
Onderwerpen van de besloten Bestuursvergadering van 9 juli 2020, gehouden bij KAFEE 
Aanwezig: Bestuur Jur Jonges, John Haug, Nel de Wit, Leon Imandt, Michiel Koekkoek.  
Afwezig met kennisgeving: Henk Donker. 
Fred Kollen (notulist). 
 
 
1. Bezoek burgemeester 

Op 16 juli a.s. om 15.00 uur is er een bespreking van het bestuur met de burgemeester. John 
zendt de burgemeester een lijstje met de te bespreken onderwerpen. Uitgangspunt is dat ieder 
bestuurslid over zijn eigen portefeuille kort verslag doet.  

 
2. Uitbreiding redactie Dorpspraat met jongeren uit de groep Gijs Gerlach 

Het bestuur staat positief tegenover het opnemen van één van de jongeren in de redactie. 
Daarmee wordt wellicht mede bewerkstelligd dat die groep artikelen voor de Dorpspraat 
schrijft.  

 
3. Resultaten oproep Facebook n.a.v. filmpje van groep Gijs Gerlach 

Volgens John heeft het filmpje 25 nieuwe leden opgeleverd, voor het merendeel in de 
leeftijdsgroep tussen 30-50 jaar. 

 
4. Uitbreiding bestuur Dorpsraad met jongeren uit de groep Gijs Gerlach 

Op 10 juli 2020 is er een bespreking van het bestuur met de groep Gijs Gerlach. Daarbij wordt 
gevraagd of iemand namens de groep in het bestuur zitting wil nemen. Leon merkt op dat hij 
verhinderd is daarbij aanwezig te zijn. Er zal worden gesproken over het filmpje en de hierboven 
vermelde aangelegenheden.  

 
5. Voortgang werkgroep 500 bomenplan 

Leon merkt op dat de kustlijnvisie door de gemeenteraad is aangenomen en dat hij sinds enige 
tijd stukken over het bomenplan van Thijn Westermann ontvangt, die door de gemeente goed 
op de hoogte wordt gehouden. Er is een afspraak gepland met de ambtenaar Iskender. Er blijkt 
een budget van € 400.000 beschikbaar voor de aankoop van een stuk grond, de aankoop van de 
bomen, het planten van de bomen en het verleggen van een pad. Vooral eerst moet met de 
eigenaar van de grond overeenstemming worden bereikt. Thijn Westermann en de Jaap de 
Neef-Hovius (projectleider bomenplan) zetten zich hiervoor in. Vervolgens volgt er nog een 
burgerparticipatietraject. Als er een voetpad wordt aangelegd is voor een veilige oversteek van 
de IJsselmeer-weg aldaar ook een zebrapad nodig. Het 50 km-bord moeten dan worden 
verplaatst. 

 
6. Werkgroep Monumenten en eventuele financiële ondersteuning 

De werkgroep van Jos Gunneweg, Nel de Wit en Michiel Koekkoek is actief bezig. Het doel is om 
bewoners te betrekken bij het inventariseren van gebouwen die in aanmerking komen voor de 
status van ‘gemeentelijk monument’. Er is al een lijst van rijksmonumenten in Muiderberg 
beschikbaar. Daarnaast wordt beoordeeld of de Brink dan wel andere locaties in Muiderberg het 
predicaat ’beschermd dorpsgezicht’ verdienen. Het plan is om een folder te maken van de 
monumenten en die te presenteren op de ‘Open Monumentendag’ op 12 en 13 september. De 
vraag is of de Dorpsraad wil bijdragen in de kosten van die folder. Het bestuur staat hier niet 
onwelwillend tegenover maar vindt dat ook de gemeente in die kosten moet bijdragen. 

 
7. Klankbordgroep recreatiepark Naarderbos 

Er is sprake van een bestemmingsplanwijziging (dagrecreatie) die met name de golfbaan raakt. 
Leon zit namens de Dorpsraad in de klankbordgroep van 15 personen. Thijn Westermann en 
twee andere bewoners uit Muiderberg maken daarvan ook deel uit, evenals een 



vertegenwoordiger namens de heer Van de Kuit. Van de Kuit wil o.a. een clubhuis kunnen 
bouwen tussen hole 1 en 18 en een extra parkeerplaats. Er is in ieder geval 1900 m² beschikbaar 
voor nog te bouwen gebouwen. Eind van dit jaar moet er duidelijkheid zijn. 

 
8. Voortgang na aanbieding rapporten geluidshinder A1-A6 aan B&W 

Michiel merkt op dat de rapporten zijn behandeld in het college van B&W. Er komt een fysieke 
bijeenkomst met bewoners over dit onderwerp. De gemeente (B&W) heeft toegezegd in overleg 
te treden met Rijkswaterstaat. Michiel heeft aangeboden om vanwege zijn kennis bij die 
bespreking aanwezig te zijn. 

 
9. Financieel, kassaldo, te verwachten uitgaven, suggesties van Jur voor eventueel overschot 

Nel zegt dat er op dit moment zo’n € 8.000 in kas is. Er wordt gediscussieerd over de vraag welk 
deel van dit bedrag permanent als reserve kan worden aangehouden. Dit bedrag moet naar de 
gemeente zijn te verdedigen.  

 
Overwogen wordt om de algemene vergadering begin september 2020 bij de voetbalvereniging 
te houden, voor welke vergadering leden zich vooraf moeten aanmelden. 

 
 De heer Runderkamp, organisator concerten Kerk aan Zee, luidt de noodklok omdat er per 

concert een tekort van € 1.000 is. Hij vraagt de Dorpsraad om een bijdrage. Het bestuur staat 
hier niet onwelwillend tegenover mits ook gelden bij anderen worden geworven. Genoemd 
worden de gemeente, de initiatieftafel en het coronanoodfonds van de gemeente. 

 
10. Rondvraag 

Leon vraagt op de website mede te delen dat de kustlijnvisie is aangenomen. 
 
 
Onderwerpen van de besloten Bestuursvergadering van 29 oktober 2020, gehouden bij KAFEE 
Aanwezig: Bestuur Jur Jonges, John Haug, Nel de Wit, Leon Imandt, Michiel Koekkoek, Henk Donker.  
Afwezig met kennisgeving: Henk Donker. 
John Haug (notulist). 
 
 
 

Bestuurssamenstelling.  
 
Aan alle leden van het bestuur wordt door Jur hun standpunt/plannen gevraagd.  
Jur; Treedt af als voorzitter per maart 2021, wil echter buiten het bestuur wel betrokken blijven 

bij verschillende onderwerpen. Mogelijkheden besproken voor een zgn. “technisch” 
voorzitter (Henk Donker biedt zich daarvoor aan) die in ieder geval alle vergaderingen 
bestuurstechnisch in goede banen kan leiden 

John; John is van plan zijn derde termijn te aanvaarden en door te gaan als secretaris. 
Nel;  Treedt definitief af als penningmeester. Besproken zijn verschillende opties zoals 

bijvoorbeeld een administrateur voor de financiën.  
Leon; Blijft voorlopig nog aan tot maart 2022 zolang de onderwerpen in zijn beheer die nu nog l 

open niet zijn afgerond. Doet geen toezegging voor meerdere jaren. 
Michiel; Blijft voorlopig nog aan tot maart 2022 zolang de onderwerpen in zijn beheer die nu nog 

lopen niet zijn afgerond. Doet geen toezegging voor meerdere jaren. 
Henk; Is pas kort bestuurslid, zijn inbreng is om begrijpelijke redenen (zeer druk met werk i.v.m. 

corona crisis) nog niet groot geweest. Henk biedt aan om als technisch voorzitter op te treden. 
Als vakbondsbestuurder zit hij in veel vergaderingen en heeft daarmee de nodige ervaring. 

 



WattNu. 
 
De gevraagde subsidie ivoor de start van het aquathermieproject is door BiZa niet toegekend, 
het wachten is nu op de 3de trance welke in het volgend jaar gaat worden georganiseerd.  De 
activiteiten van WattNu zullen gewoon doorgaan zoals het werven van ambassadeurs, 
energiecoaches etc. Ondertussen zal de Vereniging WattNu zoveel mogelijk blijven 
ondersteuning in de communicatie in de richting van de inwoners van Muiderberg 

 
500 Bomenplan. 

 
Leon Imandt licht de huidig ontstane situatie toe. RWS heeft de toezegging voor de levering 
van bomen in overleg met de gemeente Gooise Meren afgekocht. Op de gemeentelijke 
begroting staat nog steeds een bedrag van 400K (deels afkomstig van RWS) voor de realisatie 
van het oorspronkelijke plan. Met de gemeente (Dhr. Iskender) is afgesproken, dat wanneer 
het plan niet meer in 2020 kan worden gerealiseerd, dit bedrag in ieder geval als reservering 
op de komende begroting zal blijven. Verder heeft de communicatie naar het bestuur met 
betrekking tot de ontwikkelingen van dit project de laatste jaren nogal te wensen 
overgelaten. Sinds de toetreding van Leon tot de werkgroep is dit echter niet meer het geval. 
Er wordt nog steeds (met name door Thijn Westermann persoonlijk en via mail) overlegd 
met de 2 broers uit Naarden die eigenaar zijn van het stuk grond dat nodig zou zijn voor de 
realisatie. Ook is er inmiddels een alternatief plan B (zonder aankoop van grond) bedacht dat 
mogelijk kan worden uitgevoerd als er met de grondeigenaren geen overeenstemming wordt 
bereikt. Beide plannen zijn daarbij nog actueel en worden ondersteund door het bestuur en 
de werkgroep, hoe de keuze uitvalt is in sterke mate afhankelijk van de medewerking van de 
grondeigenaren die moeten worden overgehaald een stukje van hun perceel te verkopen. 

 
 

Bestemmingsplan Naarderbos. 
 

Leon maakt deel uit van de klankbordgroep van alle stakeholders die de vinger aan de pols 
houdt over de plannen voor de revitalisatie van de golfbaan. Nedstede heeft hier een plan 
voor ingediend, bezwaar van dit plan is dat de huidige indeling (en nummering van de holes) 
van de baan “op de schop” gaat en er daarbij nogal veel natuur moet wijken voor een nieuw 
te bouwen clubhuis en parkeerterrein. Leon heeft nu een alternatief plan ingediend wat veel 
minder ingrijpt in de huidige situatie en de natuur voor een groot gedeelte spaart. Verder wil 
de gemeente de kuststrook (tussen het waterkant en het fietspad) in eigen beheer 
terugnemen. Daarbij is ook sprake van de opzet van een gebouw met horeca dat als 
strandtent kan dienen, mogelijk op de plaats van de huidige verkoopkiosk 

 
Financiën; overzicht per 1 oktober 2020. 

 
De financiën staan er nog goed voor, er is zoveel geld in kas dat de vereniging 2 jaar zou 
kunnen doorgaan zonder gemeentelijke tegemoetkoming. Discussiepunt is of de gemeente 
dit bedrag gerechtvaardigd vindt met het oog op de komende discussie over de financiering 
van dorps/stadsraden en andere wijkplatforms. Op dit punt wachten we voorlopig op 
eventuele nieuwe richtlijnen van de gemeente. Een al mondeling op 2 juli tijdens een 
meeting met de werkgroep monumenten goedgekeurde uitgave ten behoeve van eenmalige 
ondersteuning van de werkgroep Monumenten kwam nog kort ter sprake. De voorzitter van 
deze werkgroep, Jos Gunneweg zal een opstelling van de gemaakte kosten aan het bestuur 
doen toekomen zodat deze kunnen worden vergoed. Verder werd er nog een discussie 
gevoerd over het eventueel steunen van een muziekuitvoering van de stichting Kerk aan Zee. 
Voor ondersteuning zou de stichting de gemeente kunnen aanspreken om subsidie te krijgen 



uit het Corona-ondersteuningsfonds. Ook werd ook op voorstel van Henk Donker besloten 
eenmalig de stichting te ondersteunen door een concert te sponsoren. Jur neemt hiervoor 
nog contact op met de penningmeester van de stichting. Tenslotte wordt besloten nog een 
extra bedrag uit te trekken voor de aanschaf van biologische bloembolletjes. Dit ter 
aanvulling van het deel dat de gemeente al tijdens de burendag aan de vereniging heeft 
geschonken. Het planten van de bolletjes zal door de schoolkinderen van de Vinkenbaan en 
Oranje-Nassau en hulp van de gemeente op 6-11-2020 gebeuren.  

 
Groot onderhoudsplan wegen. 

 
Er is inmiddels op initiatief van de gemeente (via ZOOM) gesproken door Jur met de 
projectmanager van de gemeente dhr. Jacob Stuiver. Ten aanzien van het eerste project 
(Eikenlaan) zou het misschien verstandig zijn in overleg met de gemeente en de pachter van 
de dorpsweide te bezien of dit gebied niet zou kunnen dienen als tijdelijke overloop voor 
opslag van materialen en mogelijke (tijdelijke)parkeerplaats. Met de afdeling 
verkeerszaken GM zou contact moeten worden opgenomen om te vernemen of er al is 
nagedacht over maatregelen teneinde het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede 
banen te leiden. Opgemerkt werd nog dat dit geenszins het geval was tijdens de asfaltering 
van de Brink, er was geen enkele communicatie vanuit de gemeente voorafgaand aan de 
werkzaamheden! De breed gedeelde mening is dat dit voor de komende projecten veel beter 
moet. 

 
Omgevingswet, klankbordgroep erfgoed. 

 
De nieuwe omgevingswet zal een grote hoeveelheid veelal versnipperde wetgeving op het 
gebied van de leefomgeving samenbrengen in een wet. Dit zal voor de komende jaren een 
flinke invloed hebben op de besluitvorming over onze leefomgeving. Het bestuur is daarin 
zeer geïnteresseerd. Het oorspronkelijke plan was dat mevr. Antoinette Soede, strategisch 
projectleider bij de gemeente specifiek voor Muiderberg een presentatie zou geven over dit 
onderwerp. Door corona perikelen is hier tot op heden nog niet gelukt. Wel zal de gemeente 
op donderdag 12 november een meer algemene (ZOOM)presentatie geven. Als er naderhand 
nog meer behoefte is aan meer specifieke informatie voor Muiderberg kan alsnog een 
meeting (fysiek of via ZOOM afhankelijk van de omstandigheden) worden georganiseerd. 
 
De werkgroep monumenten heeft inmiddels haar werkzaamheden afgerond en de resultaten 
op schrift gesteld. Hiervoor werd door de gemeente een speciale bijeenkomst in Kerk aan 
Zee georganiseerd. Uitvloeisel van alle werkzaamheden van de werkgroep is nu de oprichting 
op 6 november 2020 van een nieuwe stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg. 

 
 
 
   

 


