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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	
	
	

Vooruitblik op activiteiten in  2020 
 

 
Een aantal reeds eerder besproken 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. Tot deze zomer wordt door de gemeente Gooise Meren gewerkt aan een 
definitief ontwerp. Er komen nog momenten van inspraak door bewoners. 

• Het Groot Onderhoud Wegenplan. In het voorjaar wordt door de gemeente een 
definitief ontwerp van de inrichting van de Eikenlaan gepresenteerd, waarop bewoners 
hun bijdrage kunnen leveren. Daarna volgt de fase van bouwvoorbereiding, die tot eind 
2020 zal plaats vinden. 

• De energietransitie in Muiderberg zal aandacht vragen voor het verduurzamen van 
woningen en wellicht de ontwikkeling van een eigen collectief warmtenet. Hiervoor 
organiseert de vereniging samen met Wattnu een info-avond en een enquete. 

• Sociale veiligheid, een onderwerp dat onvoldoende tot op heden is belicht (Het 
onderwerp zal tijdens een thema-avond worden besproken.) 

• De Geluidsproblematiek A1 en A6, conclusies n.a.v. de enquête en het door organisatie 
Minder Hinder opgestelde rapport alsmede de vervolg stappen richting gemeente. 

• De stankproblemathiek veroorzaakt door den Ouden Groenrecycling. De Vereniging 
bereidt hierover een bijeenkomst voor waarvoor de Omgevingsdienst, de gemeente 
Gooise Meren en het bedrijf den Ouden Groenrecycling worden hiervoor uitgenodigd. 

• Het integraal kindcentrum, waarbij basisonderwijs in Muiderberg behouden blijft. Het 
wordt nu tijd dat de gemeente haar belofte waar gaat maken voor het maken van 
concrete plannen. 

• Woningbouw: nieuwbouw op achterblijflocatie scholen voor bijzondere doelgroepen, 
zoals eerder in de woonvisie van de Dorpsraad is bepleit. 

• Mobiliteit in het dorp, waarbij onder andere de inrichting van de wegen en het parkeren 
in Muiderberg aan bod komen. De gemeente verzoekt daarbij om participatie van de 
inwoners. 

• Er zullen twee dorpskranten verschijnen: een Dorpspraat in mei en november. De 
redactie is al druk bezig met de invulling daarvan. 
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• Buitenspeeldag in juni, wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die deze bijzondere dag willen 
organiseren en verzorgen 

• Politieke avond in april, waarbij de beloftes door de verschillende partijen in 2017 
gedaan zullen worden getoetst. 
 

 
 
Namens het bestuur, 
John Haug, secretaris 
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