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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	

NOTULEN	6	december	2018	openbare	bestuursvergadering	

Aanwezig:		
Bestuursleden	Jur	Jonges,	John	Haug,	Sandra	Deuling,	Ab	Heij,	Leon	Imandt,	Michiel	
Koekkoek,	Miranda	Melger	en	Fred	Kollen	(griffier/notulist).	
	
Aanwezige	ambtenaren	gemeente	Gooise	meren;		
Ellen	Feller	(beleidsadviseur),	Esmeralda	Wagenaar,	Jon	Drost,	Alexander	Moraal	
(coördinator	beheer	openbare	ruimten	en	gebouwen)	en	Bob	Rolff(toezichthouder)	

Afwezige	leden	met	bericht:		
Leden:	Henk	van	Amerongen,	Theo	Driessen.	

						Aanwezige	leden:																																																																																																																																	
Joop	Evers,	Nelleke	Toxopeus,	Nel	de	Wit,	Charles	Wiss,	Jan	Stroband,	Henny	
Timmerman,	Thijn	Westermann,	Eric	-Pieter	Vlaanderen,	Jos	Glansbeek,	Frans	de	
Winter,	Harry	Mock,	June	Biallosterski,	Renée	van	Zon,	Stans	Damsma,	Hans	Manten,	
Rob	van	der	Heijde,	Martijn	Veldhuijzen	van	Zanten,	Ella	van	Dongen,	Hanneke	
Versteegh,	Fabian	Schulting,	Herman	Gieling,	Jos	den	hengst,	Ingrid	Doberitz,	Ted	
Wevers,	Klaas	Schippers.							

Belangstellenden:	Kees	Dik,	Madelon	Dik,	Wim	Ris.																																																																																																																											

Aanvang:	aanvang	vergadering	19.30	uur.		
	
1.	Opening	
Voorzitter	Jur	Jonges	opent	de	vergadering	en	zegt	dat	de	vereniging	thans	484	leden	
telt.		
	
2.	Notulen	openbare	bestuursvergadering	van	8	november	2018	
Deze	worden	goedgekeurd.	Waar	de	notulen	vermelden	dat	er	vijf	huizen	zijn	gebouwd	in	
de	‘Dorpsstraat’	moet	gelezen	worden	de	‘Badlaan’.	
Eric-Pieter	Vlaanderen	merkt	naar	aanleiding	van	de	notulen	over	de	Naardertrekvaart	
op	dat	destijds	de	gemeente	Muiden	in	een	vroeg	stadium	betrokken	is	geweest	bij	een	
met	 Europese	 subsidie	 aan	 te	 leggen	 sloepenroute	 .	 Muiden	 had	 geen	 bezwaar	 tegen	
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kleine	bootjes	maar	heeft	zich	nooit	uitgesproken	over	boten	van	12	m	en	over	op	afstand	
bedienbare	bruggen.	Muiden	heeft	niet	ingestemd	met	de	huidige	plannen.	
Tijdens	 de	 vorige	 vergadering	 heeft	 Antoinette	 Soede	 (Gooise	 Meren)	 toegezegd	 het	
destijds	gevolgde	participatieproject	uit	 te	zoeken.	Haar	collega	Kees	Mellema	zegt	die	
vraag	 te	 kunnen	 beantwoorden	 door	 het	 tonen	 van	 een	 filmpje	 waarin	 het	
participatieproces	wordt	weergegeven.	
	
3.	Meldingen,	ingekomen	stukken	
	
a.	 Dossier	Den	Ouden	Groenrecycling	
Tijdens	hun	bezoek	aan	de	Omgevingsdienst	Noordzeekanaal	hoorden	John	Haug	en	
Ab	Heij	dat	Den	Ouden	de	eerder	dit	jaar	opgelegde	sancties	en	opgelegde	boete	bij	de	
rechtbank	aanvecht.	Deze	zaak	dient	pas	op	6	maart	2019	bij	de	rechtbank	Haarlem.	In	
die	procedure	kunnen	ook	belanghebbenden	bij	de	rechtbank	het	woord	voeren.	Het	
bestuur	beraadt	zich	nog	over	de	mogelijkheid	daarvan	gebruik	te	maken.	

	
b.	 Dossier	verkeer	
	 -	 Tijdens	het	reguliere	overleg	met	de	verkeersambtenaren	van	de	gemeente	hebben	

John	 Haug	 en	 Ab	 Heij	 een	 aantal	 zaken	 besproken,	 waaronder	 de	 hekjes	 bij	 de	
Natuurboulevard.	De	veldproef	heeft	daar	inmiddels	plaatsgevonden	en	leidt	tot	een	
gewijzigd	ontwerp.	

	-	 Er	 is	 nog	 geen	 vooruitgang	 geboekt	 met	 betrekking	 tot	 de	 versmalling	 bij	 de	
Scharing/De	Grote	Haar.	Het	bestuur	heeft	op	meer	spoed	aangedrongen.		

	 -	 Voor	 snelheids-	 en	 andere	 metingen	 heeft	 de	 gemeente	 nu	 vijf	 smiley’s	 tot	 zijn	
beschikking	 die	 in	 maart	 2019	 gedurende	 drie	 weken	 in	 Muiderberg	 worden	
geplaatst.	De	leden	kunnen	het	bestuur	gewenste	locaties	opgeven.	

	 -	 Voorts	 is	 het	 gesprek	 over	 laadpalen	 nog	 gaande.	 Dat	 geldt	 ook	 voor	 de	
parkeerproblematiek	in	de	Populierlaan.		

	 -	 Bij	de	IJsselmeerweg	staat	voor	vrachtwagens	nu	het	bord	met	een	aanduiding	van	
3,5	 ton	 als	 het	 om	 bestemmingsverkeer	 gaat	 op	 een	 logischer	 plaats.	 Hiermede	
wordt	voorkomen	dat	vrachtwagens,	die	geen	toegang	hebben	niet	meer	verder	het	
dorp	inrijden	maar	nog	tijdig	een	andere	route	kunnen	nemen.	De	plaatsing	van	het	
bord	met	een	geslotenverklaring	voor	vrachtwagens	langer	dan	12	mtr	laat	nog	op	
zich	wachten.	De	gemeente	heeft	besloten	deze	regeling	voor	alle	kernen	integraal	
uit	te	voeren	waardoor	er	meer	voorbereidingstijd	nodig	is.	

	 -	 Tot	14	december	2018	duurt	de	evaluatieperiode	over	het	parkeerbeleid	in	Gooise	
Meren.	 Tot	 die	 datum	 kunnen	 ook	 opmerkingen	 worden	 ingediend	 over	 het	
parkeerbeleid	in	Muiderberg.	
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	 -	 Ab	Heij	merkt	op	dat	bij	de	gemeente	is	aangedrongen	op	het	sneller	aanpakken	van	
de	10	gevaarlijkste	drempels	en	niet	te	wachten	tot	het	voor	2020	geplande	groot	
onderhoud	van	de	wegen.	

	
	
	
c.	 Overige	zaken	
-	 Het	 GAD	 heeft	 het	 bestuur	 uitgenodigd	 voor	 een	 gesprek	 over	 het	 plaatsen	 van	
ondergrondse	vuilcontainers	en	de	gewenste	 locaties	daarvan	 in	Muiderberg.	 Jur	
Jonges	vult	aan	met	de	wethouder	te	hebben	besproken	om	dit	te	realiseren	tegelijk	
met	het	groot	onderhoud	wegenplan.	De	inwoners	worden	hierbij	vooraf	betrokken.	

-	 Het	 bestuur	 houdt	 met	 de	 Stadsraad	 Muiden	 en	 organisaties	 in	 Huizen	 een	
vooroverleg	over	het	tot	stand	komen	van	een	Kustvisie.	Het	is	de	bedoeling	om	op	
die	wijze	proactief	te	kunnen	reageren.	Ook	hier	worden	de	inwoners	bij	betrokken.	

-	 John	Haug	trof	vandaag	op	de	website	van	de	provincie	nog	geen	reactie	aan	over	de	
brief	die	de	gemeente	aan	de	provincie	heeft	gezonden	over	de	strandhuisjes.	John	
Haug	 verwacht	 die	 reactie	 eind	 december	 2018	 en	 zal	 dan	 de	 leden	 hierover	
informeren.	

-	 In	het	kader	van	het	project	Naardertrekvaart	heeft	de	Stadsraad	Muiden	met	vier	
bootjes	het	traject	afgelegd	om	de	opgedane	ervaring	te	kunnen	vergelijken	met	de	
uitgangspunten	die	de	gemeente	gebruikt	bij	het	nabootsen	van	de	vaarwegen	met	
een	simulator.	

-	 Leon	 Imandt	 merkt	 op	 dat	 de	 regering	 de	 btw-aftrek	 afschaft	 wanneer	 een	
sportvereniging	 een	 investering	 doet.	 Die	 investeringen	worden	meestal	 gedaan	
door	 een	 aan	 de	 vereniging	 gelieerde	 stichting.	 In	 ruil	 hiervoor	 komt	 een	
subsidieregeling	van	20%	die	niet	alleen	voor	 investeringen	geldt	maar	ook	voor	
onderhoud.	Voor	meer	informatie	zie	de	website	van	de	gemeente.	

-	 Michiel	Koekkoek	kondigt	aan	binnenkort	de	winterenquête	over	geluidsoverlast	te	
houden.	

-	 Jur	Jonges	deelt	tot	slot	mede	dat	de	bestuursleden	Vera	Reijnders	en	Huib	Gorter	
om	persoonlijke	redenen	helaas	hun	bestuursfunctie	hebben	beëindigd.	Hij	 roept	
leden	op	in	het	bestuur	zitting	te	nemen.	Zeker	als	zij	belangstelling	hebben	voor	PR	
en	communicatie	en	voor	het	volgen	van	de	gemeentelijke	economische	visie.	Als	
versterking	uitblijft	zal	het	bestuur	de	omvang	van	haar	werkzaamheden	moeten	
beperken.	

	
4.	Thema	Groenvoorziening/groenonderhoud	in	Muiderberg	
Namens	de	gemeente	zijn	vijf	ambtenaren	aanwezig	die	de	 leden	zullen	 informeren	
over	de	groenvoorziening	en	het	groenonderhoud	in	Muiderberg	en	die	vragen	ter	zake	
beantwoorden.	 Zij	 doen	 dit	 aan	 de	 hand	 van	 een	 PowerPointpresentatie	 die	 op	 de	
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website	 van	de	 vereniging	wordt	 gepubliceerd.	Daarom	wordt	 het	 besprokene	hier	
beperkt	weergegeven.	
	
Visie	Buitenruimte	
Esmeralda	Wagenaar	merkt	eerst	meer	 in	het	algemeen	op	dat	gemeentelijke	visies	
primair	 worden	 ontwikkeld	 in	 het	 coalitieakkoord	 van	 de	 politieke	 partijen	 die	
tezamen	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	vormen.	Het	is	daarna	aan	de	
ambtenaren	om	het	uit	te	werken	waarna	door	middel	van	participatie	inspraak	van	
de	inwoners	plaatsvindt	en	uiteindelijk	de	gemeenteraad	een	visie	vaststelt.	
	
Op	 de	 buitenruimte	 (wegen,	 groen,	 straatmeubilair,	 verlichting,	 begraafplaatsen	 en	
alles	 wat	 zich	 buiten	 afspeelt)	 waren	 de	 volgende	 beleidsplannen	 van	 toepassing:	
Groenbeleidsplan,	Onderhoudsplan	Voorland	Hollandse	Brug,	Nota	Groen	Muiderberg	
en	 het	 Beheerkwaliteitsplan.	 De	 Visie	 Buitenruimte	 komt	 hiervoor	 in	 de	 plaats.	 De	
vertaling	 van	 de	 Visie	 Buitenruimte	 naar	 een	 beheerplan	 geschiedt	 met	 het	 plan	
‘Buitenruimte	in	beeld’.		
	
Voor	de	Visie	Buitenruimte	gelden	als	uitgangspunten:	
-	Dienstverlening:	de	gemeente	streeft	een	hoogwaardige	dienstverlening	na;	
-	Participatie:	we	doen	het	samen;	
-		Duurzaamheid:	duurzaamheid	zit	in	ons	DNA;	
-	Toegankelijkheid:	we	doen	allemaal	mee;	
-	Veiligheid:	we	voelen	ons	veilig	in	de	buitenruimte;	
-	Leefbaarheid:	mensen	voelen	zich	thuis	in	Gooise	Meren;	
-	Identiteit:	de	buitenruimte	versterkt	de	unieke	kwaliteiten	van	de	kernen.	
	
Als	het	om	het	‘groen’	gaat	dan	kent	de	gemeente	de	volgende	ambities:	
-	Gooise	Meren	is	groen;	
-	Groen	betekent	in	Gooise	meren	samendoen;	
-	Onze	ambitie	is	om	als	groene	gemeente	nog	groener	te	worden;	
-	We	gaan	voor	kwaliteit	boven	kwantiteit;	
-	We	geven	honden	de	ruimte;	
-	We	hebben	oog	voor	ons	groen	cultuurhistorisch	erfgoed.	
	
Bij	 het	 vertalen	 van	 de	 Visie	 Buitenruimte	 naar	 de	 beheerplannen	 worden	 bij	
‘Buitenruimte	in	beeld’	de	volgende	aandachtspunten	gehanteerd	
-	Vastleggen	van	groene	structuren;	
-	Bespeelbaarheid	van	de	buitenruimte;	
-	Klimaatverandering;	
-	Biodiversiteit;	
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-	Snippergroen	(overdracht	stukjes	gemeentelijke	grond	aan	particulieren);	
-	Duurzaamheid;	
-	Participatie	in	het	groen.	
	
Planning:	
-	offertes	aanvragen	in	januari	2019;	
-	opdrachtverlening	1e	kwartaal	2019;	
-	ontwikkeling	plan	en	participatie:	2e	en	3e	kwartaal	2019;	
-	vaststelling	4e	kwartaal	2019,	waarna	uitvoering	van	het	plan	volgt.	
	
Echobos	
Ellen	Feller	legt	uit	dat	bij	het	toekomstbeeld	van	het	Echobos	wordt	gedacht	aan	en	
rekening	 wordt	 gehouden	 met:	 recreatie,	 cultuurhistorie	 en	 natuurwaarden.	 Het	
college	 heeft	 na	 participatie	 in	 februari	 2018	 de	 toekomstvisie	 voor	 het	 Echobos	
vastgesteld.	Er	komt	nog	een	beheerplan	waarin	bewoners	kunnen	participeren	maar	
zij	kunnen	ook	meedoen	op	bijvoorbeeld	de	natuurwerkdag.	Het	plan	moet	duidelijk	
maken	welke	werkzaamheden	hoe	worden	gedaan,	welke	preventie	en	door	wie	het	
wordt	gedaan.	Participatie	is	in	dit	verband	erg	belangrijk.	
	
Beheer	van	het	groen	
John	Drost	gaat	nader	in	op	het	beheer	van	het	groen.	Het	onderhoud	van	de	riolering	
wordt	gekoppeld	aan	het	(groot)	onderhoud	van	de	wegen	dat	in	Muiderberg	in	2020	
plaatsvindt.		
Als	het	om	de	dagelijkse	werkzaamheden	gaat	geldt	het	Beeldkwaliteitsplan	waarin	is	
vastgesteld	op	welk	kwaliteitsniveau	het	groen	en	de	gehele	openbare	ruimte	worden	
onderhouden.	De	gemeente	doet	een	deel	van	de	werkzaamheden	zelf	maar	besteedt	
ook	werkzaamheden	uit	aan	een	aannemer.	Zo	worden	uitbesteed:	onkruidbestrijding,	
gazonmaaien,	extensief	maaien,	boomonderhoud,	boomveiligheidscontrole,	sloten,	riet	
snijden	en	onderhoud	van	het	Voorland.	Het	bedrag	dat	daarmee	gemoeid	is	noodzaakt	
vanwege	Europese	regelgeving	tot	het	aanbesteden	van	opdrachten.	Dit	systeem	heeft	
het	risico	in	zich	dat	er	scherp	wordt	ingeschreven	en	dat	er	daardoor	bij	het	uitvoeren	
van	 de	 werkzaamheden	 gemeentelijke	 controle	 nodig	 is	 om	 het	 vereiste	
kwaliteitsniveau	 te	 bewaken.	 De	 aanwezige	 Bob	 Rolff	 houdt	 namens	 de	 gemeente	
toezicht	op	de	uitvoering.	Komt	de	aannemer	de	overeenkomst	niet	juist	na	dan	legt	de	
gemeente	een	boete	op.	
	
Het	maaiwerk	is	gericht	op	biodiversiteit.	Het	beleid	is	om	in	juni	en	in	september	te	
maaien.	De	dijken	worden	drie	keer	per	jaar	gemaaid.	Er	wordt	voortaan	meer	gelet	op	
het	feit	dat	de	aannemer	niet	te	groot	materiaal	inzet	met	vernielingen	als	gevolg.	Een	
optie	is	om	met	robots	te	maaien.	Hiermee	worden	proeven	gedaan.	
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Thijn	Westermann	bepleit	 ecologisch	maaibeheer:	niet	minder	maaien	maar	anders	
maaien.	Vroeger	werd	er	geklepeld.	Wat	er	daardoor	bleef	liggen	werd	fijn	gemalen	en	
dat	werkte	als	compost.	Door	later	te	maaien	en	het	gras	af	te	voeren	verschraalt	de	
bodem.	
Ted	Wevers	vraagt	in	dit	verband	ook	lager	te	maaien,	opdat	mens	en	dier	minder	last	
hebben	van	teken.	
Verder	werd	er	door	Hans	Manten	nog	een	vraag	gesteld	over	het	maaien	van	het	riet	
aan	de	 rand	 van	Muiderberg.	De	 gemeente	 bevestigde	hierop	dat	 deze	 rand	bij	 het	
water	 ieder	 jaar	gemaaid	wordt	en	dat	de	nu	aanwezige	houtopslag	 (takkenbossen,	
wilgen	 etc.)	 in	 de	winter	 verwijderd	 zullen	worden,	 zodat	 het	 geheel	weer	 rietland	
wordt.	
	
Dit	jaar	is	er	meer	dan	andere	jaren	veel	overlast	van	de	eikenprocessierups.	Vorig	jaar	
voornamelijk	 bij	 de	 Hakkelaarsbrug,	 dit	 jaar	 in	 geheel	Muiderberg.	 Getracht	wordt	
door	 het	 inzaaien	 van	 bepaalde	 kruiden	 om	 een	 natuurlijke	 vijand	 van	 de	 rups	 te	
lokken.	
Ook	de	Japanse	duizendknoop	vormt	een	uitdaging,	vooral	bij	het	Voorland.	Getracht	
wordt	door	zeven	keer	per	jaar	te	maaien	deze	exoot	uit	te	putten	zodat	deze	verdwijnt	
of	op	zijn	minst	niet	meer	uitbreidt.	
	
Inbreng	inwoners		
Ellen	Feller	vertelt	over	de	ervaring	die	in	Naarden	is	opgedaan	met	het	door	bewoners	
adopteren	van	boomspiegels.	De	animo	blijkt	groot.	Inwoners	van	Muiderberg	kunnen	
ook	een	verzoek	doen	tot	adoptie	van	een	boomspiegel	die	zij	vervolgens	naar	eigen	
inzicht	beplanten	en	onderhouden.	Met	de	gemeente	zijn	ook	afspraken	te	maken	over	
het	 door	 inwoners	 in	 beheer	 nemen	 van	 stukjes	 plantsoen.	 Er	 wordt	 dan	 een	
beheerovereenkomst	opgesteld	waarin	wordt	vastgelegd	wie	wat	doet.	
	
De	 gemeente	 doet	 in	 combinatie	 met	 andere	 gemeenten	 mee	 aan	 de	 ‘operatie	
steenbreek’	om	te	bewerkstelligen	dat	stenen	in	particuliere	tuinen	worden	vervangen	
door	 groen	 zodat	bij	 heftige	 regenbuien	het	 regenwater	op	natuurlijke	wijze	wordt	
afgevoerd	 wat	 weer	 leidt	 tot	 hogere	 grondwaterstanden.	 Tijdens	 langdurige	 hitte	
perioden	is	er	dan	ook	minder	opwarming	van	de	leefomgeving.	
	
Gevraagd	wordt	om	de	algemene	begraafplaats	als	stiltegebied	aan	te	merken	en	het	
onderhoud	daar	niet	met	machines	te	doen	maar	met	de	hand.	Namens	de	gemeente	
antwoordt	 Alexander	 Moraal	 dat	 de	 gemeente	 voornemens	 is	 zo	 veel	 mogelijk	
elektrische	 apparatuur	 te	 gebruiken.	 Die	 apparatuur	 moet	 echter	 wel	 voldoende	
vermogen	hebben	om	daarmee	de	werkzaamheden	te	kunnen	verrichten.	
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5.	Rondvraag	
	 Van	de	rondvraag	wordt	geen	gebruik	gemaakt.	
	
	 6.	 Sluiting	
	 De	voorzitter	sluit	de	vergadering	om	21.40	uur	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


