VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 13 september 2018 openbare bestuursvergadering
Aanwezig:
Bestuursleden John Haug, Jur Jonges, Vera Reijnders, Ab Heij, Leon Imandt, Huib Gorter
en Fred Kollen (griffier/notulist).
Afwezig met bericht:
Bestuursleden: Sandra Deuling, Miranda Melger, Michiel Koekkoek.
Leden: Hanny van der Veen, Jos den Hengst
Aanwezige leden:
Joop Evers, Nelleke Toxopeus, Nel de Wit, Charles Wiss, Jan Stroband, Henny
Timmerman, Thijn Westermann, Angela Nagel-Endenburg, Fred Nagel, Henk van
Amerongen, Corrie Reek-Brokke, Marianne den Hartog, Fred Dalmulder, Gré Dam,
Boukje van Tulder, Han van Tulder, Mariette van de Paard-Persijn, Eric -Pieter
Vlaanderen, Nico Kooij, Jos Glansbeek, Marion van Os, Olga Spil, Erik Noordhuis, Frans
de Winter, Bibi Hasenaar, Herman Hasenaar, Harry Mock, Jens Duyts, June Biallosterski .
Belangstellenden:
Herman Rijnveld (steunfractielid Hart van BNM), Petra Vonk (gemeenteraadslid Groen
Links),
Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.
1. Opening
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en deelt mee dat de vereniging thans 450
leden telt.
2. Notulen openbare bestuursvergadering d.d. 5-7-2018.
Deze worden goedgekeurd.
3. Verslag dorpsschouw d.d. 13-7-2018.
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag worden de volgende
opmerkingen gemaakt.
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Vakantiehuisjes
Jos Glansbeek vraagt het bestuur waarom het geen positie inneemt naar aanleiding
van de mogelijke plaatsing van 24 vakantiehuisjes op het strand. Jur Jonges merkt op
dat het bestuur vanwege de impact voor het dorp in deze niet eerder een standpunt
inneemt dan na raadpleging van de bewoners van Muiderberg. Mede omdat zowel bij
de provincie als de gemeente een visie in ontwikkeling is over de kustlijn van o.a.
Gooise Meren welke visie aan het eind van dit jaar gereed is. Het bestuur heeft zijn
standpunt kenbaar gemaakt aan de gemeente en aan de betreffende ondernemer,
welke brief op de website van de Dorpsraad wordt geplaatst.
Marianne den Hartog voegt hier namens de stichting Strandrecreatie aan toe dat het
gedeelte van het strand waarop de vakantiehuisjes zouden moeten worden gebouwd
van de stichting is en dat deze ondernemer over zijn plannen geen overleg met de
stichting heeft gevoerd. Volgens Thijn Westermann heeft deze ondernemer al een
stuk weiland achter het Echobos gekocht om het als parkeerterrein te gebruiken.
Eric Pieter Vlaanderen dringt eropaan dat de Dorpsraad anticiperend optreedt en zo
snel mogelijk de enquête onder de bewoners houdt en de uitkomst daarvan aan de
gemeente bekend maakt nog voordat bedoelde visie tot stand gekomen is. De
ervaring leert dat daarna daarin nog nauwelijks wijzigingen kunnen worden
aangebracht. Zijn standpunt wordt gedeeld door de meerderheid van de aanwezigen.
De voorzitter zegt toe deze kwestie in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks
bestuur te bespreken.
Volkstuinen
Thijn Westermann zegt dat de grond van de volkstuinen definitief door de Joodse
Gemeente Amsterdam is verkocht aan de nieuwe eigenaar en dat de
volkstuinenhouders nog alleen bescherming hebben op grond van “de stelling van
Amsterdam cultureel erfgoed”.
Natuurboulevard
Angela Nagel vertelt dat haar echtgenoot daar is aangevallen door een fietser en dat
het niet voldoende duidelijk is door wie het pad kan worden gebruikt. Ab Heij merkt
op dat het pad eigenlijk 3,5 m breed moet zijn waar het nu ongeveer 2 m breed is. De
Dorpsraad heeft het voorstel gedaan om bij het begin een extra hekje te plaatsen,
zodanig dat gebruikers van rolstoelen en scootmobielen erlangs kunnen maar fietsers
(en vooral de wielrenners) worden afgeremd. Een proefopstelling kan duidelijkheid
brengen. Blijkt deze oplossing niet afdoende dan moet worden bepleit om de fietsers
te verbieden het pad te gebruiken en moet er een apart fietspad worden aangelegd.
Olga Spil vraagt ook halverwege het pad een barrière op te werpen omdat men
anders daar te hard gaat rijden.
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4. Privacyverklaring voor gegevens van de Vereniging.
In dit reglement is niet opgenomen dat ook financiële gegevens van de leden kunnen
worden gebruikt. De Dorpsstraat int immers geen contributie. Het reglement zal voor
algemene vergadering worden geagendeerd en na goedkeuring worden gepubliceerd
op de website en Facebook. Webmaster Johan Smit merkt nog op dat de Dorpsraad
geen persoonsgegevens van leden op Facebook publiceert. Om die reden dient het
bepaalde in artikel 1 lid 4 onderdeel d. te vervallen. Aldus wordt besloten.
5. Meldingen, ingekomen stukken.
Geen.
6. Onderwerpen uit de aandachtsgebieden
a. Communicatie
Vrijwilligersprijs
Vera Reijnders deelt mee dat tot 20 september 2018 kandidaten kunnen worden
voorgedragen voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs, de Muiderbergse Echo. De
gemeente heeft hiervoor een formulier beschikbaar dat kan worden ingediend. De
gemeente beoordeelt de kandidaten waarna de door gemeente geselecteerde
kandidaten worden voorgelegd aan een door het bestuur ingestelde
selectiecommissie die de kandidaat voor de Muiderbergse Echo kiest. De prijs wordt
uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Dorpspraat
Er zijn plannen om ook dit najaar een Dorpspraat uit te brengen.
b. Duurzaamheid/Energie transitie
Leon Imandt vertelt dat de gemeente bestudeert hoe de energietransitie het beste in
de gemeente kan plaatsvinden. Het bestuur gaat op korte termijn met de wethouder
overleggen hoe deze transitie in Muiderberg vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld om
tegelijkertijd met het groot onderhoud van de wegen warmteleidingen aan te leggen.
c. Economie, Toerisme, Ondernemers
Economische visie
Huib Gorter zegt dat de Dorpsraad betrokken is geweest bij het vaststellen van de
economische visie van de gemeente. Thijn Westermann bepleit om de kleine groene
oase die Muiderberg is te behouden en om het toerisme zoveel mogelijk terug te
dringen.
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Ontwikkeling kust Gooise Meren
De Dorpsraad overlegt ook met de wethouder over de plannen tot ontwikkeling van
de gehele kustlijn in de regio Amsterdam, waartoe ook Muiderberg behoort. Deze
omgevingsvisie moet eind van dit jaar klaar zijn waarna in 2019 een uitvoeringsplan
komt. Ook in dit overleg zal het bestuur de strandhuisjes aan de orde stellen.
d. Jeugd en Onderwijs
IKC (Integraal Kind Centrum)
Jur Jonges meldt dat de wethouder nog geen locatie heeft aangewezen voor de nieuwe
school nadat de twee bestaande scholen zijn samengegaan. Het bestuur heeft een
voorkeur voor de locatie van de gemeentewerf waardoor op de vrijkomende locaties
woningbouw kan komen. Het wachten is echter op de besluitvorming door de
besturen van de scholen.
Hangjongerenplek
Er is geen officiële hangjongerenplek en het is evenmin duidelijk of die er zal komen.
e. Milieu en Natuur
Bomenplan
Er is nog geen nieuws. Rijkswaterstaat pretendeert er druk mee bezig te zijn.
Thema-avond
Jur Jonges kondigt aan dat de Dorpsraad waarschijnlijk in oktober 2018 een themaavond houdt over het beheer van het groen in Muiderberg. Op die avond zal ook het
snippergroen aan de orde komen. John Haug wijst op de app ‘OmgevingsAlert’ die
waarschuwt in het geval in de directe omgeving een aanvraag is ingediend tot wijziging
van de omgevingsvergunning.
Echobos
Door het vertrek van de behandelend ambtenaar heeft dit onderwerp niet meer die
aandacht gekregen die het behoeft. Binnenkort wordt met de nieuwe ambtenaar
gesproken.
Stankoverlast
John Haug meldt dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaal, die ook over Muiderberg
gaat, het groenrecyclingbedrijf Den Ouden onder verscherpt toezicht heeft gesteld en
aan Den Ouden een last onder dwangsom heeft opgelegd (lees: mogelijke boete bij
overtreding). Den Ouden heeft daartegen bezwaar gemaakt welk bezwaar door de
provincie op 19 juli 2018 ongegrond is verklaard. Die brief was bij de agenda
gevoegd. Door toedoen van de Dorpsraad reageert de Omgevingsdienst thans
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adequater op klachten over stankoverlast en heeft zelfs op een zaterdag een controle
uitgevoerd. Het bestuur gaat op korte termijn opnieuw met de Omgevingsdienst
overleggen en adviseert om in geval van overlast bij deze dienst te blijven klagen.
Fijnstofmeeting
Door toedoen van Michiel Koekoek ontving de Dorpsraad een offerte van het bureau
Blauw tot het doen van metingen gedurende een heel jaar en op verschillende
locaties. De offerte gaat het budget van de Dorpsraad ver te boven. John Haug merkt
op dat ook het RIVM en andere instanties metingen doen. Hij oppert de mogelijkheid
ook de gemeente te vragen het fijnstof in de gemeente meten.
Geluidhinder enquête
Bij de agenda waren de resultaten gevoegd van de in de periode 24 maart tot 15 april
2018 gehouden enquête over geluidshinder. Deze enquête wordt in de periode
oktober/november 2018 herhaald, zodat ook een beeld ontstaat over de hinder in het
najaar als de inwoners meer binnenshuis verblijven.
Eric Pieter Vlaanderen zegt dat er ook veel geluidhinder is door evenementen in
Almere. Hij heeft hierover met de burgemeester gesproken en gevraagd te
beoordelen of er sprake kan zijn van grensoverschrijdende geluidsoverlast zodat
geëist kan worden dat voor overlast binnen de grenzen van Gooise Meren bij onze
gemeente ook een vergunning moet worden aangevraagd.
John Haug voegt eraan toe dat hij met de geluidsapparatuur van Michiel Koekkoek
tijdens een evenement metingen heeft verricht en daarvan melding heeft gedaan aan
de Omgevingsdienst Gooi- Vechtstreek Almere die belast is met het toezicht op de
door Almere verleende vergunning. Inspecteurs van die dienst hebben in Muiderberg
metingen gedaan.
f. Openbare ruimte en Gebouwen
Groot onderhoud wegenplan
Jur Jonges refereert aan dit plan en zegt dat dit jaar en volgend jaar wordt gebruikt
om te inventariseren wat er gedaan moet worden. De uitvoering van dit plan zal niet
eerder dan in 2020 plaatsvinden. Voordien wordt ook met de bewoners overlegd en
wordt een programma van eisen vastgesteld en vervolgens een ontwerp gemaakt.
Vanuit de zaal wordt gevraagd daarbij ook aandacht te besteden aan de bestrating
omdat soms bouwstenen zijn gebruikt in plaats van straatstenen en er verzakkingen
zijn die na regen in de winter een ijsbaan opleveren.
Zienswijze Almere Poort Buitendijks
De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend met bezwaren tegen de plannen van
Almere. Navraag bij de gemeente Almere leerde dat er zoveel bezwaren tegen de
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plannen waren ingediend dat de gemeente de plannen nogmaals gaat beoordelen. Eén
van die plannen betreft het evenemententerrein dat richting Muiderberg wordt
verplaatst. Uit de stukken wordt niet duidelijk op hoeveel dagen er overlast zal zijn en
ook of het mogelijk wordt een evenement een geheel weekend te laten duren.
Naarden buiten de Vesting
Bij realisering van dit plan zal het aantal vaarbewegingen toenemen tot 80 per dag
wat leidt tot het vaker opengaan van de Hakkelaarsbrug. De Hakkelaarsbrug is een
belangrijke toegangsweg voor vrachtwagens en hulpdiensten. Boukje van Tulder
merkt op dat deze plannen bij de inwoners van Muiderberg niet of nauwelijks bekend
zijn en dat het nodig is hieraan meer bekendheid te geven. Eric Pieter Vlaanderen
merkt op het niet uit te sluiten dat de Hakkelaarsbrug in de toekomst op afstand
wordt bediend. Corrie Reek zegt dat het zware verkeer over de brug de omwonenden
veel overlast bezorgt.
Jur Jonges meldt dat er thans verkeerstellingen worden gehouden op de Googweg.
Volière op de Brink
Uit twee enquêtes blijkt dat van de respondenten er in totaal 125 voor en 134 tegen
een volière waren. Er is slechts één persoon bereid de volière te onderhouden en de
vogels te voeren. Bovendien is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk en
moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het bestuur besluit van de
volière af te zien.
Dijktrappen
Er is bij de dijktrap op de Tesselschadelaan een proefleuning geplaatst waarop positief
is gereageerd. Ook andere dijktrapjes worden van een leuning voorzien.
g. Verkeer en Parkeerplaatsen
Verslag bespreking 4 september 2018
Ab Heij zegt dat dat bij het einde van de bebouwde kom borden met ´einde 30 km´
bij sommigen de indruk wekken dat vanaf daar dan 80 km mag worden gereden.
Omdat er geen bord is met ´einde bebouwde kom´ mag niet harder dan 50 km
worden gereden. Er worden nu borden geplaatst met ´50 km herhaling´, zowel in
de buurt van het Rechthuis als van de Hakkelaarsbrug.
Laadpalen
De gemeente is verplicht laadpalen te plaatsen waarbij elke laadpaal twee
parkeerplaatsen bedient. Ab Heij is met de gemeente in overleg over de locaties in
het dorp.
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Drempels
Het bestuur heeft de gemeente gevraagd geld vrij te maken om de meest
gevaarlijke drempels op korte termijn te wijzigen en daarmee niet te wachten
totdat het groot onderhoud aan de wegen plaatsvindt.
Belijning (gele strepen) langs Nienhuis Ruijskade
Het bestuur heeft de gemeente gevraagd onderhoud te plegen aan de gele belijning
langs de Nieuhuis Ruijskade vanaf de Rijver tot aan de hoek Badlaan/Zeeweg. De
belijning is de laatste jaren nooit meer onderhouden zodat het parkeerverbod
nauwelijks meer zichtbaar is. Als gevolg daarvan ondervinden de aanwonenden
met name in het zomerseizoen overlast van verkeerd geparkeerde auto’s
De Grote Haar/Scharing
Het bestuur heeft ook met de gemeente gesproken over afsluiting van het stukje
van De Grote Haar bij de Vinkenbaanschool omdat het te smal is voor auto’s en
fietsende schoolkinderen. De gemeente heeft de betreffende bewoners
aangeschreven en voorgesteld bij wijze van proef de Scharing tijdelijk
tweerichtingsverkeer te maken. De bewoners zijn het hier niet mee eens en willen
een afsluiting. Zij houden over dit plan een enquête waarvan de uitslag aan de
gemeente wordt medegedeeld. Het komt daarna weer aan de orde in het periodiek
overleg van het bestuur met de verkeersambtenaren van de gemeente.
Parkeerplaatsen Eikenlaan
Erik Noordhuis meldt dat de gemeente voornemens is 25% van de parkeerplaatsen
aan de Eikenlaan op te heffen. Met andere inwoners verzet hij zich hiertegen en
zegt bij de gemeente bezwaar te hebben gemaakt. Hij kreeg geen reactie. John Haug
adviseert ook de Dorpsraad op de hoogte te houden zodat ook dit onderwerp in het
regulier overleg kan worden meegenomen.
h. Sociaal Domein
Voorstel thema-avond Sociaal Domein
Jur Jonges meldt dat hij met twee wethouders overleg gaat voeren over een te
organiseren thema-avond. Tijdens die avond moet meer duidelijkheid komen over
vraag en aanbod, welke partijen acteren op het gebied van het sociaal domein en hoe
kunnen bewoners die daaraan behoefte hebben gebruik maken van het aanbod. Het is
van belang dit onderwerp eerst te inventariseren. De avond vormt daartoe een
bijdrage.
i. Sport
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Leon Imandt zegt dat recentelijk de in Muiderberg wonende Olga Spil als nieuwe
sportcoach voor de leeftijdsklasse boven 18 jaar is aangesteld. Daarnaast zijn er ook
coaches voor inwoners tot 18 jaar en voor verenigingen. Leon gaat met Olga
inventariseren aan welk sportaanbod er in Muiderberg behoefte is, ook bij niet
sportende ouderen. Wellicht kunnen daaruit voor ouderen gymclubs en wandelclubs
ontstaan.

7. Rondvraag
Johan Smit bepleit de betonnen blokken op de Zeeweg te vervangen door houten
banken.
Marianne den Hartog is in correspondentie met banken om in Muiderberg weer een
pinautomaat te plaatsen. Harry Mock antwoordt dat banken als regel hanteren dat er
elke 5 km een pinautomaat moet zijn. De dichtstbijzijnde in Muiden is op 4,8 km.
Tijdens openingsuren kunnen bij de Spar beperkte bedragen worden gepind.
Opgemerkt wordt dat het kassapersoneel kennelijk niet volledig is geinformeerd
waardoor het soms wel en soms niet mogeljk is.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.

