verleent. Bij voorbeeld voor een evenement op zaterdag dat evenwel zowel op
zaterdag als zondag wordt gehouden. John Haug antwoordt dat hij via een app de
vergunningen van Almere bewaakt.
5.a. Verkiezingsdebat politieke partijen
Harry Mock zegt dat Gooi TV in het kader van de gemeentelijke verkiezingen van 21
maart 2018 geen lijsttrekkersdebat organiseert. De politieke partijen gaan dat in
Bussum zelf regelen. De vraag is opgeworpen of Muiderberg ook niet een verkiezingsdebat moet organiseren waarin vooral Muiderbergse onderwerpen aan de orde
komen. De meerderheid van de bestuursleden zijn voor een dergelijk debat. Dit debat
wordt op 15 maart 2018 in de Rijver gehouden.
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6. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.
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