
 
 

 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

NOTULEN openbare bestuursvergadering van 12 september 2019 

Aanwezige bestuursleden:  
Jur Jonges, John Haug, Nel de Wit, Leon Imandt, Ab Heij, Michiel Koekkoek.   
 
Notulist/griffier: 
Fred Kollen. 
 
Aanwezigen gemeente Gooise Meren:  
Kees Mellema, wijkadviseur, Barbara Boudewijnse, wijkwethouder. 
 
Afwezigen met bericht:  
Bestuursleden: geen 
Leden: June Biallosterski, Irene de Vries, Olga Troelstra, Willemijn Jonkers, Nelleke 
Toxopeus. 

      Aanwezige leden:                                                                                                                              
Harry Mock, Frans de Winter, Bea van Rossum-Willems, Jan Stroband, Joop Evers, René van 
Zon, Stans Damsma, Jos Gunneweg, Gré Dam, Erik-Pieter Vlaanderen, Ellen van Tulder, Ella 
van Dongen, Rob van der Heijde, Martijn Veldhuizen van Zanten, Henk van Amerongen, 
Beppie van Raaijen, Jos Glansbeek, Marianne den Hartog, Rita Schipper, Jan de Beus, Joke 
Leicht, Elle Burghgraaff, Thijn Westermann . 

Overige belangstellenden:  

Rolien Bekkema, Jan Portengen.  

Aanvang: aanvang vergadering 19.30 uur.  
 
1.  Opening 
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en zegt dat de vereniging thans 509 leden telt. 
Namens het bestuur complimenteert hij de organisatoren van Swing op de Brink met hun 
mooi uitgevoerde evenement. 
 
2. Notulen openbare bestuursvergadering van 6 juni 2019 



De notulen worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de vraag over de compensatie van de 
bomen langs de A6 antwoordt Kees Mellema (Gooise Meren) dat er binnenkort een afspraak 
wordt gemaakt om de voortgang te bespreken.  
 
3.  Meldingen, ingekomen en uitgaande mededelingen 
Het bestuur heeft van Jos Gunneweg een omvangrijk document ontvangen over het project 
‘Naarden buiten de vesting’. De heer Gunneweg overhandigt het eerste exemplaar aan de 
voorzitter en geeft een korte samenvatting van zijn rapport. 
 
4. Voortgang plannen voor groot onderhoud in Muiderberg 
Jur Jonges zegt vandaag een nieuwe planning te hebben ontvangen over het groot onderhoud 
op de Eikenlaan. Daaruit blijkt dat er in oktober 2019 een vergadering wordt gehouden van 
het projectteam met de bewoners van de Eikenlaan. 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat het groot onderhoud van de wegen in Muiderberg veel 
omvangrijker wordt dan aanvankelijk gedacht. Veel straten komen aan de orde, niet alleen 
vanwege het wegdek maar ook om het riool te vervangen. Het bestuur heeft de gemeente erop 
gewezen dat er ‘s avonds en ‘s nachts nauwelijks vrije parkeerplaatsen zijn. Wanneer een 
straat wordt opengebroken moeten er noodvoorzieningen worden getroffen opdat de auto’s 
elders kunnen worden geparkeerd. 
 
5. Reactie bestemmingsplannen Almere Poort Buitendijks 
John Haug meldt dat het bestuur van de Dorpsraad het college en de gemeenteraad van 
Almere heeft aangeschreven over het project ‘Buitendijks bouwen’ en suggesties heeft gedaan 
om de geluidsoverlast voor Muiderberg zoveel mogelijk te beperken. Jur Jonges geeft op het 
scherm aan wat naar de stand van heden de plannen aan de kustlijn van Almere zijn. Uit het 
concept bestemmingsplan blijkt dat o.a. 42 ha zand op de kustlijn wordt aangebracht en dat 
het evenemententerrein wordt verplaatst. Er is toegezegd dat de gemeente Almere tijdens 
festivals de geluidsoverlast meet en waar nodig ingrijpt. Per jaar worden maximaal vier 
festivals gehouden van 11 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s avonds. Vanuit de zaal wordt geopperd 
Almere te vragen gestapelde containers als een geluidswal te gebruiken en om de podia aan 
de open zijde richting Almere te plaatsen. 
In het binnendijks gebied komen 24 in hoogte variërende, hoge gebouwen, tezamen met een 
flat van zestig woningen. 
 
6. Ontwikkelingen stankoverlast Den Ouden Groenrecycling 
John Haug zegt dat de laatste drie weken er veel klachten zijn over stankoverlast van Den 
Ouden. Naar aanleiding van klachten van inwoners heeft een inspecteur van de Omgevings-
dienst Noordzeekanaal de klachten ter plaatse onderzocht. Dit leidde wederom tot een milieu-
boete tussen € 10.000 en € 30.000 aan Den Ouden. Ab Heij voegt hieraan toe dat de stank 
wordt gevangen in luchtzakken waarna een panel al ruikend vaststelt of er wel of geen sprake 
is stankoverlast. Thijn Westermann merkt op dat de overlast feitelijk twee geuren betreft: een 
bouillongeur en een chemische dennengeur. Wanneer de ingrediënten daarvan niet meer door 
Den Ouden worden verwerkt is stankoverlast aanzienlijk verminderd. 



Dit jaar wordt nieuwe Europese regelgeving van toepassing die strenger is dan de huidige 
regelgeving en die Den Ouden noopt om een nieuwe vergunning aan te vragen. De dienst 
heeft het bestuur uitgenodigd voor nader overleg hierover.  
 
7. Voortgang metingen/berekeningen geluidsoverlast A1–A6 
Michiel Koekkoek meldt dat de gemeente dit jaar op twee plaatsen in Muiderberg 
geluidsmetingen in relatie tot de A1 en A6 heeft gedaan. Dat heeft per locatie 340 
Excelbestanden van elk 86.400 regels aan ruwe data opgeleverd. Een professioneel bureau 
gaat deze gegevens verwerken waarna het resultaat wordt vergeleken met de berekeningen 
van Rijkswaterstaat. 
 
8. Nieuwe editie Dorpspraat november 2019 
Fred Kollen zegt dat eind november weer een nieuwe editie van Dorpspraat uitkomt. Deze telt 
wederom 16 pagina’s met nieuws uit en over Muiderberg. De kosten van deze dorpskrant 
worden grotendeels gedekt door de te plaatsen advertenties. De krant wordt in een oplage van 
2000 gedrukt waarvan 1200 exemplaren huis-aan-huis worden verspreid. Voor degenen die de 
Dorpspraat niet thuis willen of hebben ontvangen zijn 800 exemplaren beschikbaar. O.a. in de 
Rijver. 
 
9. Verschillende data 
John Haug merkt op dat op 26 september 2019 in de voetbalkantine een voorlichtingsavond is 
over de energietransitie. 
 
De bestuursvergadering van oktober 2019 is een besloten vergadering. Er is die maand 
derhalve geen openbare bestuursvergadering. 
 
Het bestuur heeft er behoefte aan om tijdens de november-vergadering 2019 met de leden van 
gedachten te wisselen over de positie van de Dorpsraad ten opzichte van de leden, het college, 
de gemeenteraad, de ambtenaren en andere derden. Hoe wordt er gecommuniceerd? 
Het bestuur heeft behoefte aan een bestuurslid die de communicatie voor haar of zijn rekening 
neemt. 
 
Het bestuur vergadert zoals gebruikelijk op de eerste donderdag van de maand. Dat geldt ook 
voor de nieuwjaarsreceptie die dan op 2 januari 2020 zou worden gehouden. Dat lijkt niet een 
gewenste datum zodat de nieuwjaarsreceptie is vastgesteld op 9 januari 2020. 
 
10. Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2019 
Ook dit jaar wordt aan de Muiderberger vrijwilliger van het jaar de ‘Muiderberger echo’ 
uitgereikt. Eenieder wordt opgeroepen om uiterlijk 15 oktober 2019 kandidaten voor te 
dragen. Hetzij bij de gemeente, hetzij bij het bestuur van de Dorpsraad. 
 
11. Rondvraag  
Gevraagd wordt naar de status van de golfbaan. Fred Kollen legt uit dat er verschillende 
besloten vennootschappen bij zijn betrokken en dat alleen de exploitatie-bv failliet is gegaan. 



Niet de bv’s die de grond van de golfbaan van de gemeente voor een symbolisch bedrag in 
erfpacht hebben met de verplichting om in ruil daarvoor de golfbaan te onderhouden alsook 
de strandstrook aan de overzijde van de golfbaan. De gemeente heeft geen rechtszaak tegen 
de betrokkene exploitant aanhangig gemaakt om deze te dwingen alsnog de baan te 
onderhouden. De baan is thans sterk verwilderd is. De kosten om er alsnog weer een golfbaan 
van te maken zijn zeer hoog en de voormalige golfers spelen inmiddels bij andere golfbanen. 
De kans lijkt dus heel klein dat er ooit nog wordt gegolft. Eric Pieter Vlaanderen vraagt de 
Dorpsraad de gemeente te verzoeken om de golfbaan tot natuurgebied te verklaren met 
gelijktijdige ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie. 
 
Nel de Wit wijst nog eens op de dozen in de Rijver waarin cartridges en oude telefoons 
kunnen worden gedeponeerd.  
 
12. Pauze 
 
Kustlijnvisie Gooise Meren 
Leon Imandt houdt een uitgebreide visuele presentatie van het rapport ‘Dromen aan de 
Gooise Kust’, welk rapport in opdracht van Gooise Meren is opgesteld door ‘Land*id’.  
De Dorpsraad is niet bij dit rapport betrokken geweest. Het rapport bevat louter een 
inventarisatie van tijdens participatiebijeenkomsten door aanwezigen over de kustlijnvisie 
gemaakte opmerkingen. Hoe vaker een bepaalde opmerking is gemaakt des te nadrukkelijker 
is deze in het rapport vermeld. Echter zonder enige inhoudelijke waarde toekenning aan enige 
opmerking. Het is te vergelijken met een brainstormsessie waarbij geuite meningen en 
gedachten met gele stickers op een bord worden weergegeven om aldus een beeld te krijgen 
van prioriteiten om deze daarna te ordenen tot werkbare conclusies. 
Het rapport is opgenomen op de website van de Dorpsraad. Volg hiervoor de volgende link; 
https://www.dorpsraadmuiderberg.nl/wp-content/uploads/2019/09/Gooise-Kust-16.pdf 
 
 


