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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	
	
	

JAARVERSLAG 2018 
 
Het jaar 2018 was het derde volle jaar in het bestaan van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg. 
  
Het bestuur bestond uit Jur Jonges (voorzitter), Sandra Deuling (penningmeester), John Haug 
(secretaris) en de bestuursleden Ab Heij, Huib Gorter, Miranda Melger, Vera Reijnders, Michiel 
Koekkoek en Leon Imandt. Helaas zagen in oktober Vera Reijnders en Huib Gorter zich 
genoodzaakt af te treden en bestond het bestuur aan het einde van 2018 uit 7 leden.  
 
Er werden totaal 10 bijeenkomsten georganiseerd, waarvan 1 algemene ledenvergadering, 3 
openbare bestuursvergaderingen in combinatie met thema-avonden, 6 openbare 
bestuursvergaderingen en de nieuwjaarsreceptie. Op de Nieuwjaarsreceptie werd door de 
burgemeester de heer Han ter Heegde, de vrijwilligersprijs in de vorm van de Muiderbergse 
Echo met oorkonde uitgereikt.  
 
Op de algemene ledenraadvergadering namen we afscheid van voorzitter Harry Mock, die bij 
deze gelegenheid tot erelid werd benoemd. Voorts kreeg hij het vooruitzicht, dat er een Mock 
bank met uitzicht op het IJmeer zal worden geplaatst, waarop hij terug kan blikken, maar 
waarschijnlijker nog: nieuwe plannen kan uitbroeden. 
 
Eind december 2018 bedroeg het ledenbestand van de vereniging 487 leden. Met name de 
aanwezigheid van bestuursleden op een aantal zaterdagen tijdens de parasolsessies in de 
Dorpsstraat voor de Spar resulteerde in een groot aantal nieuwe leden. Tevens boden deze 
gelegenheden goede mogelijkheden om met medebewoners van gedachten te wisselen. 
 
In 2018 heeft de Vereniging zich ingespannen om op verschillende gebieden de belangen van 
de inwoners van Muiderberg te behartigen zoals de verkeersveiligheid, bereikbaarheid van het 
dorp, stankoverlast, geluidsoverlast en de inrichting van de openbare ruimte(n). 
 
De volgende onderwerpen hebben aandacht gekregen: 
 

• Gedurende het jaar werd 2 maal overleg gepleegd met de gemeente over 
verkeerssituaties. Enige resultaten zijn reeds te melden: het bord aan de IJsselmeerweg 
“gesloten voor vrachtverkeer met een groter gewicht dan 3,5 ton is inmiddels 
verplaatst. Resultaat is dat deze vrachtwagens niet meer het dorp inrijden maar nog 
tijdig kunnen keren. Het verbod tot toegang tijdens de ochtendspits tussen 7.00 en 9.00 
is (tijdelijk) opgeheven. Verder zijn er adviezen gegeven over: locaties oplaadpunten 
laadpalen, gele onderbroken strepen Nienhuis Ruyskade, plaatsing snelheidsmeters 
(zgn. smiley’s) binnen de bebouwde kom, plaatsing max. 50 km borden langs de 
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Googweg. Overleg vindt nog plaats over: afsluiting kleine Haar/de Scharing en fiets 
barrières op de natuurboulevard. Tenslotte is er nogmaals aangedrongen op versnelde 
renovatie van gevaarlijke, veel te hoge verkeersdrempels.  
 

• Diverse malen is er mondeling en via mailverkeer overleg gepleegd over het bomenplan. 
Door onderbezetting en wisselingen in het ambtelijk apparaat binnen de gemeente is 
het project helaas nog niet erg opgeschoten. Welk lijkt er inmiddels overeenstemming 
te zijn tussen de gemeente en Rijkswaterstaat door wie deze groencompensatie is 
toegezegd. Nu wordt verder nog onderzocht wat er nodig is om het plan daadwerkelijk 
te realiseren. 

• In 2018 is de visie toekomstbeeld Echobos door het college van burgemeester en 
wethouders vastgesteld. Nu wordt de visie uitgewerkt in concrete plannen voor beheer 
en onderhoud. Een vertegenwoordiging van de dorpsraad en enkele inwoners van 
Muiderberg zijn bij een bijeenkomst geweest over de uitwerking.  
 

• Tijdens de nationale buitenspeeldag werd de dorpsstraat tijdelijk speelterrein voor de 
Muiderbergse jeugd. Het plan is om deze gebeurtenis in de komende jaren te herhalen. 

 
• In de Dorpsstraat werden met hulp van de gemeente de bloembakken opgeknapt en 

weer in gebruik genomen. Ook werden deze bloembakken door ondernemers en/of 
winkeliers geadopteerd en daarmee zijn goede afspraken gemaakt over de verzorging. 

 
• De stankoverlast als gevolg van compostering bij de firma Den Ouden heeft geleid tot 

verscherpt toezicht door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ook heeft het 
bedrijf na diverse overtredingen een last onder dwangsom (lees boete) gekregen. Den 
Ouden heeft pogingen gedaan verscherpt toezicht te laten vervallen, zij kregen bij de 
vergunningverlener (de provincie) geen gehoor. Den Ouden groenrecycling heeft nu een 
procedure bij de rechtbank aangespannen welke on maart 2019 zal worden gevoerd. 

 
• In de periode eind april/begin mei heeft een enquête over geluidoverlast een grote 

respons gekregen: bijna 300 inwoners namen de moeite te reageren. De enquête zal in 
de winterperiode nog worden herhaald om een meer evenwichtig/seizoenonafhankelijk 
beeld te krijgen. Ook werden in juni op ons nadrukkelijk verzoek bij de gemeente door 
Sensornet meetpunten voor geluidsoverlast ingericht op de Googweg en de 
Breitnerlaan. Er zal met ingang van juni gedurende een heel jaar worden gemeten. De 
gemeente heeft toegezegd de “ruwe” meetdata aan de vereniging ter beschikking te 
stellen.  

 
• Bij het “Groot onderhoud wegenplan van Muiderberg” is het onderhoud van de 

Eikenlaan als pilotproject gekozen. Met de nodige vertraging zullen waarschijnlijk in 
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2019 de werkzaamheden van de Eikenlaan van start gaan. De werkzaamheden voor het 
vervolgtraject zullen in 2020 aanvangen. De Dorpsraad adviseert bij dit project. 

 
• Strandhuisjes. In Muiderberg (en omstreken) ontstond veel beroering toen bekend werd 

dat een ondernemer plannen ontwikkelde voor het bouwen van 24 strandhuizen op het 
strand. Een groot deel van het strand zou daarvoor in beslag worden genomen. Een 
petitie, waar meer dan 2000 handtekeningen voor werd verzameld en een 
drukbezochte Dorpsraad-vergadering resulteerde in een unanieme afwijzing van deze 
plannen. Het college van B&W en de Provincie Noord-Holland bevestigden dit 
standpunt: er komt geen bebouwing op het strand van Muiderberg. 

 
• Naarder Trekvaart. De planontwikkeling omtrent het project Naarden buiten de Vesting 

worden door de Dorpsraad nauwlettend gevolgd. Intensiever gebruik van de vaart zal 
voor Muiderberg en met name bij intensiever gebruik van de Hakkelaarsbrug voor de 
nodige overlast zorgen. Het standpunt van de Dorpsraad is duidelijk: Muiderberg moet 
ten allen tijden goed bereikbaar blijven via de Googweg voor alle vormen van 
wegverkeer, deze weg is immers de belangrijkste- en meest gebruikte toegang tot het 
dorp. De vereniging heeft bij monde van de voorzitter reeds diverse malen haar 
bezorgdheid richting gemeente en provincie uitgesproken. (Wordt vervolgd) 

 
• Concept bestemmingsplan Almere Poort buitendijks: Almere heeft wijselijk de plannen 

(voorlopig) teruggetrokken, mede door de vele bezwaren, die zijn geuit door meerdere 
partijen, waaronder de Dorpsraad en de gemeente Gooise Meren. In een mogelijk 
vervolg zal onze zienswijze worden betrokken. 

 
• Het Volière project op de Brink is afgeblazen; na peiling bleek er onvoldoende draagvlak 

voor een vogelverblijf, bovendien was er weinig belangstelling voor het beheer en het 
onderhoud. 

 
• De vereniging schreef een woonvisie voor Muiderberg welke in februari 2018 aan de 

gemeente werd aangeboden: daarin wordt benadrukt dat er behoefte is aan betaalbare 
levensloopbestendige woningen voor ouderen en starters. Mogelijkheden zijn er op de 
huidige locaties die vrijkomen na de realisatie van een nieuw schoolgebouw, waarin de 
Oranje-Nassau school en de Vinkenbaanschool gezamenlijk worden gehuisvest. 
 
 

Een aantal van bovengenoemde- en nieuwe thema’s zullen in het komende jaar weer onze 
aandacht vragen: 

• De ontwikkeling van de kustlijn visie, waarbij ook een deel van het achterland wordt 
betrokken. (Nieuw) Voor de werkgroep, die hieraan invulling wil geven hebben zich al 
diverse vrijwilligers aangemeld. 
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• Het Groot Onderhoud Wegenplan. (Nieuw) 
• Het dossier Naarder trekvaart/Hakkelaarsbrug. (Vervolg) 
• Het sociale domein, een onderwerp dat onvoldoende tot op heden is belicht (Thema-

avond gepland) 
• De energietransitie in Muiderberg: hoe en wanneer gaat dit verlopen? (Thema-avond 

gepland) 
• De Geluidsproblematiek, conclusies n.a.v. de enquête en de vervolg stappen. (Vervolg) 
• Het integraal kindcentrum, waarbij basisonderwijs in Muiderberg behouden blijft. 

(Vervolg) 
• Woningbouw: nieuwbouw op achterblijflocatie scholen voor bijzondere doelgroepen. 

(Nieuw) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens	het	bestuur,	
John	Haug,	secretaris	
	
J.H./	30-1-2019	
J.J./	30-1-2019	 	


