VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 4 oktober 2018 openbare bestuursvergadering
Aanwezig:
Bestuursleden: Jur Jonges, John Haug, Sandra Deuling, Vera Reijnders, Ab Heij, Leon
Imandt, Huib Gorter, Miranda Melger, Michiel Koekkoek en Fred Kollen
(griffier/notulist).
Afwezig met bericht:
Leden: Hannie van der Veen, Nel de Wit, Frans de Winter, June Biallosterski
Aanwezige leden:
Joop Evers, Nelleke Toxopeus, Charles Wiss, Henny Timmerman, Henk van Amerongen,
Corrie Reek-Brokke, Fred Dalmulder, Boukje van Tulder, Han van Tulder, Eric -Pieter
Vlaanderen, Nico Kooij, Erik Noordhuis, Herman Hasenaar, Harry Mock, Renée van Zon,
Paul van Raaijen, Paul Steijn, Marieke Stroband, Carlo van der Vegt, Hanneke Versteegh,
Kees Boer, Els Kamma, Ingrid Doberitz, Arie Bruin, Cees van Apeldoorn, Bram
Striezenau,
Belangstellenden:
Jan Portengen (gemeenteraadslid Groen Links). Hans van der Steen (voorzitter
Stadsraad Muiden) Pieter van Buitenen.
Gemeente Gooise Meren:
Kees Mellema (wijkadviseur voor Muiderberg), Marco de Boer (projectleider “Naarden
buiten de vesting”)
Aanvang vergadering 19.30 uur.
1. Opening
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en zegt dat de vereniging nu 459 leden
telt.
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2. Notulen openbare bestuursvergadering van 13 september 2018
Deze worden goedgekeurd, met de aanvulling van Ab Heij dat hij in die vergadering
heeft opgemerkt dat de gele strepen op de Nienhuis Ruijskade door vervaging hun
functie verliezen en dat de gemeente dit dient te herstellen. Thijn Westermann laat
weten dat het inmiddels niet meer duidelijk is wie de eigenaar van de grond van de
volkstuinen is.
3. Meldingen, ingekomen stukken.
a. Eikenlaan
Erik Noordhuis meldt dat hij inmiddels een gesprek heeft gehad met de wethouder
maar de bewoners voelen zich door de gemeente niet serieus genomen. Hij vraagt
zich af of burgerparticipatie zich alleen beperkt tot het houden van een enquête. Hij
vindt dat er onvoldoende ruimte is om bezwaar te maken tegen het verminderen van
het aantal parkeerplaatsen op de Eikenlaan. Jur Jonges antwoordt dat de inhoudelijke
bezwaren moeten worden besproken met de betreffende wethouder en ambtenaren
en dat de Dorpsraad kan bemiddelen wanneer de communicatie met de gemeente
stokt. Eric Pieter Vlaanderen adviseert de bewoners hun zienswijze in een brief aan
de raadsleden te uiten.
b. Hakkelaarsbrug
Corrie Reek, die naast de Hakkelaarsbrug woont, meldt dat het ‘bonken’ van de brug
door een reparatie is verholpen.
c. Hoogspanningsleidingen
Van Tennet is een brief ontvangen dat de capaciteit van de hoogspanningsleidingen
door het verzwaren van die leidingen wordt vergroot. Tennet organiseert volgende
week dinsdag een informatieavond in het Rechthuis. Er worden zorgen geuit over een
mogelijke toename van het magnetisch veld. Henk van Amerongen merkt op dat hij
tijdens het door hem bijgewoonde bijeenkomst heeft gehoord dat naar mate de
capaciteit wordt verhoogd het magnetisch veld versmalt. Het staat belanghebbenden
vrij via een zienswijze bezwaar te maken tegen de werkzaamheden.
d. Pinnen bij de Spar
Er zijn wisselende berichten of er bij de Spar wel of niet kan worden gepind. Het
bestuur heeft de indruk dat van wel maar dat het wellicht soms niet mogelijk is
vanwege onvoldoende kasgeld. Het bestuur neemt contact op met de Spar.
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4. Onderwerpen uit de aandachtsgebieden
a. Communicatie
Dorpspraat
Vera Reijnders zegt dat er een nieuwe editie komt. Jur Jonges vraagt inwoners om als
correspondent op te treden of op andere wijze een bijdrage aan de dorpskrant te
leveren.
b. Duurzaamheid/Energietransitie
Leon Imandt meldt dat op 10 oktober a.s. met de wethouder wordt overlegd over de
energietransitie (het omschakelen van gas naar elektra) in Muiderberg. In Muiden
heeft zich een bewonerscollectief gevormd dat zich met deze materie bezighoudt.
c. Economie, Toerisme, Ondernemers
Economische visie
Huib Gorter zegt dat hij morgen een bespreking met de gemeente heeft over de
economische visie. Hij wil daarin meer duidelijkheid krijgen over de rol van de
Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de regio Gooi en Vechtstreek en in hoeverre
de gemeente invloed kan uitoefenen op datgene wat door de MRA, de regio en/of de
provincie wordt besloten.
d. Jeugd en Onderwijs
IKC (Integraal Kind Centrum)
Sandra Deuling heeft met de directie van beide scholen gesproken die zeggen te
wachten op de uitkomst van het onderzoek van de gemeente. Jur Jonges verwijst naar
het haalbaarheidsonderzoek over een nieuwe locatie dat nog steeds niet is afgerond.
Hij dringt aan op het tevens maken van een stappenplan waarin wordt aangegeven
welke onderdelen van het proces wanneer plaatsvinden zodat iedere
belanghebbende weet waaraan hij toe is.
f. Milieu en Natuur
Thema-avond
Leon Imandt wijst op de thema-avond van 8 november waarop aansluitend aan de
bestuursvergadering over de ‘Visie kustlijn Muiderberg’ wordt gesproken en die van 6
december 2018 wanneer ‘Groenbeleid en –beheer’ aan de orde komt.
Bomenplan
Leon meldt dat de gemeente inmiddels zover is dat een contract met Rijkswaterstaat
wordt opgesteld over het planten van de 500 bomen langs de snelweg. De gemeente wil
de betreffende grond van de eigenaren overnemen wat tot gevolg heeft dat de weg
moet worden verlegd. Voor deze extra kosten wordt nog dekking gezocht.
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Echobos
Volgens Sandra Deuling heeft deze kwestie door het vertrek van een ambtenaar een tijd
stilgelegen maar wordt er volgende week weer gesproken over het opstellen van een
beheerplan.

g. Geluid- en luchtkwaliteit
Michiel Koekkoek refereert aan de eerder dit voorjaar gehouden enquête en stelt
voor de najaarsenquête medio oktober te houden. Besloten wordt om de resultaten
van de voorjaarsenquête ter beschikking te stellen van het college, van de raad en van
andere belanghebbenden.
Actie: Michiel Koekkoek en John Haug.
Voorts meldt hij dat de gemeente gedurende een jaar op de Breitnerlaan en de
Googweg geluidsmetingen laat houden. Het resultaat van die metingen is realtime te
volgen op de website van Sensornet, het bedrijf dat de metingen uitvoert. Besloten
wordt om ook een eigen meting vanaf de kerktoren te doen.
Wat de luchtkwaliteit betreft is de vorige bestuursvergadering een offerte van bureau
Blauw aan de orde geweest waarvan toen gevonden werd dat deze het budget van de
Dorpsstraat te boven ging. Michiel stelt voor een nieuwe offerte te vragen voor het
gedurende een maand op twee locaties in Muiderberg meten van de luchtkwaliteit.
Derhalve een beperktere opdracht. Aldus wordt besloten.
Actie: Michiel Koekkoek.
h. Openbare ruimte en Gebouwen
Verkeer
Ab Heij zegt dat hij samen met de gemeente op de Natuurboulevard een veldproef
houdt om te beoordelen op welke wijze hekjes het best snelheden kunnen afremmen
waarbij ook de belangen van andere (scootmobiel)gebruikers wordt gewaarborgd.
Grote Haar
John Haug vertelt dat de gemeente de bewoners van de Grote Haar en De Scharing in
een brief heeft laten weten een verkeersbesluit voor te leggen om de smalle doorgang
af te sluiten en bij het begin van de Scharing niet opteren voor tweerichtingsverkeer.
Een aantal bewoners heeft hiertegen bezwaar gemaakt waarna de gemeente afzag
van tweerichtingsverkeer. Er wordt een verkeersbesluit voorbereid waarop zo nodig
kan worden gereageerd.
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j. Sport
Leon Imandt meldt dat sportcoach Olga Spil inmiddels alle in Muiderberg te
beoefenen sporten in kaart heeft gebracht. Er wordt nu gekeken naar de haalbaarheid
van nieuwe sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een wandelclub. Voorts zegt hij dat
in november in de gemeente een sportcafé voor sportverenigingen wordt gehouden.
Dan wordt o.a. de gezamenlijke problematiek van sportverenigingen in kaart
gebracht. Vervolgens wordt beoordeeld of het nuttig is om met de verenigingen in
Muiderberg apart te overleggen.
5. Thema-avond
Na de pauze is er de thema-avond over ‘Naarden buiten de Vesting’. De toen getoonde
PowerPoint presentatie wordt gepubliceerd op de website van de Dorpsraad.
6. Rondvraag
Sandra Deuling brengt de a.s. zaterdag bij het gemeentehuis in Bussum te houden
seniorenmarkt onder de aandacht.
Zij vertelt dat de gemeente voornemens is het beheer van De Rijver te wijzigen maar
dat voor De Dorpsraad nog onduidelijk is op welke wijze. Zij wint hierover nadere
informatie in.
Actie: Sandra Deuling.
Tot slot merkt Jur Jonges op dat het voor een goed verloop van de thema-avonden
noodzakelijk is om over een goede beamer (ongeveer € 600) te beschikken. Besloten
wordt deze aan te schaffen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

