VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN openbare bestuursvergadering van 9 mei 2019
Aanwezige bestuursleden:
Jur Jonges, John Haug, Nel de Wit, Ab Heij, Michiel Koekkoek, Miranda Melger.
Notulist/griffier
Fred Kollen.
Aanwezigen gemeente Gooise Meren;
Barbara Boudewijnse (wijkwethouder), Kees Mellema, wijkadviseur, Tina van Putten.
Aanwezige medewerkers Versa;
Nola Lee, wijkcoach Muiderberg en Ruthy Beutick, sociaal
werker/mantelzorgondersteuning
Afwezigen met bericht:
Bestuursleden: Leon Imandt. Leden: Johan Smit, Charles Wiss, June Biallosterski.
Aanwezige leden:
Huib Gorter, Nelleke Toxopeus, Willy Boer-Cock, Harry Mock, Frans de Winter, Hanneke
Versteegh, Bea van Rossum-Willems, Sandra Deuling, Nico Kooij, Liselore Ammerlaan,
Rob van der Heijde, Ted Wevers, Fabian Schulting, Jan Stroband, Marieke Stroband.
Overige belangstellenden: Jan Portengen.
Aanvang: aanvang vergadering 19.30 uur.
1. Opening
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en zegt dat de vereniging thans 502 leden
telt.
De voorzitter vertelt voorts dat volgende week weer een krant van de Dorpsraad,
‘Dorpspraat’ genaamd, verschijnt. Voortaan tweemaal per jaar in mei en in november.
Het eerste exemplaar van deze krant wordt uitgereikt aan de burgemeester van Gooise
Meren. De krant wordt niet bezorgd bij adressen met een ‘ja of nee-sticker’. Voor die
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Muiderbergers is de krant op verschillende plaatsen in het dorp op te halen. De krant
wordt ook gepubliceerd op de website van de Dorpsraad.

2. Notulen algemene vergadering van 7 maart 2019
Deze worden zonder wijziging goedgekeurd.
3. Meldingen, ingekomen en uitgaande stukken
Project ‘Naarden buiten de vesting’
Een onderdeel van dit project is de uitbreiding van de pleziervaart op de
Naardertrekvaart. Dit heeft nadelige consequenties voor de toegang tot het dorp over de
Hakkelaars-brug. Het bestuur heeft, tezamen met de Stadsraad Muiden en de
wijkplatforms in Naarden, schriftelijk grote zorgen geuit bij burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad van Gooise Meren en bij de leden van Provinciale
Staten van Noord-Holland. De tegenstand tegen dit project neemt toe. Om die reden is
gevraagd geen overhaaste besluiten te nemen en de burgers via inspraak erbij te
betrekken.
4. Ontwikkelingen m.b.t. tot plannen voor buitendijks bouwen door de gemeente
Almere
Jur Jonges zegt dat de plannen o.a. behelzen het toevoegen van 42 hectare zand aan de
kustlijn van Almere. Voor een deel als strand en voor het andere deel als uitbreiding van
de haven en van het evenemententerrein dat richting Muiderberg opschuift. Dit laatste
zal geluidsoverlast opleveren. De hiertegen door de Dorpsraad ingediende bezwaren
zijn door Almere afgewezen. Recentelijk was er een inspraakavond met drie minuten
spreektijd. Het bestuur heeft gevraagd rekening te houden met de belangen van
Muiderberg. Zodra het definitieve bestemmingsplan ter visie is gelegd, dient de
Dorpsraad opnieuw bezwaren in. De Dorpsraad ziet zich daarbij graag gesteund door
inwoners die thuis zijn in ruimtelijke ordening en de juridische problematiek van
bestemmingsplannen. Het bestuur maakt graag kennis met belangstellenden.
5. Verslag minischouw van 17 april 2019
Op die datum is in aanwezigheid van de wethouder Barbara Boudewijnse, ambtenaren,
Ab Heij en Nel de Wit namens de Dorpsraad de toegankelijkheid van voet- en
wandelpaden in Muiderberg beoordeeld. De wandelclub van de Florisberg heeft hieraan
medewerking verleend. Het leverde een lijst van 30 verbeterpunten op. Kees Mellema
(Gooise Meren) zegt dat er een onderscheid is gemaakt tussen ‘aanpakken’ (oplossing
binnen twee maanden), ‘oppakken’ (nader uitzoeken en later uitvoeren) en ‘aanhouden’
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(tot groot onderhoud in Muiderberg). Kees heeft hiervan een rapport gemaakt dat hij
toezendt aan de Dorpsraad.

6. Inventarisatie AED’s in Muiderberg
Ab Heij heeft met hulp van Anneke Marjot onderzocht waar AED-apparaten in
Muiderberg zijn geplaatst. De lijst van de 16 AED’s, waarvan 3 van de gemeente, wordt
gepubliceerd in de mei-editie van Dorpspraat, waarin tevens wordt aangegeven
gedurende welke uren de apparaten bereikbaar zijn. Er zijn slechts twee apparaten
buiten geplaatst en 14 binnenshuis. De Dorpsraad zet zich ervoor in dat er meer
apparaten in een kast aan de buitenzijde komen en dat de gemeente geld beschikbaar
stelt voor de opleiding om het apparaat te gebruiken.
7. Community Art Project/Nationale buitenspeeldag Muiderberg 2019
Miranda Melger zegt dat het Art project bestaat uit 158 mozaïektegels die op 25 en 26
mei a.s. in de Dorpsstraat bij het platanenpleintje worden gelegd. Deze tegels zijn
gemaakt door leerlingen, bewoners van de Florisberg en andere geïnteresseerden. De
officiële onthulling vindt plaats door de burgemeester op 12 juni a.s. om 14.30 uur. Op
die dag wordt in Muiderberg vanaf 13.30 uur voor kinderen voor de tweede keer de
Nationale buitenspeeldag gehouden.
8. Kustvisie Gooise Meren
Jur Jonges vertelt dat dit project een regionale samenwerking inhoudt om te komen tot
een gezamenlijke visie voor het hele kustgebied van Amsterdam tot aan de Stichtse
Brug. Het project verloopt langzaam en bevindt zich nu in fase twee van de zeven fases.
9. Enquêtes geluidshinder
Michiel Koekkoek zegt dat de enquête tweemaal is gehouden, in maart/april 2018 en in
januari 2019. Het aantal respondenten bedroeg 300 respectievelijk 260. Het verslag van
de enquête is aan alle leden toegezonden en wordt ook vermeld op de website van de
Dorpsraad. Uit de enquête blijkt dat meer dan 80% van de respondenten geluidshinder
ervaart, zowel buitenshuis als (in iets mindere mate) binnen. Het meest van vliegtuigen,
daarna van de A6 en A1 en in mindere mate van het treinverkeer. Het blijkt dat vooral
het vliegtuiggeluid bij 40% tot verstoring van de nachtrust leidt en bij een andere 40%
soms. Op de vraag of eventuele geluid beperkende maatregelen gunstig zijn voor de
eigen woonsituatie antwoordde bij de eerste enquête 89% bevestigend en bij de tweede
enquête slechts 75%. Michiel kan dit verschil niet verklaren. Het verslag van de
enquêtes is aan burgemeester en wethouders toegezonden die dit jaar ook eigen
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geluidsmetingen verrichten. De Dorpsraad wacht de resultaten hiervan af en neemt
vervolgens actie om de geluidshinder te beperken.
10. Werkgroepen
In de vereniging zijn een aantal werkgroepen actief. John Haug noemt deze op en gaat na
of deze nog actief zijn. De werkgroep Dorpsstraat heeft haar taak vol gebracht en wordt
opgeheven. Nieuwe projecten nopen tot nieuwe werkgroepen. Het gaat om de energietransitie en de kustvisie. Voorts is er een redactieraad opgericht voor de voortaan in mei
en november verschijnende ‘Dorpspraat’.
Bomenplan
In het kader van de werkgroep Bomenplan wordt opgemerkt dat er nog steeds geen
bomen zijn geplant bij de entree via de IJsselmeerweg. Het betreft een compensatie zoals
indertijd apart van alle wettelijke (compensatie)regelingen is vastgelegd tussen de
gemeente Muiden en Rijkswaterstaat voor de enorme overlast die bij de realisatie van
de verbreding van de A1 en de A6 werd ondervonden. Dit proces verloopt traag omdat
ter plaatse grond van particulieren moet worden gekocht om daarna 400 bomen te
planten. Eerst moet het college akkoord gaan, daarna (in november) de gemeenteraad
waarna het gesprek met de grondeigenaren plaatsvindt, die op zich welwillend
tegenover het plan staan.
11. Lidmaatschap belanghebbenden
Het lidmaatschap van de vereniging staat alleen open voor inwoners van Muiderberg.
Een aantal niet-inwoners heeft het bestuur gevraagd te worden geïnformeerd over de
activiteiten van de Dorpsraad. Het betreft een inwoner uit Amsterdam die in Muiderberg
een zomerhuisje heeft, boeren uit de omgeving die niet in Muiderberg wonen maar daar
wel grond hebben en niet in Muiderberg wonende gemeenteraadsleden. Na raadpleging
van de aanwezigen besluit het bestuur voor deze groep een categorie ‘belanghebbenden’
in te stellen. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Dorpsraad en
kunnen de vergaderingen bezoeken maar hebben in de vereniging geen stemrecht.
Hiervoor behoeven de statuten niet te worden gewijzigd.
Pauze
12. Thema-avond Sociaal Domein
(Wijk)wethouder Barbara Boudewijnse, manager Sociaal Domein Tina van Putten
(beiden Gooise Meren), Ruthy Beutink en Nola Lee (beiden Versa) geven ieder vanuit
hun eigen expertise een inleiding over de aard en omvang van het Sociaal Domein. Hun
inleiding wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie, die op de website van de
Dorpsraad kan worden bekeken, volg daarvoor onderstaande link.
https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/presentaties-bij-vergaderingen/
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Daarom beperken deze notulen zich tot enkele hoofdlijnen.
Barbara Boudewijnse (Gooise Meren)
Sociaal Domein omvat drie velden: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk
en inkomen. De overheid heeft op dit onderwerp veel taken aan gemeenten gedelegeerd.
Er zijn een groot aantal aandachtsgebieden waarvan er hier slechts enkele worden
genoemd: het bieden van (maatwerk)voorzieningen, armoedebestrijding, de deelname
van o.a. uitkeringsgerechtigden aan de samenleving, hulpverlening in het kader van de
jeugdzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Uitgangspunt is dat iedereen mee doet.
Tina van Putten (Gemeente Gooise Meren)
In de gemeente werken 70 medewerkers in het Sociaal Domein. De inwoners die zij
bedienen zijn van 0 tot 103 jaar oud. Bekeken wordt wat mensen zelf nog kunnen en
waar aanvullende hulp noodzakelijk is. De gemeente bekijkt dan welke hulp en door wie
die kan worden verleend. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een van de
belangrijkste beleidsgebieden en raakt de thuisondersteuning, de individuele
begeleiding, vervoer, beschermd wonen en maatschappelijke opvang alsmede de
zogenaamde ‘bemoeizorg’ (zorgmijders, mensen met verward gedrag en/of een
vervuilde woning, dementerenden en dak- en thuislozen). De hulp van de gemeente kan
worden ingeroepen met een ‘melding’, telefonisch of per mail door de betrokkene zelf of
door een ander. Er naar het gemeentehuis worden gebeld of op de website een bericht
worden achtergelaten.
Ruthy Beutick (Versa)
Vandaag is in Muiderberg een nieuwe kinderenwerkster gestart en binnenkort komt ook
een nieuwe jongerenwerkster. Zij werken in totaal twaalf uren per week voor Muiden en
Muiderberg. Zij informeren bij de kinderen wat zij in Muiderberg missen en regelen
bijvoorbeeld dat één keer per jaar in De Rijver voor kinderen van 7-12 jaar een weerbaarheidstraining wordt gegeven. De overlast bij de Spar heeft prioriteit. De
jongerenwerkers werken ook ‘s avonds op straat om de jeugd te bereiken.
Een andere activiteit vindt plaats in Muiden en Muiderberg waar elke dinsdag van 10.00
tot 13.30 uur aan mensen met beginnende geheugenproblemen een geheugentraining
wordt gegeven. Zij worden gehaald en thuisgebracht. Voorts is er een ´mobiele brigade´
die bij mensen thuis de administratie weer op orde brengt.
Versa werkt nauw samen met Vivium. Versa heeft behoefte aan een vaste locatie in
Muiderberg om haar diensten te kunnen verlenen. De wethouder adviseert Versa en
Vivium om daartoe gezamenlijk een verzoek bij de gemeente in te dienen.
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Nola Lee (Versa)
Nola is gedurende veertien uur per week maatschappelijk werkster in Muiden en
Muiderberg en tevens wijkcoach in Muiderberg. Als wijkcoach houdt zij elke oneven
week in de Florisberg spreekuur. Elke eerste vrijdag van de maand is Nola bij Coffee to
Stay. Zie het artikel in de Dorpspraat van mei 2019. Ook probeert Nola een gedeelte van
de avond aanwezig te zijn bij de maandelijkse bijeenkomst in de Rijver van de stichting
Samen Doen.
Sandra Deuling (Versa)
Sandra is sinds kort in dienst getreden van Versa Welzijn en o.a. projectleider van
AutoMaatje. Dit is een project van de ANWB waarbij vrijwilligers met hun eigen auto
degenen die minder mobiel zijn tegen betaling van de autokosten en parkeerkosten
vervoeren. Dit is vooral van belang voor degenen die niet in aanmerking komen voor een
Wmo-taxi. Sandra zoekt nog vrijwilligers die chauffeur willen zijn. Zie het artikel in de
Dorpspraat van mei 2019.
Vivium zorggroep
Ook deze instelling werd door het bestuur uitgenodigd om een toelichting op haar
activiteiten te geven. Bij monde van mevrouw Marieke Letteboer
(wijkcoach/wijkverpleegkundige) werd medegedeeld dat zij niet op de avond aanwezig
zou zijn. Verder werd er verwezen naar de wijkcoach van Versa die haar aanwezigheid
wel had toegezegd.
13. Rondvraag
Kees Mellema (Gooise Meren) zegt dat de gemeente akkoord is met het plaatsen van een
verzamel box (kartonnen container) voor printer cartridges en oude mobiele telefoons
in De Rijver. De inhoud hiervan wordt regelmatig opgehaald en gaat naar de Stichting
Aap ter financiering van haar activiteiten.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende openbare bestuursvergadering: 6 juni 2019 om 19.30 uur in De Rijver

