VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN 7 maart 2019 algemene ledenvergadering
Aanwezige bestuursleden:
Jur Jonges, John Haug, Sandra Deuling, Ab Heij, Leon Imandt, Michiel Koekkoek, Miranda
Melger. Griffier/notulist: Fred Kollen.
Aanwezige ambtenaren gemeente Gooise meren;
Kees Mellema, wijkadviseur
Afwezige leden met bericht:
Leden: Theo Driessen, Hanneke Versteegh, Elly ter beek, Harry Mock, Tina van Putten,
Charles Wiss.
Aanwezige leden: Johan Smit, Nelleke Toxopeus, Stans Damsma, Renée van Zon, Ellen
Wiebes, Hans Manten, Nel de Wit, Bea van Rossum, Henk van Amerongen, Henk
Glotzbach, Frans de Winter, June Biallosterski, Jan Stroband, Hannie van der Veen, Nico
Kooij.
Aanvang: aanvang vergadering 19.30 uur.
1. Opening
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering met het trieste bericht dat enkele dagen
geleden Gerben Struik, oud-wethouder van Gooise Meren met in zijn portefeuille ook het
wijk-wethouderschap voor Muiderberg, is overleden. Er wordt een minuut stilte in acht
genomen.
De voorzitter zegt dat de vereniging thans 488 leden telt.
2. Inkomende en uitgaande stukken
Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken.
3. Notulen openbare bestuursvergaderingen 7 februari 2019 en 7 december 2018
Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 7 februari 2019 merkt Leon
Imandt op dat er op de Brink dertien (zieke) kastanjebomen zijn gekapt. Dit was de
Dorpsraad niet bekend. Door de huidige werkwijze van de gemeente worden alleen
inwoners die binnen een straal van een kilometer van het gemeentehuis wonen
geïnformeerd. De mogelijkheid om via een alert te worden geïnformeerd werkte op deze
wijze niet inwoners nabij de locatie. Leon heeft met de betreffende ambtenaar
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afgesproken dat de Dorpsraad voortaan separaat wordt geïnformeerd, o.a. over het
binnenkort op te stellen snoeiplan.
Op bladzijde 4 onder f. dient het woord ‘geleden’ te vervallen. Op diezelfde bladzijde
wordt het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Noord-Holland
(ROCOV) genoemd. De voorzitter zegt in aanvulling hierop dat inmiddels Leon Imandt
thans ook deel uitmaakt van die (reizigers)organisatie.
Naar aanleiding van de notulen van de bestuursvergadering van 7 december 2018 wordt
van gemeentezijde als aanvulling opgemerkt dat de dijken twee keer per jaar worden
gemaaid en dat het riet zodanig wordt gemaaid, dat er gefaseerd wel riet blijft staan
maar dat het wisselt van plaats, zodanig dat er op diverse plekken telkens een heel klein
plukje riet overblijft.
4. Notulen algemene ledenvergadering 8 maart 2018
Deze worden zonder wijziging of aanvulling goedgekeurd.
5. Goedkeuring jaarverslag 2018
Er zijn met betrekking tot het jaarverslag geen op of aanmerkingen.
6. Goedkeuring jaarrekening 2018
Na kennisneming van het verslag van de kascommissie wordt de jaarrekening 2018
goedgekeurd.
7. Verslag kascommissie en benoemingleden kascommissie
De verklaring van de kascommissie, bestaande uit de leden Leo Dooper en Jens Duyts,
wordt voorgelezen. Zij verklaren dat de ‘balans per 31 december 2018 en de winst- en
verliesrekening over het jaar 2018 een correct beeld weergeven met een positief
resultaat van € 1.581.’
Leo Dooper is vanwege zijn volledige termijn niet meer herkiesbaar. Voorgesteld wordt
om de kascommissie te doen bestaan uit Jens Duyts en Charles Wiss (was reserve lid),
met als nieuw reserve lid Henk Glotzbach.
8. Decharge bestuur
Bij besluit wordt het bestuur decharge verleend.
9. Bestuursmutaties
De voorzitter deelt tot zijn spijt mede dat Sandra Deuling vandaag helaas vanwege
drukke werkzaamheden als bestuurslid aftreedt. Als haar vervanger wordt
voorgedragen Nel de Wit, die evenals de zittende bestuursleden Jur Jonges, John Haug en
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Ab Heij (opnieuw) voor een periode van drie jaren worden benoemd. Ab Heij maakt
echter het voorbehoud dat hij mogelijk niet de volledige zittingsduur zal volmaken.
Jur Jonges memoreert de vele verdiensten die Sandra voor de Dorpsraad heeft gehad en
bedankt haar namens het bestuur hiervoor. De vergadering onderstreept dit met een
applaus. Sandra gaat echter voor Muiderberg niet verloren. Zij is bestuurslid van de
Stichting Samen Doen, die elke 2 weken in de Rijver in Muiderberg en elke week in
Muiden een maaltijd voor ouderen organiseert waaraan inmiddels al meer dan veertig
inwoners deelnemen. Het initiatief blijkt een groot succes, niet in het laatst omdat het
ook inwoners uit hun sociaal isolement haalt. Voorts wordt Sandra eindredacteur van de
dorpskrant die de Dorpsraad voortaan in de maanden mei en november uitgeeft.
Daarnaast blijft zij voor de Dorpsraad betrokken en blijft actief in de werkgroep voor het
Bomenplan.
Sandra antwoordt dat zij de werkzaamheden met veel plezier heeft gedaan en dat zij
veel waardering heeft voor het werk dat de andere bestuursleden (meestal op de
achtergrond) voor Muiderberg verrichten. Zij heeft zich gestoord aan de bejegening van
het bestuur tijdens de vorig jaar gehouden bestuursvergadering over mogelijke
vakantiehuisjes op het strand van Muiderberg. Ronduit schokkend vond zij de oproep op
Facebook in het kader van glasvezel in Muiderberg om met hooivorken en fakkels naar
de Dorpsraad te gaan en dat een raadslid uit Muiderberg die opmerking heeft geliked. Zo
ga je niet met elkaar om. Zij roept op om altijd de weg van het overleg te kiezen en om
meer respect te tonen. Zij beëindigt het bestuurswerkzaamheden echter vanwege het
vele andere werk dat zij naast de Dorpsraad en haar gezin verricht.
10. Aangepaste begroting 2019
Sandra licht als penningmeester haar laatste begroting toe en zegt dat er meer wordt
uitgegeven dan geld ontvangen wordt. Dit komt omdat uit de reserves een bedrag van €
2.000, - is vrijgemaakt voor het maken van de nieuwe dorpskrant. Bovendien wordt geld
vrijgemaakt voor de aanschaf van een antivirusprogramma voor bestuursleden.
11. Mededelingen van het bestuur
a. Naardertrekvaart
Jur Jonges meldt dat gisteravond de resultaten zijn bekendgemaakt van de uitgevoerde
simulaties om de gevolgen te berekenen van het realiseren van het project Naarden
buiten de Vesting. O.a. over het aantal te verwachten vaarbewegingen en
brugopeningen. In de meest extreme situatie is de ´gemiddelde´ wachttijd bij de brug
voor auto’s drie minuten en gaat de brug in het hoogseizoen vier keer per uur open.
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Hulpdiensten kunnen in geval van nood hun komst aankondigen en vragen de brug voor
hen beschikbaar te houden.
Het bestuur vindt dit geen aannemelijk scenario en meent dat niet alleen naar het
´gemiddelde´ maar ook naar de ´piekmomenten´ moet worden gekeken. De overlast kan
dan veel groter zijn. Een complicatie is dat de gemeente Muiden in 2015 haar
medewerking aan dit project middels het tekenen van een convenant voor
samenwerking heeft toegezegd, zij het dat de toezegging van de betreffende wethouder
niet door de gemeenteraad van Muiden is geaccordeerd.
Het bestuur is niet tevreden over het project en trekt in deze gezamenlijk op met de
stadsraad Muiden en wijkplatforms in Naarden. Hans Manten benadrukt dat in dit
verband niet alleen naar het belang van Muiderberg moet worden gekeken maar dat ook
rekening moet worden gehouden met de belangen van andere betrokkenen, wat niet
verhindert dat Muiderberg op zakelijke wijze voor haar belangen opkomt.
b. Den Ouden groenrecycling
John Haug en Ab Heij waren op 6 maart 2019 met zeven andere inwoners op de
rechtbank in Haarlem bij de behandeling van het beroep van Den Ouden groenrecycling
tegen de uitspraak van de commissie bezwaarschriften van de Provincie Noord-Holland.
Deze had Den Ouden groenrecycling in het ongelijk gesteld na overtredingen van de
verleende vergunning waarop een last onder dwangsom (boete) en verscherpt toezicht
volgde. De Omgevingsdienst Noordzeekanaal stond als tegenpartij voor de rechtbank en
de Dorpsraad werd in staat gesteld om een verklaring namens de inwoners voor te
lezen. De uitspraak wordt op zijn vroegst over zes weken verwacht.
In dit verband is van belang dat de aan Den Ouden verleende vergunning binnenkort
afloopt en moet worden vernieuwd om aan de nieuwe EU-richtlijnen te voldoen. Dit
biedt mogelijkheden om in de nieuwe door de provincie te verlenen vergunning nadere
eisen aan de werkzaamheden van Den Ouden te stellen.
c. Kustvisie
Leon Imandt meldt dat Thijn Westermann is toegetreden tot de werkgroep Kustvisie. Jur
Jonges voegt eraan toe dat wellicht ook een klankbordgroep wordt gevormd waartoe
ook andere geïnteresseerden, waaronder boeren welke gronden bezitten die direct
achter de dijken liggen, kunnen toetreden.
d. Smiley’s e.a.
Ab Heij meldt dat na overleg met de betreffende ambtenaar de komende maand weer
smiley’s worden geplaatst op de Googweg ter hoogte van de Joodse begraafplaats en bij
de manege, bij de kruising van de IJsselmeerweg en de Nienhuis Ruijskade, op de
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Dijkweg naar de Negen Morgen en op de Pieter de Hooghlaan ter hoogte van het
bushokje. Zij worden voor de duur van één maand aangebracht. Aangezien deze nieuwe
te plaatsen smiley’s intelligenter zijn en niet alleen een signalering geven dat men te
hard rijdt, kan ook de werkelijk gereden snelheid en de keren dat te hard wordt gereden
worden geregistreerd en voor latere analyse worden opgeslagen.
De bewoners van de Scharing/De Kleine Haar verkeren nog steeds in onzekerheid maar
worden binnenkort over de stand van zaken door de gemeente geïnformeerd.
Op de Natuurboulevard wordt binnenkort het bestaande hekje verplaatst en wordt er
een nieuwe extra beugel bijgeplaatst.
In het laatste plan van de gemeente met betrekking tot de Eikenlaan komen er één of
twee parkeerplaatsen bij.
12. Rondvraag
a. Minischouw
Kees Mellema van Gooise Meren vraagt aandacht voor een op 26 maart 2019 van 16 tot
18 uur in Muiderberg te houden schouw waarbij gekeken wordt naar toegankelijkheid
van de openbare ruimte door mensen met een (visuele)beperking. Het gaat daarbij om
de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook om obstakels op de openbare wegen
waarvan gebruikers van rolstoelen en rollators en minder validen hinder ondervinden.
Inwoners kunnen aan deze minischouw deelnemen. Vanuit de zaal wordt geopperd dat
de wandelclub van de Florisberg veel relevante informatie kan verschaffen.
b. Schiphol
Nico Kooij vraagt of alle andere aanwezigen vandaag een brief van Schiphol hebben
ontvangen over de tijdelijke buitengebruikstelling van de Zwanenburgerbaan, wat het
geval blijkt. Michiel Koekkoek voegt hieraan toe dat het erop neerkomt dat er op de
Buitenveldertbaan 200 vliegbewegingen per dag meer zijn, hoofdzakelijk dalend
vliegverkeer.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.42 uur.

