
 

 

 

 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

NOTULEN 7 juni 2018 openbare bestuursvergadering 

Aanwezig:  

Bestuursleden Sandra Deuling, John Haug, Jur Jonges, Miranda Melger Vera Reijnders, 

Michiel Koekkoek, Leon Imandt, Huib Gorter en Fred Kollen (griffier/notulist). 

Afwezig met bericht:  

Ab Heij, Harry Mock, Janneke Knijn, Anne Daems, Eugene Daems, Gré Dam, Thea 

Burgert, Margriet Snoeks. 

      Aanwezige leden/belangstellenden: 

 Joop Evers, Nelleke Toxopeus, Nel de Wit, Jos den hengst, Hilbert Kruithof, Charles Wiss, 

Marieke Stroband, Jan Stroband, Henny Timmerman, Broer de Witte, Ella van Dongen, 

Thijn Westermann, Geert-Jan Hendriks, (kwam wat later) alsmede Kees Mellema 

(wijkadviseur gemeente Gooise Meren).                                                                                       

Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.  

 

1. Opening 

Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en deelt mede dat de vereniging thans 437 

leden telt. 

Jur Jonges introduceert Kees Mellema die zich voorstelt als een collega van Lysette 

Lubbers. Hij is ook wijkadviseur en is voor de Dorpsraad het aanspreekpunt van de 

gemeente. De nieuwe wijkwethouder is Barbara Boudewijnse. 

 

2. Notulen openbare bestuursvergadering 5 april 2018 

Deze worden goedgekeurd, zij het met de aantekening dat Leon Imandt niet werkzaam 

is geweest in Gambia maar in Zambia.  

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2018 

Deze worden goedgekeurd maar worden tijdens de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering vastgesteld  
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4. Onderhanden gemeentelijke is dossiers    

 

a. Brief d.d. 30-11-2016 over fiets beperkende maatregelen/extra barrière op 

ruiterpad bij fietssluis/entree Natuurboulevard nabij IJsselmeerweg  

 Nel de Wit vindt dat de situatie, waar de fietser te gast is, niet beter is geworden. 

Charles Wiss voegt hieraan toe dat hij de verantwoordelijk wethouder heeft verzocht 

Boa’s ter plaatse meer toezicht te laten houden. De wethouder zegde toe het verzoek 

serieus te beoordelen. 

 

b. Brief d.d. 19-1-2017 over voet/gedoogfietspad Flevolaan-Kerk aan Zee 

 Het ontwerp dat Ab Heij heeft gemaakt is nog niet uitgevoerd. 

 

c. Brief d.d. 6-1-2017 over lengtebeperking voor vrachtauto’s in centrum van 

Muiderberg (zaak nr. 256782)  

 Het bord is inmiddels geplaatst en de eerste indruk is dat het bord een redelijk effect 

heeft. 

 

d. Voortgang inrijverbod tussen 7.00 en 9.00 uur voor Muiderberg  

 De gemeente heeft verkeerstellingen gehouden, zowel tijdens het geplaatste bord als 

na het verwijderen daarvan. John Haug heeft met Ab Heij een tweemaandelijks 

overleg met de gemeente en zal in het volgend overleg de uitkomst van de tellingen 

met de gemeente evalueren.  

 

5. Meldingen   

 

a. Busverbindingen 

 Van Broer de Witte en van Marita Debets zijn commentaren ontvangen over de 

ontbrekende busverbindingen met Amsterdam-Amstelstation en Almere-Poort 

station. Beiden vragen de Dorpsraad zich hard te maken voor rechtstreekse 

verbindingen en/of extra haltes, zoals bijvoorbeeld bij de Zandhazenbrug. Jur Jonges 

antwoordt dat er thans een nieuw plan ligt om een nieuwe lijn van Bijlmer Arena naar 

Laren te exploiteren, die Muiderberg zou aandoen. Dit om het toerisme in Naarden en 

Laren te bevorderen en de bereikbaarheid van scholen te verbeteren. Sandra Deuling 

voegt hieraan toe dat de provincie de concessie met Connexxion met slechts twee jaar 

verlengt om in die tijd onderzoek te doen naar een busplan waarbij het Gooi een 

pilotgebied vormt. Besloten wordt van deze ontwikkelingen gebruik te maken om via 

de verantwoordelijk wethouder de wensen van Muiderberg kenbaar te maken en 
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vervolgens mee te praten over het ontwikkelen van een flexibeler, vraag gestuurd 

mobiliteit systeem. 

 Actie: John Haug. 

 

b. Speeldag 13 juni 2018 

 Miranda Melger meldt dat de Nationale buitenspeeldag op 13 juni 2018 ook een 

vertaling krijgt in Muiderberg. Vanaf 13 uur wordt de Dorpsraad hiervoor afgesloten 

en worden allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd. Vanaf 16 tot 18 uur is er 

een borrel met drank en hapjes van de winkeliers.  

 

6. Integraal onderhoud wegen     

Als bijlage bij de agenda is een brief van de gemeente gevoegd waarin duidelijk wordt 

gemaakt dat de bij de bewoners van de Eikenlaan gehouden enquête veel informatie 

heeft opgeleverd die moet worden uitgewerkt waardoor de uitvoering van dit project 

vertraging oploopt. Jur Jonges heeft de voorlopige plannen van de Eikenlaan ingezien 

en gemerkt dat een belangrijk onderdeel daarvan de parkeerplaatsen raakt, alsook 

dat soms bomen moeten worden verwijderd maar dat er ook bomen worden geplant. 

Wat dit laatste betreft merkt Thijn Westermann op dat overtollig regenwater 

aanzienlijk kan worden gereduceerd door het plaatsen van bomen. Jur wijst erop dat 

de eisen die aan een onderhoudsplan worden gesteld ook betrekking hebben op de 

toekomstbestendigheid, waarbij onder andere gelet wordt op waterafvoer en 

hittebestendigheid. Dit laatste is van belang wanneer zich een lange reeks van warme 

dagen voordoet.  

 Het onderhoudsplan voor de Eikenlaan wordt waarschijnlijk pas op 26 juni 2018 aan 

de bewoners voorgelegd. Daarna volgt een definitief plan, een bestek fase en een fase 

van aanbesteding. De werkzaamheden worden daardoor begin 2019 uitgevoerd. 

 

7. Bomenplan voor Muiderberg    

Rijkswaterstaat moet nog steeds als compensatie voor de A1 en A6 zo’n 6000 bomen 

planten. Over het extra 500 bomenplan wordt al sinds 2016 gesproken. De Dorpsraad 

heeft de kwestie onder de aandacht gebracht van het nieuwe college van wethouders. 

Ook de nieuwe behandelend ambtenaar heeft de afgelopen twee maanden nog niet 

aangegeven wanneer de bespreking met Rijkswaterstaat plaatsvindt. Het is een 

kwestie tussen de gemeente en Rijkswaterstaat en de Dorpsraad kan slechts druk 

uitoefenen. Jur Jonges stelt voor de wethouder aan te spreken. Thijn Westermann 

merkt op dat zij uit anderen hoofde hierover binnenkort spreekt met de nieuwe 

wethouder Barbara Boudewijnse. Het algemeen gevoel is dat deze kwestie bij de 

Gemeente en Rijkswaterstaat geen prioriteit heeft, mede omdat het niet zou gaan om 

natuurcompensatie maar om een extraatje.  
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 Actie: Sandra Deuling 

 

 

 

 

8. Geluidsoverlast A1/A6/metingen in opdracht gemeente GM   

 Michiel Koekkoek zegt dat door 292 inwoners op de enquête van begin april 2018 is 

gereageerd. 80% van hen zegt hinder van geluid te ondervinden. Hij zal de resultaten 

binnenkort presenteren aan de leden en aan het college. De enquête wordt in 

september 2018 herhaald omdat geluidsoverlast in de zomer anders kan worden 

ervaren dan in de winter. 

 Michiel meldt voorts dat de gemeente thans gedurende een jaar ook op vier locaties 

geluidsmetingen uitvoert, waaronder in Muiderberg bij de Breitnerlaan en de 

Googweg. Destijds is overeengekomen dat de geluidsoverlast na de werkzaamheden 

aan de A1 en A6 niet mag verschillen met die van 2008. Besloten wordt van de 

gemeente te verlangen dat zij toeziet op het door Rijkswaterstaat nakomen van die 

overeenkomst. 

 Actie: Michiel 

 

 Tot slot merkt hij op dat het coalitieakkoord van het nieuwe college de kwaliteit van 

de leefomgeving tot speerpunt heeft gemaakt. Michiel zit in een klankbordgroep die 

a.s. maandag een gesprek over geluidsoverlast heeft met de verantwoordelijk 

wethouder, die ook deel uitmaakt van de Omgevingsraad Schiphol. 

 

9. Plannen Almere Poort Buitendijks   

 Almere heeft plannen om haar kustlijn richting Muiderberg op te schuiven, 

waaronder het evenemententerrein. Het gaat om gebouwd en ongebouwd gebied met 

nieuwe gebouwen van 5-25 m hoog en een flatgebouw van 80 m hoog. De Dorpsraad 

heeft tegen deze plannen een zienswijze ingediend. Charles Wiss en Jos den Hengst 

voegen toe dat ook de gemeente hierover een brief heeft gestuurd. Tegen de reeds 

aanwezige hoge flats kunnen geen bezwaren meer worden ingediend.  

 John Haug merkt op dat niet alleen het Buitendijks plan in de gaten moet worden 

gehouden maar dat er inmiddels ook plannen zijn ingediend voor de aanvraag van 

een omgevingsvergunning tot het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van het 

Buitendijks plan. Ook daartegen zullen zienswijzen moeten worden ingediend. 

 

10. Sociaal domein 

 De gemeente heeft geen goed en volledig beeld van wat tot het sociaal domein 

behoort met welke activiteiten en van welke organisaties. Dit met uitzondering van 
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Versa die haar activiteiten voornamelijk richt op Naarden en Bussum maar 

nauwelijks op Muiderberg. Sandra ervaart het gebrek aan activiteiten voor jongeren 

en ouderen als een groot gemis in Muiderberg. De Dorpsraad signaleert als probleem 

dat ook anderen geen inzicht hebben in bijvoorbeeld eenzaamheid in Muiderberg. 

Vanwege de privacywetgeving mag ook geen informatie worden uitgewisseld wat Ella 

van Dongen doet opmerken dat via professionele hulpverleners naar de omvang van 

sociale problemen kan worden gevraagd zodat daarover wel een beeld ontstaat. 

Gewezen wordt op het boekje dat vroeger werd uitgegeven waarin alle organisaties 

in Muiderberg waren vermeld zodat je als inwoner wist bij wie je waarvoor terecht 

kon. Jan Stroband zegt dat de gemeente het boekje te duur vindt en dat er dus moet 

worden ingezet op particulier initiatief. 

 Kees Mellema zegt dat specifiek voor Muiderberg een folder in de maak over ‘Wat is 

er te doen voor jongeren?’ waarin de activiteiten worden vermeld. 

 Afrondend stelt Jur Jonges voor om in Muiderberg een thema-avond te organiseren 

om vraag en aanbod op het gebied van het sociaal domein bij elkaar te brengen. De 

website van de Dorpsraad geeft al de nodige informatie maar kan daardoor daarna 

worden uitgebreid. 

 

11. Natuurbad AquaBrink   

 Eerder zijn plannen gepresenteerd met betrekking tot het natuurbad aan het strand. 

Rik Sybesma werkt die plannen in overleg met Jur Jonges thans uit. Huib Gorter meldt 

dat hij contact heeft gehad met BUN.nl (een bedrijf dat dit soort projecten ontwikkelt) 

dat voor de gemeente Almere werkt en veel ervaring heeft. Zodra Rik de plannen 

heeft uitgewerkt, worden deze voorgelegd aan de leden om het enthousiasme van de 

inwoners te peilen en vervolgens gepresenteerd aan de gemeente. Alsdan zal ook de 

locatie bekend worden. 

 

12. Rondvraag 

  

a. Vera Reijnders zegt dat er een Facebookcursus komt.  

 

b. Nel de Wit mist in het Muidernieuws nieuws over Muiderberg. Jur Jonges antwoordt 

dat hij een brief heeft geschreven aan de redactie van het Muidernieuws dat men in 

Muiderberg meer geïnteresseerd is in het nieuws over Naarden en Bussum dan over 

Weesp. Aan Weesp wordt veel aandacht besteed omdat het veel advertenties in die 

krant oplevert. 
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c. Charles Wiss vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de hangplek voor 

jongeren. Sandra Deuling antwoordt dat het geen project van de Dorpsraad is maar 

van de jongeren zelf in samenwerking met Stad Gooi. Er is nog geen duidelijkheid. 

 

d. In haar hoedanigheid van bestuurslid van GroenLinks Gooise Meren vraagt Ella van 

Dongen vraagt aandacht voor het tegengaan van het verspreiden van de berenklauw. 

De gemeente heeft volgens haar hierin een taak. Zo niet dan is er ruimte voor 

burgerinitiatief door zelf de snoeitang ter hand te nemen. Voorts vraagt zij de 

gemeente om niet als de natuur nog in slaap is in de plantsoenen te werken omdat dit 

het leefklimaat van dieren kan verstoren, bijvoorbeeld dat van egels. 

 

e. Jur Jonges meldt dat tezamen met de stadsraad in Muiden een proefvaart over de 

Naardertrekvaart wordt georganiseerd, beginnende bij de Vecht via de 

keetpoortsluis, een paar bruggen in Muiden tot en met de Hakkelaarsbrug. Dit om te 

bekijken of het kan en hoeveel tijd het in beslag neemt. Dit om een nieuw regioproject 

te toetsen dat van dit vaargedeelte gebruik maakt voor naar verwachting zo’n 5000 

scheepsbewegingen. Dat zal leiden tot het veelvuldig openen en sluiten van de 

Hakkelaarsbrug. De pers zal meevaren en ook de projectleider van de gemeente 

Marco de Boer. 

 Voorts attendeert Jur op een nieuw bankje bij de toegang tot het strand, het Harry 

Mockbankje. Daarop moet nog een plaquette worden aangebracht. Suggesties voor 

een tekst zijn welkom. 

 Voorts verwijst hij naar het strandje bij de Maar en nog een ander strandje waarop 

nieuw zand is aangebracht dat echter veel puinstukken bevatte. Het is inmiddels 

gezeefd en ontdaan van de grootste stukken maar er zitten nog steeds kleine stukjes 

puin in. Het zand is afkomstig van het A1-project. Hij heeft een ambtenaar van 

Rijkswaterstaat verzocht hiernaar onderzoek te doen die concludeerde - nadat het 

zand de laatste keer was gezeefd - dat het geleverde zand aan de normen voldoet. 

 Jur Jonges wijst tot slot nog op een gevaarlijke kruising waarbij de weg langs de 

golfbaan de IJsselmeerweg kruist. Volgens John Haug heeft de gemeente daar laatst 

paaltjes met ledverlichting aangebracht waardoor de kruising ook ‘s avonds en ‘s 

nachts aandacht krijgt. 

 

13. Sluiting 

Jur Jonges sluit de vergadering om 22.00 uur. 


