VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
JAARVERSLAG 2019
Het jaar 2019 was het vierde volledige jaar in het bestaan van de Vereniging Dorpsraad
Muiderberg.
HET BESTUUR.
Het bestuur bestond in januari 2019 uit Jur Jonges (voorzitter), Sandra Deuling
(penningmeester), John Haug (secretaris) en de bestuursleden Ab Heij, Miranda Melger, Michiel
Koekkoek en Leon Imandt. Helaas zag in maart 2019 Sandra Deuling zich door andere drukke
werkzaamheden genoodzaakt als penningmeester af te treden. Zij werd door Nel de Wit als
penningmeester met goedkeuring door de ALV in maart opgevolgd. Verder zagen ook Miranda
Melger (in juni) en Ab Heij (in december) zich genoodzaakt vanwege drukke werkzaamheden als
bestuurslid af te treden. Het bestuur bestond dan ook aan het einde van 2019 uit 5 leden.
Verder werd tijdens de laatste vergadering op 12 december besloten Henk Donker als
kandidaat-lid in het bestuur op te nemen.
VERGADERINGEN, BIJEENKOMSTEN
Er werden totaal 11 bijeenkomsten georganiseerd, waarvan 1 algemene ledenvergadering, 4
openbare bestuursvergaderingen in combinatie met thema’s, 2 openbare
bestuursvergaderingen, 2 besloten bestuursvergaderingen en de nieuwjaarsreceptie. Op de
Nieuwjaarsreceptie werd door de burgemeester Han ter Heegde, de vrijwilligersprijs 2018 in de
vorm van de Muiderbergse Echo met oorkonde aan Magda de Boer, initiatiefnemer en
organisator van Coffee to Stay uitgereikt.
Tenslotte werd er op 26 september met hulp van de Vereniging in de voetbalkantine van SC
Muiderberg voor inwoners Muiderberg nog een aparte grote bijeenkomst gehouden door de
energie coöperatie WattNu.
ONTWIKKELING LEDENBESTAND
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. Eind
december 2019 was het ledenbestand van de vereniging aangegroeid tot 521.
WIJKADVISEUR.
De door de gemeente aangestelde wijkadviseur Kees Mellema heeft een betrekking buiten de
gemeente aanvaard. Kees is vanaf Oktober door Annemarie van Embden opgevolgd.
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In 2019 heeft het bestuur van de Vereniging zich ingespannen om op verschillende gebieden de
belangen van de inwoners van Muiderberg te behartigen zoals op het gebied van
verkeersveiligheid, bereikbaarheid van het dorp, beteugelen van stankoverlast, geluidsoverlast,
groenonderhoud, schoolvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte(n).
Onderstaand een overzicht van de in 2019 ontwikkelde activiteiten.
DEN OUDEN GROENRECYCLING/OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED.
In verband met de voortdurende stankoverlast werd in 2019 door Ab Heij en ondergetekende
tweemaal overleg gevoerd op het kantoor van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in
Zaandam. Verder werd op 6 maart de rechtszitting in Haarlem, die diende tussen bovenstaande
partijen door Ab Heij en ondergetekende bijgewoond. De rechtszaak ging over het bezwaar dat
Den Ouden maakte tegen de diverse milieuboetes die in 2018 waren opgelegd. Daarbij
maakten ook nog een tiental bewoners uit Muiderberg hun opwachting gedurende deze zitting.
Door medewerkers van de Omgevingsdienst werd onze relatief grote aanwezigheid als zeer
motiverend beschouwd. Ook kreeg ondergetekende bij wijze van uitzondering nog de
gelegenheid een verklaring voor de rechtbank voor te lezen waarin de mening/gevoelens van
de inwoners van Muiderberg over dit onderwerp werden toegelicht. Enige weken later volgde
de uitspraak van de Rechtbank en werd Den Ouden in het ongelijk gesteld. Tijdens het overleg
in Oktober werd ons door de Omgevingsdienst gemeld dat er een nieuwe (verbeterde)
milieuvergunning moest worden opgesteld aangezien de huidige niet (meer) aan de Europese
richtlijnen voldeed. Op het einde van dit jaar werd deze vergunning in concept gepubliceerd en
kon er een zienswijze over worden ingediend.
NATIONALE BUITENSPEELDAG/ONTHULLING MOZAIEK COMMUNITY ART PROJECT.
Op 12 juni werd met succes in de Dorpsstraat in Muiderberg de nationale buitenspeeldag
georganiseerd. Ondanks het feit dat het weer niet erg meewerkte heeft het organiserende
team onder leiding van Miranda Melger er weer een succes van weten te maken. Wel werden
als gevolg van het weer een deel van de activiteiten voor de jeugd verplaatst naar de Rijver.
Dezelfde middag werd ook het mozaïek op het platanenpleintje in de dorpsstraat officieel door
onze burgemeester Han ter Heegde, samen met een aantal kinderen onthuld. De
totstandkoming van dit project is voor een groot deel te danken aan een gulle gift van de
Rabobank alsmede andere sponsoren, hulp van de gemeente en de grote inzet en creativiteit
van vele inwoners (o.a. Paul Steijn van het klussenteam en Marja Thijssen en Reinier Gadella)
die vele uren besteedden aan de voorbereiding van de locatie en het maken van de vele
mozaïeken.
OPENBAAR VERVOER
Aangezien er dit jaar weer beslist moest worden over een 10-jarig concessie voor een
aanbieder van openbaar vervoer heeft de vereniging tijdens de diverse inspreekmomenten
gepleit voor een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van Muiderberg. Hierbij
werd gezamenlijk opgetrokken met de Stadsraad in Muiden waar soortgelijke problemen
spelen. Verder heeft het bestuur contact opgenomen met ROCOV NH (Regionaal Overleg
Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Noord-Holland) teneinde een vertegenwoordiger
vanuit Muiderberg in het regulier overleg met de regio en de provincie te betrekken. Daar is
uiteindelijk mee ingestemd en als gevolg daarvan is bestuurslid Leon Imandt lid geworden van
de bestuurskamer Gooi en Vechtstreek van het ROCOV NH.
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SCHOOLVOORZIENINGEN/ IKC
Dat voor de leefbaarheid van Muiderberg goede schoolvoorzieningen een absolute vereiste is
staat voor iedereen wel vast. De voortgang om tot een IKC (Integraal Kind Centrum) te komen
loopt echter steeds meer vertraging op. De schoolbesturen zijn het in grote lijnen wel met
elkaar eens, ook de financiering zou geen groot obstakel moeten zijn, maar toch verloopt de
voortgang uiterst traag. Daartoe hebben Jur Jonges en ondergetekende een gesprek met de
wethouder gevoerd en nogmaals aangedrongen op een stappenplan om meer duidelijkheid te
krijgen over dit proces. Daarbij speelt de om onduidelijke reden steeds maar uitgestelde
besluitvorming over de best mogelijk locatie (de gemeentewerf) nadrukkelijk een rol.
KUSTLIJNVISIE/PROJECT “AAN DE GOOISE KUST”
In juni 2019 werd door Bureau In-Land in opdracht van de gemeente gestart met dit project dat
begon met een meerdaagse inventarisatie van de ideeën wensen die alle bewoners van Gooise
Meren konden indienen. In het voortraject van dit stappenplan werd de werkgroep van de
vereniging nadrukkelijk betrokken. Ook is in het voortraject regelmatig met andere
wijkplatforms overleg gepleegd teneinde het (participatie)proces zo goed mogelijk te laten
verlopen. Verder is nog een serieuze poging gedaan om op regionaal niveau (met o.a. Huizen)
tot een gezamenlijke visie te komen. Helaas stonden de verschillende gemeentes daar niet voor
open. Om het project in de volgende fase te brengen heeft de gemeente de keuze gemaakt om
verder met OKRA (landschapsarchitecten) uit Utrecht samen te werken. De eerste openbare
bijeenkomsten om dit project in de volgende fase te brengen zijn voor januari 2020 gepland.
GELUIDSHINDER/ SNELWEGEN A1 EN A6 / VLIEGVERKEER
In januari 2019 werd een tweede enquête over ondervonden geluidshinder in Muiderberg
gehouden. De bedoeling daarbij was om ook nog een keer in een ander (winter)seizoen
gedurende andere weersomstandigheden de meningen op te halen en te zien of deze sterk
verschillend zijn van de eerste enquête uit het voorjaar van 2018. Grote verschillen werden
echter niet waargenomen, bronnen zoals vliegtuiglawaai werden het meeste genoemd, gevolgd
door verkeerslawaai vanaf de A6 en A1. De gemeente laat verder ook fysiek geluidsmetingen
verrichten door een gespecialiseerd bedrijf Sensornet. De volledige resultaten hiervan in de
vorm van een uitgebreid rapport zullen pas begin 2020 bekend worden.
BIOMASSACENTRALE IN DIEMEN.
Verschillende bestuursleden hebben de informatieavond over de bouw van een
biomassacentrale op het voormalige terrein van de PEN-centrale, praktisch op de grens van
Muiden en Diemen bijgewoond. Het doel van deze op houtsnippers gestookte NUON centrale is
de opwekking van energie ten behoeve van stadsverwarming in Amsterdam en Almere. Tot
grote ergernis van vele betrokken omwonenden maar ook de gemeenten Diemen, Weesp en
Gooise Meren is over de besluitvorming van de bouw van een dergelijke centrale totaal niet
gecommuniceerd. Het bestuur maakt zich daarbij zorgen over de te verwachte uitstoot van
voor de gezondheid schadelijke stoffen.
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ENERGIETRANSITIE.
De energietransitie is een onderwerp dat toenemend in de belangstelling staat. Ook de
gemeente Gooise Meren is hiermee bezig en heeft daarvoor een samenwerkingsverband met
de energie coöperatie WattNu uit Bussum. Ten aanzien van dit onderwerp werd er in april in
samenwerking met de Vereniging, de stadsraad Muiden en WattNu een enquête in zowel
Muiderberg als Muiden gehouden om de belangstelling te peilen. Samen met dit collectief
organiseerde de Vereniging verder diverse voorlichtingsavonden, een op 6 juni en een eind
september een in de voetbalkantine bij SC Muiden, die zeer goed door inwoners van
Muiderberg en Muiden werd bezocht. Ook tijdens thema-avonden werd ruim aandacht hieraan
geschonken en kon WattNu een presentatie over o.a. isolatiemogelijkheden geven.
DOPRSPRAAT
Deze krant, bestemd voor alle Muiderbergers werd in 2019 in mei (tweede editie) en november
(derde editie) uitgegeven. Over het algemeen werd de krant door vele inwoners zeer
gewaardeerd en met interesse gelezen. Het bestuur heeft dan ook besloten tot de uitgave van
weer 2 edities in 2020. Dit besluit was mede gebaseerd op de resultaten van de gehouden
enquête waarbij door 95% van alle respondenten werd aangegeven dat zij de krant graag
gecontinueerd zagen worden. De redactie van de krant en alle columnisten hebben zich bereid
verklaard hiervoor weer de nodige inspanningen te doen. Wel moet het bestuur nog de nodige
inspanningen doen om de krant zoveel mogelijk budgetneutraal gefinancierd te krijgen.
GAD.
In april werd in samenwerking met de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) een themaavond gehouden. Centraal op deze thema-avond stonden de plannen voor de plaatsing van
ondergrondse afvalcontainers in Muiderberg. Met name de voorgenomen plaatsing op
verschillende locaties en het mogelijk ontsierende aanzicht daarvan was een reden voor overleg
met de inwoners. Ook kwamen nog enige andere onderwerpen aan de orde zoals;
ophaaldagen, informatievoorziening, tuinafval in lente en herfst en eindscheiding of scheiding
aan de bron. De GAD wil uiteindelijk naar een circulaire economie waarbij zoveel mogelijk afval
wordt hergebruikt.
NAARDERTREKVAART/PROJECT “NAARDEN BUITEN DE VESTING”
Met dit dossier houdt het bestuur zich al sinds 2016 bezig. Meermaals heeft het bestuur
bezwaren geuit tegen dit project aangezien de bereikbaarheid via de Hakkelaarsbrug van
Muiderberg in het geding is. Een bijkomend bezwaar kwam ook nog van aanwonenden in het
buurtschap “Hakkelaarsbrug” die voor overlast (stank van veelal oude dieselmotoren, lawaai en
illegale aanleg van boten) vrezen. Ook werd bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop dit
(provinciaal) project tot stand kwam; immers op geen enkele wijze en geen enkel moment zijn
de inwoners bij het voorgenomen besluit betrokken geweest. De gemeente heeft nog uitvoerig
(verkeers)onderzoek gedaan naar de effecten op de verkeersdoorstroming maar alle
geruststellende berichten hebben het bestuur niet kunnen overtuigen.
Samen met andere wijkplatforms uit Naarden en de stadsraad Muiden heeft het bestuur dan
ook krachtig stelling genomen tegen dit plan. Uiteindelijk heeft het provinciebestuur ingezien
dat er veel meer problemen met dit plan waren dan eerder voorzien en heeft het plan dan ook
tot grote teleurstelling van enige initiatiefnemers in deze vorm afgeblazen.
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WIJKSCHOUW
De jaarlijkse wijk/dorpsschouw in de vorm zoals die de jaren daarvoor werd gehouden is dit jaar
niet doorgegaan. Er waren te weinig onderwerpen die het zinvol maakten om hieraan tijd te
besteden zonder in herhalingen te vallen. Wel werd er op 26 maart een zgn. mini-schouw
gehouden waarbij het accent lag op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor inwoners
met een (visuele) beperking. De deelnemers waren vooral afkomstig uit de Florisberg en
werden begeleid door Ab Heij, wethouder Boudewijnse alsmede Lysette Lubbers onze vroegere
wijkadviseur en Alexander Moraal, coördinator beheer en onderhoud. Diverse projecten
werden snel na de schouw ingezet maar nog niet alle knelpunten waren aan het einde van 2019
opgelost.
AED’S IN MUIDERBERG.
Ons bestuurslid Ab Heij heeft met hulp van Anneke Marjot geïnventariseerd waar in
Muiderberg de AED’s zijn geplaatst. Deze lijst is in de mei-editie van de Dorpspraat geplaatst en
ook terug te vinden op de website van de Vereniging. Het gaat hier om totaal 16 AED’s waarvan
er slechts 2 in de buitenruimte zijn geplaatst.
SOCIAAL DOMEIN
In de mei vergadering werk het thema sociaal domein nog eens extra uitgediept. Dit werd
gedaan door de verantwoordelijk portefeuillehouder van de gemeente Gooise Meren Barbara
Boudewijnse en vanuit het ambtelijk apparaat door Tina van Putten. Ook 2 werknemers van
Versa Welzijn waren aanwezig om hun werkzaamheden verder toe te lichten. Ook Vivium was
voor deze thema-avond uitgenodigd maar kon niet aanwezig zijn, verwezen werd naar de
wijkcoach van Versa die haar aanwezigheid wel had toegezegd.
LEUNINGEN LANGS DE DIJKTRAPPEN
De oorsprong van deze actie lag al enige jaren terug in 2017. Toen werd er tijdens de Santa-Run
actie door de deelnemers een geldbedrag ingezameld om de kosten te dekken, nodig om de
dijktrap bij Kerk aan Zee, die tijdens de lichtjesavond gebruikt wordt, veiliger te maken.
Daarvoor was het nodig een leuning aan te brengen en de trap te herstellen en schoon te
maken. Later werd op verzoek van veel inwoners aan het bestuur het plan opgevat om deze
actie veel breder te trekken en alle dijktrappen op veiligheid te inventariseren. Nagenoeg alle
dijktrappen werden uiteindelijk door de gemeente voorzien van leuningen en ook de bestrating
van de trappen werd, waar nodig hersteld en schoongemaakt. Daarmee is Muiderberg voor
veel gebruikers die graag in eigen dorp een wandelingetje maken weer een stuk veiliger
geworden.
BUITENDIJKSE PLANNEN ALMERE
Het bestuur heeft het college en de gemeenteraad van Almere aangeschreven over het project
“Buitendijks bouwen” waarover nog steeds zorgen bestaan. De zorgen betreffende daarbij de
aanbreng van ca. 42 ha. Zand op de kustlijn van Almere en het evenemententerrein dat zal
worden verplaatst en dichter bij Muiderberg zal komen te liggen waardoor bij geluiddragende
evenementen meer geluidsoverlast is te verwachten.
Namens het bestuur,
John Haug, secretaris
J.H./ 6-2-2020
5

