
 
 

 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

NOTULEN openbare bestuursvergadering van 7 november 2019 

Aanwezige bestuursleden:  
Jur Jonges, John Haug, Nel de Wit, Leon Imandt, Ab Heij.  
 
Notulist/griffier: 
Fred Kollen. 
 
Aanwezigen gemeente Gooise Meren:  
Annemarie van Embden, nieuwe wijkadviseur. 
 
Afwezigen met bericht: 
Gemeente: Barbara Boudewijnse, wijkwethouder, Kees Mellema, voormalig wijkadviseur.  
Bestuursleden: Michiel Koekkoek. 
Leden: Hugo Landheer, Hanneke Versteegh. 
 
Aanwezige leden: 
Paul van Raaijen, Nelleke Toxopeus, Marion van Os, Jos Gunneweg, Renée van Wagensveld, 
Gré Dam, Peter Braam, Carla de la Rive Box, Jan Stroband, Ellen Wiebes, Eli Vrijlandt, June 
Biallosterski, Johan Smit, Eric-Pieter Vlaanderen, Frans de Winter, Hannie van der Veen, 
Huib Gorter. 
 
Overige belangstellenden: 
Geen 

Aanvang: aanvang vergadering 19.30 uur.  
 
 
1. Opening  
 Voorzitter Jonges opent de vergadering en zegt dat de vereniging thans 522 leden telt. 
 
2. Notulen openbare bestuursvergadering van 7 november 2019 
 De notulen worden met inachtname van een schrijffout zonder inhoudelijke wijziging 

goedgekeurd. 
 



 
 
 
3. Meldingen, ingekomen en uitgaande stukken 
a. Uitgaand brief naar gemeente over de Lieftinckpomp 
 De Dorpsraad heeft de gemeente verzocht de watertoevoer naar de Lieftinckpomp in de 

Dorpsstraat te herstellen door de kosten hiervan voor haar rekening te nemen. 
 
b. Ontvangstbevestiging gemeente Almere 
 De Dorpsraad heeft bij de gemeente Almere bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen 

verplaatsing van het evenemententerrein, de aanleg van een catamaranhaven en de bouw 
van hoge flats, recht tegenover Muiderberg. 

 
c. Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) 
 BAS is de instantie waarbij kan worden geklaagd tegen de overlast van vliegtuigverkeer. 

Hiervoor moet men zich eerst bij BAS hebben aangemeld. BAS heeft bericht dat haar 
website recentelijk is gehackt en daarom tijdelijk niet bereikbaar is. Er zouden geen 
persoonsgegevens in verkeerde handen gekomen zijn. 

 
d. Compensatie bomen 
 Omdat bij de herinrichting van de A1 en de A6 een groot aantal bomen zijn gekapt zou 

Rijkswaterstaat bij wijze van compensatie nieuwe bomen planten. De Dorpsraad dringt er 
al enkele jaren op aan om deze bomen bij Muiderberg te planten. Uit een bericht van de 
Christiaan van Zanten, voormalig ambtenaar bij de gemeente Muiden en tegenwoordig 
werkzaam voor de regio Gooi en Vechtstreek, blijkt dat de compensatie inmiddels heeft 
plaatsgevonden. Zowel bij het plas/dras-gebied bij Muiden, langs de A1 bij het 
Naardermeer als door het aanleggen van een natuurgebied in de BOBM (binnendijkse 
Overscheense Berger- en Meentpolder) ten oosten van de A6. Voorts zijn bomen geplant 
op de verzorgingsplaatsen en langs geluidsschermen. In het Tracébesluit zijn destijds 
geen specifieke plekken aangewezen waardoor de compensatie kan plaatsvinden in het 
gebied tussen Diemen en Almere. Kort en goed: Muiderberg heeft in dit opzicht niet veel 
te verwachten. 

 
4. Vervanging Kees Mellema 
 Jur Jonges stelt Annemarie Embden voor als de gemeentelijke wijkcoach die Kees 

Mellema opvolgt, die niet meer bij de gemeente werkt. 
 
5. Voortgang plannen voor groot onderhoud in Muiderberg 
 Jur Jonges zegt dat de uitvoering van plannen voor groot onderhoud te Muiderberg 

telkens worden uitgesteld, wat mede het gevolg is van een grotere complexiteit dan 
verwacht. Zo blijkt dat niet alleen de wegen moeten worden hersteld maar ook - meer dan 



gedacht - de riolering. Onderzocht wordt of een dubbele riolering moet worden 
aangelegd, aangesloten op de huizen en een aparte voor het regenwater. 

 De plannen voor de Eikenlaan worden ook telkens opgeschoven. Annemarie Embden 
meldt dat er binnenkort een tussenbericht aan de bewoners wordt toegezonden. Jur voegt 
hieraan toe dat er in het eerste kwartaal van 2020 overleg met de bewoners plaatsvindt. 
Uit de zaal wordt opgemerkt dat er al verschillende bewoners zijn die door het slechte 
wegdek en de drempels schade aan hun auto’s hebben opgelopen. De gemeente heeft 
toegezegd tussentijds een aantal trottoirs te zullen repareren. 

 
6. Werkgroepen 
 Het bestuur heeft besloten om het aantal bij werkgroepen in behandeling zijnde 

onderwerpen drastisch te verminderen nu het bestuur uit slechts zes bestuursleden 
bestaat. Ab Heij verlaat het bestuur per 1 januari 2020. Jur Jonges doet een oproep voor 
nieuwe bestuursleden. 

 
 Werkgroep veiligheid en verkeer 
 Ab Heij meldt dat hij met John Haug recentelijk weer met verkeersambtenaren heeft 

overlegd. 
 - Op de Nienhuis Ruyskade is een gemeentelijke opdracht om de bestaande gele strepen 

beter zichtbaar te maken door de aannemer verkeerd uitgevoerd. Het had een 
onderbroken streep moeten zijn en niet een doorlopende streep. De gemeente bekijkt 
hoe dit kan worden gecorrigeerd. 

 - Bij de kerk is het paaltje weggehaald wat kite-surfers de mogelijkheid biedt om daar te 
parkeren waardoor het gras wordt kapotgereden. Het verzoek aan de gemeente is een 
bord te plaatsen dat alleen bezoekers van de kerk en van de begraafplaats daar mogen 
parkeren. 

 - Er zijn door een commerciële onderneming borden met de plattegrond en reclame van 
ondernemers uit de omgeving van Muiderberg geplaatst bij de Midgetgolfbaan en het 
Rechthuis. Er blijkt geen vergunning voor het plaatsen van die borden te zijn verleend. 
Het bord bij het Rechthuis beperkt het uitzicht op de weg. Het bestuur wijst de 
gemeente hierop. 

 - De gemeente is verzocht om ter bescherming van voetgangers en fietsers op het 
wegdek van de Dorpsstraat naar de Badlaan een lijn aan te brengen die het autoverkeer 
dwingt iets verder van het muurtje te rijden. 

 - De Smiley’s-borden in Muiderberg meten en registreren ook de rijsnelheid. Doorgaans 
wordt de verplichte snelheid aangehouden maar tijdens het spitsuur in de namiddag 
wordt ter hoogte van de manege te hard gereden. 

 - Op de Natuurboulevard zijn inmiddels drie hekjes geplaatst die wielrenners moeten 
afremmen, zulks ter bescherming van de voetgangers ter plaatse. Beoordeeld wordt of 
deze voorziening voldoet. Zo ja, dan worden die hekjes ook elders op de Boulevard 
geplaatst. 

 



7.  Den Ouden 
 AB Heij en John Haug hebben overleg gehad met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. 

In dat overleg bleek dat Den Ouden niet alleen in Muiderberg de grenzen opzoekt maar 
ook elders waar zij gevestigd is. De door Europa voorgeschreven nieuwe omgevingsver-
gunning moet hieraan hopelijk een eind maken. Verwacht wordt dat Den Ouden de 
nieuwe vergunning zal aanvechten. Ook de bewoners kunnen tegen die vergunning 
bezwaren maken. John merkt in dit verband op dat bewoners vooral klachten moeten 
indienen. Deze kunnen voor de milieu-inspecteur een reden zijn zelf een onderzoek in te 
stellen. Alleen wanneer de milieu-inspecteur de overtreding zelf heeft vastgesteld wordt 
door de Omgevingsdienst een boete opgelegd. 

 
8. De Dorpsraad en Facebook  
 De tot dusverre opgedane ervaringen hebben het bestuur doen besluiten om op Facebook 

alleen de belangrijke mededelingen voor de bewoners te plaatsen. De berichten worden 
‘op slot gezet’ zodat discussies niet meer mogelijk zijn. Wie toch wil reageren kan dat 
doen via het meldingsformulier of tijdens de openbare bestuursvergaderingen. 

 
9. Stand van zaken metingen/berekeningen geluidsoverlast A1-A6 
 Inmiddels zijn de gemeentelijke geluidsmetingen op de Breitnerlaan en op de Googweg 

ter hoogte van de manege voltooid. Michiel Koekoek vergelijkt de uitkomsten hiervan 
met de metingen die hij heeft gedaan. De uitkomst hiervan wordt in december verwacht. 

 
10. Trapleuningen 
 De meeste dijktrappetjes zijn inmiddels verbeterd en er zijn leuningen aangebracht. Bij 

de kerk is één trappetje waarvan de leuning te hoog is aangebracht. Nel de Wit merkt op 
dat zij de trappetjes graag van twee leuningen voorzien zag. Bij de Horrewaarde is nog 
geen leuning aangebracht. Deze is destijds Ymere weggehaald. 

 
11. P&R terrein IJsselmeerweg 
 Bij de bushalte op dit terrein ligt veel troep. Er zijn burgers geweest die de ruimte om de 

bushalte diverse malen hebben schoon gemaakt. De afvalbak is echter te vol en bij wind 
waait de inhoud over terrein. John Haug zal er bij de gemeente op aandringen dat de 
troep met regelmaat wordt verwijderd.  

 
12. Thema-avond Wattnu 
 Op 19 november 2019 wordt in de Rijver een voorlichtingsavond gehouden over de 

verschillende vormen van woningisolatie. 
 
13. Vrijwilligersprijs De Echo 2019 
 De gemeente wil deze prijs op haar nieuwjaarsreceptie uitreiken. Er is echter in het 

verleden afgesproken dat dit zou gebeuren tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Dorpsraad, volgend jaar op 9 januari 2020. Er kunnen voor de Vrijwilligersprijs nog 



kandidaten, die inwoners van Muiderberg moeten zijn, worden voorgedragen waarna een 
selectiecommissie één kandidaat voordraagt aan de gemeente, die vervolgens bepaalt 
welke Muiderbergse vrijwilliger de Echoprijs ontvangt. 

 
14. Activiteiten WhatsApp buurtpreventiegroepen 
 John Haug merkt op dat de ervaring leert dat het nuttig is goed te definiëren waarvoor de 

app dient en wanneer deze dient te worden gebruikt. Er worden nu soms triviale 
mededelingen gedaan die voor aangeslotenen niet interessant zijn. 

 
15. Bomen rooien op de Brink en in het Echobos 
 De gemeente is voornemens op de Brink en in het Echobos veel bomen te rooien. 

Uiteindelijk bleek dat het om een verkeerde lijst ging. Er zullen alleen bomen worden 
gerooid die een gevaar opleveren. Leon Imandt en Thijn Westermann houden in de gaten 
of er niet meer bomen worden gerooid dan noodzakelijk. 

 
16. Kustlijnvisie Gooise Meren 

De gemeente heeft inmiddels twee bureaus ingehuurd om een visie op te stellen. Eén 
bureau (OKRA, landschapsarchitecten) concentreert zich op de landschappelijke en 
stedenbouwkundige aspecten en de ander (IMA, Identity Matching Agency) op de 
communicatie. Meer informatie over beide bureaus is op internet te vinden. 

 
17. Rondvraag 
 - Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat men het niet juist vindt dat de bridgeclub alle 

inwoners van Muiderberg heeft kunnen aanschrijven met aan de gemeentelijke 
basisadministratie ontleende persoonsgegevens. Eén van de inwoners heeft hierover 
een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Annemarie Embden zegt dat 
de gemeente hiermee goede bedoelingen had in het kader van het tegengaan van 
eenzaamheid onder ouderen. Vanwege de reacties evalueert de gemeente haar 
handelswijze. 

 - Jur Jonges deelt mede dat er geruchten gaan dat het afgeblazen project van de 
Naardertrekvaart wellicht toch nog een ‘light’ versie krijgt door het realiseren van een 
sloepenroute. Het bestuur maakt hiertegen bezwaar. 

 - Het ‘500 bomenplan’ kan volgend jaar worden gerealiseerd nu in de begroting voor 
dat jaar hiervoor € 400.000 is uitgetrokken. 

 - De gemeente houdt op 25 november 2019 een bijeenkomst voor alle inwoners over het 
onderwerp ‘Goed en veilig naar de toekomst’. De bewoners kunnen dan hun wensen 
kenbaar maken. 

 - Vanuit de zaal wordt er op aangedrongen om op de Googweg weer wilgen te plaatsen. 
  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.49 uur. 
 


