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	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	
	
	

JAARVERSLAG 2020 
 
Het jaar 2020 was het vijfde volledige jaar in het bestaan van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg. In dit jaar, was vanaf midden maart 2020 alles anders als gevolg van de Corona 
maatregelen waardoor vergaderingen, bijeenkomsten, parasolsessies etc. niet meer fysiek 
konden worden gehouden. 
  
HET BESTUUR. 
Het bestuur bestond in 2020 uit Jur (Jonges), John Haug (secretaris) Nel de Wit 
(penningmeester) en de leden Michiel Koekkoek en Leon Imandt. Verder werd kandidaat-lid 
Henk Donker met goedkeuring van de verlate ALV in augustus eveneens tot bestuurslid 
benoemd. 
 
VERGADERINGEN, BIJEENKOMSTEN. 
Zoals bovenstaand al aangegeven waren fysieke vergaderingen en bijeenkomst vanwege 
Corona een probleem. De nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2020 met de uitreiking van de 
vrijwilligersprijs voor het jaar 2019 kon echter nog wel doorgaan. Deze prijs werd dan ook door 
de wijkwethouder mevr. Barbara Boudewijnse aan dhr. Bep Vos uitgereikt als waardering voor 
o.a. het vele werk dat hij verricht voor de Muiderbergse hockeyclub. De uitgestelde jaarlijkse 
algemene ledenvergadering werd uiteindelijk op 10 september gehouden met dankzegging aan 
de voetbalvereniging SC Muiderberg, die de voetbalkantine daarvoor beschikbaar stelde. Ook 
de maandelijkse laagdrempelige contactmomenten met de inwoners door middel van de 
parasolsessies in de Dorpsstraat voor de Spar konden alle niet doorgaan. Alle verdere overleg 
tussen de bestuursleden onderling, met het bestuur met de gemeente Gooise meren en andere 
instanties ging weliswaar wel door maar werd door videoconferencing digitaal via ZOOM en/of 
Microsoft Teams afgewikkeld. 
 
ONTWIKKELING LEDENBESTAND. 
Het ledenbestand ontwikkelde zich in 2020 op positieve wijze. Er hebben zich in totaal 39 
nieuwe leden aangemeld en de vereniging telde dan ook per 31 december 2020 546 leden. 
Het bestuur is daarbij verheugd dat zich onder de nieuwe leden een groot aantal bevonden in 
een leeftijdscategorie tussen 35 en 50 jaar zodat hun inbreng ook beter kan worden gehoord. 
Het bestuur is nog verder in gesprek met deze nieuwe “aanwas” die mogelijk via de diverse 
werkgroepen een “frisse” input kunnen leveren over verschillende onderwerpen.  
 
 
ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR. 
In 2020 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, 
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groenvoorziening en onderhoud, schoolvoorzieningen en de inrichting van de openbare 
ruimte(n).  
 
Onderstaand een overzicht van de in 2020 ontwikkelde activiteiten. 
 
 
DEN OUDEN GROENRECYCLING/OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED. 
Diverse malen ondervonden inwoners van met name het oostelijk gelegen gedeelte van 
Muiderberg (voornamelijk bij windrichting ZO) hinder van stankoverlast. Deze overlast werd 
daarbij ook veelvuldig gemeld aan de toezichthoudende instantie. Gezien het feit dat het 
probleem nog steeds actueel is, heeft de Vereniging begin 2020 ook een zienswijze geschreven 
n.a.v. de publicatie van de nieuwe Milieuvergunning voor den Ouden Groenrecycling, opgesteld 
door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Opstelling van deze nieuwe vergunning was 
wegens veranderde EU-wetgeving noodzakelijk geworden. De Vereniging was daarbij niet 
zozeer tegen het verlenen van de (strengere) vergunning maar wilde graag in het 
besluitvormingsproces als belanghebbende partij betrokken blijven. Ook de vergunninghouder 
Den Ouden Groenrecycling tekende bezwaar aan tegen de nieuwe vergunning. De rechtszaak 
over dit geschil vond plaats op 5 november in Haarlem voor een meervoudige kamer. De 
Vereniging werd als belanghebbende ook uitgenodigd en mocht i.v.m.  Coronamaatregelen 
slechts een afgevaardigde sturen. Ondergetekende heeft deze 5 uur durende zitting 
bijgewoond en kreeg nog een kort moment van de rechters om de regelmatig terugkerende 
overlast toe te lichten. De uitspraak die normaal gesproken binnen 6 weken te wachten was 
werd echter uitgesteld omdat de rechtbank meer tijd nodig bleek te hebben om zich in dit 
ingewikkelde, technische dossier te verdiepen. De uitspraak is zodoende pas in 2021 te 
verwachten.  
 
 
OPENBAAR VERVOER 
Vanaf 2019 is een van de bestuursleden van de Dorpsraad lid van de bestuurskamer Gooi en 
Vechtstreek van het ROCOV NH. In 2020 was het belangrijkste punt het verlenen van een 
nieuwe 10-jarige concessie. Deze is verleend aan Transdev (voorheen Connexxion). Mede op 
aandringen van het ROCOV is in de nieuwe concessie veel aandacht voor de bereikbaarheid van 
de dorpen in Gooi en Vechtstreek. De nieuwe concessie, ingaande juli 2021, heeft dan ook geen 
negatieve consequenties voor de bereikbaarheid van Muiderberg. 
Belangrijk ander punt was natuurlijk de afschaling van het OV door de corona crisis. Door de 
steun van de landelijke overheid en de provincie is deze beperkt gebleven tot 5% minder 
bussen. Verwacht wordt dat in 2021 het OV weer aantrekt maar het is de vraag of alle 
afspraken uit de nieuwe concessie zoals alleen maar rijden met volledig elektrische nieuwe 
bussen ingevoerd kunnen gaan worden.  
 
SCHOOLVOORZIENINGEN/ IKC 
Behoud van goed basisonderwijs in een verantwoorde huisvesting en op een goede locatie is 
een onderwerp dat het bestuur erg belangrijk vindt. Een Integraal-Kind-Centrum: waarbij de 
beide bestaande scholen op de meest logische locatie, de huidige gemeentewerf worden 
gehuisvest. Verder komt er een nieuw onderwijsconcept volgens de wens van de 
schoolbesturen. De Dorpsraad ondersteunt deze wens en zal blijvend aandacht aan dit 
onderwerp besteden en is daarover in regelmatig overleg met het gemeentebestuur. 
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KUSTLIJNVISIE/PROJECT “AAN DE GOOISE KUST” 
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.  
In 2019 zijn door de gemeente op een aantal bijeenkomsten de wensen en ideeën van de 
bewoners van Gooise Meren geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn in januari 2020 door twee 
daartoe ingehuurde bureaus (OKRA en IMA) kustateliers gehouden waarin de plannen verder 
uitgewerkt werden. Dit heeft geleid tot een concept visie voor de Kustlijn in maart waar door 
alle betrokkenen en belangstellenden op gereageerd kon worden. Ook de Dorpsraad heeft hier 
een reactie op gegeven. Met een aantal kleine wijzigingen is de Kustlijnvisie in juli 2020 door de 
gemeenteraad van Gooise Meren vastgesteld. Tot voldoening van de Dorpsraad en vele 
inwoners van Muiderberg komt de visie in zeer grote mate overeen met onze wensen namelijk 
alleen kleinschalige recreatie met behoud en veel aandacht voor de natuur. 
 
GELUIDSHINDER/ SNELWEGEN A1 EN A6 / VLIEGVERKEER 
Begin 2020 zijn de rapporten beschikbaar gekomen over de resultaten van de geluidmetingen 
m.b.t. A1 en A6 die de gemeente een jaar lang heeft laten uitvoeren op 6 plekken in onze 
gemeente. Twee van deze plekken waren in Muiderberg resp. De Googweg en de G.H. 
Breitnerlaan. De gemeente heeft de meetresultaten aan het ingenieursbureau bureau DGMR 
gegeven en deze heeft de resultaten verwerkt tot een rapport. Ook zijn de meetresultaten, 
mede op verzoek van de Dorpsraad, verstrekt aan de Klankbordgroep Schiphol-A1/A6 en ook zij 
hebben een rapport geproduceerd. De uitkomst van de verwerkte meetresultaten weken in 
beide rapporten nauwelijks van elkaar af en de conclusie van DGMR was: De gemeten geluids-   
niveaus geven aanleiding om met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan. Op vier meetlocaties, die 
binnen het Tracébesluit vielen, zijn nu al hogere geluidsniveaus gemeten dan het voorspelde 
jaargemiddelde geluidniveau voor 2030. Er moet onder andere gekeken worden naar de groei  
van de huidige verkeersintensiteiten ten opzichte van de prognose die gehanteerd is in het 
Tracébesluit SAA. 
Op 16 november organiseerde de gemeente een zgn. Webinar waarin DGMR, de opsteller van 
het geluidrapport over de metingen, een toelichting gaf op hun rapport en via een chatbox 
vragen konden worden gesteld aan vertegenwoordigers van DGMR, Rijkswaterstaat, de 
gemeente Gooise Meren en de Klankbordgroep Schiphol-A1/A6. 

Rijkswaterstaat zei in de Webinar o.a. het volgende: ‘het blijkt dat bij het ontwikkelen van het 
project de situatie is onderschat qua verkeersgroei dan komen we dat nu bij de (controle) 
naleving geluid wel tegen’ en ook ‘we gaan vanaf volgend jaar dit hele project in de naleving 
betrekken en dan gaan we zien of we op streek zitten met de prognose voor 2030’. 

Wethouder Geert-Jan Hendriks is, voorafgaand aan de Webinar, in gesprek gegaan met 
Rijkswaterstaat. Bij de bewoners van Muiderberg leefde de gedachte dat de wethouder zou 
aandringen op maatregelen. De wethouder zei in de Webinar daarover echter het volgende: 
‘deze metingen zijn niet zozeer gedaan om ervoor te zorgen dat er gelijk een eis aan RWS 
gesteld kan worden’. RWS mag volgens de wet niet afgaan op de uitkomsten van 
geluidmetingen maar is verplicht om de geluidsbelasting te berekenen volgens een in de wet 
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vastgelegde methodiek. En die berekeningen komen lager uit dan de metingen die in opdracht 
door de gemeente zijn verricht. 

Hoewel dit niet is wat we graag willen horen is dit nu wel de realiteit. De oplossing wordt een 
zaak van lange adem. Voor ons als burgers blijft het zaak om onze stem over de geluidoverlast 
luid te laten horen bij de gemeente en Rijkswaterstaat. De Dorpsraad houdt daarbij stevig de 
vinger aan de pols. 
 
GROOT ONDERHOUD WEGENPLAN.  
Een project waarbij het hele wegenplan van Muiderberg wordt vernieuwd, inclusief de 
daaronder liggende infrastructuur zoals rioleringen. In het eerste kwartaal van 2021 zal de 
Eikenlaan als pilotproject fungeren. De Dorpsraad is daarbij op de achtergrond als adviseur voor 
de gemeente en de uitvoeringsinstanties betrokken. 
 
DOPRSPRAAT. 
De Dorpspraatkrant werd ook in 2020 weer in een oplage van 2000 stuks in de maanden mei en 
november huis- aan huis verspreid. Ook werd de krant (digitaal) aan alle leden van de 
gemeenteraad, B&W en alle gemeentelijke ambtenaren waarmee het bestuur regelmatig 
overleg pleegt gestuurd. In deze kranten stonden weer veel interessante artikelen over een 
breed scala van onderwerpen betreffende Muiderberg. Vele inwoners lieten blijken deze krant 
weer met grote interesse te hebben gelezen. Ook de diverse columns werden met veel plezier 
gelezen. Duidelijk blijkt hieruit dat de krant als informatiebron specifiek voor Muiderberg in een 
grote behoefte voorziet.  
 
 
WIJKSCHOUW. 
De in mei geplande wijkschouw is voor 2020 komen te vervallen. Deze schouw werd ook door 
de gemeente als gevolg van de situatie rondom Corona als onnodig risicovol beoordeeld.  
 
AED’S IN MUIDERBERG. 
In Muiderberg zijn ruim tien AED's geïnstalleerd. Daarvan zijn er echter maar twee dag-en-
nacht bereikbaar. De overige zijn inpandig geplaatst bij verenigingen, bedrijven en particulieren 
en dus alleen beschikbaar bij aanwezigheid en/of openstelling. 
De twee permanent beschikbare AED's bevinden zich in het oostelijk deel van Muiderberg.  
De hartstichting houdt voor de gewenste dekking een afstand tussen AED's aan van 500 meter. 
Een groot deel van Muiderberg wordt daarmee door deze twee AED’s zodoende niet afgedekt. 
De gemeente heeft als initiatiefnemer eind 2020 contact met de Dorpsraad opgenomen om 
gezamenlijk in 2021 een betere dekking te verkrijgen. Dit kan worden bereikt door 
burgerinitiatieven voor een nieuw te plaatsen, permanent beschikbare AED (zie buurtaed.nl) of 
door al geïnstalleerde AED's permanent beschikbaar te maken. De gemeente stelt € 250 
beschikbaar voor het permanent beschikbaar maken van een AED in een niet afgedekt gebied. 
Ook draagt de gemeente € 1.400 bij in geval van vandalisme of diefstal bij iedere AED die 
permanent beschikbaar is. Ongeacht de beschikbaarheid van een AED is het zaak deze aan te 
melden bij hartslagnu.nl. Daarbij kan worden opgegeven op welke dagen en uren de AED 
beschikbaar is. In geval van nood krijgen, in de buurt zijnde, burgerhulpverleners op hun 
smartphone door waar het slachtoffer zich bevindt en waar de dichtstbijzijnde AED is. 
De Dorpsraad wil (desgewenst) advies geven bij het starten van burgerinitiatieven. 
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BOMENPLAN 
In de begroting van de gemeente Gooise Meren voor 2020 was een flink bedrag opgenomen 
voor het “Bomenplan”, het al eind 2016 ontwikkelde plan om de entree van Muiderberg vanaf 
de kant van de IJsselmeerweg te verfraaien met bomen en struiken. In dit bedrag is de 
oorspronkelijke bijdrage van Rijkswaterstaat verdisconteerd. De bestaande werkgroep heeft 
het oude plan weer opgepakt en verder uitgewerkt met hulp van ambtenaren. Helaas werd 
gedurende het jaar duidelijk dat de aanschaf van een gedeelte van het weiland aan de 
IJsselmeerweg niet doorging. Daarop is een alternatief plan opgesteld voor dezelfde locatie. 
Verwacht wordt dat dit plan in 2021 definitief vastgesteld gaat worden en eind 2021/begin 
2022 uitgevoerd zal worden. 
 
BOLLEN PLANTEN MET SCHOOLKINDEREN.  
Onder het motto ”vergroten van de biodiversiteit“ is aan door het college een hoeveelheid 
biologische bloembollen verstrekt. De Dorpsraad besloot uit eigen middelen deze hoeveelheid 
te verdubbelen en samen met Versa Welzijn is besloten om actie te ondernemen. Na overleg 
met de beide scholen verschenen op 6 november twee schoolklassen met enthousiaste 
kinderen uitgerust met schoppen en harken om de bollen onder het toeziend oog van de 
aanwonenden in het Kocherplantsoen te planten. 
 
BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS. 
De Dorpsraad heeft uit eigen middelen 40 mezenkasten ter beschikking gesteld aan de bewoners 
om deze in Muiderberg verspreid op te hangen. Diverse inwoners hebben belangeloos aan de 
juiste plaatsing van deze mezenkasten meegeholpen. Doel is het op biologische wijze bestrijden 
van de eikenprocessierupsen, die in ons dorp veel overlast bezorgen. 
 
ERFGOED MUIDERBERG.  
De gemeente Gooise Meren nam het initiatief om een goede inventarisatie te maken van alle 
Erfgoed dat aanwezig is binnen de gemeente. Heet bestuur van de Dorpsraad heeft de 
werkgroep Monumenten ingesteld en ondersteund deze met bij haar werkzaamheden.  De 
werkgroep is actief bij het inventariseren van panden of objecten, die mogelijk de status van 
gemeentelijk “monument “verdienen. Daartoe zal de werkgroep een aanbeveling doen aan de 
gemeente. 
 
RECLAMEBORDEN IN DE OPENBARE RUIMTE. 
 De gemeente Gooise Meren heeft regelmatig volgens een oude regeling uit de gemeente 
Muiden zgn. driehoek reclameborden in de openbare ruimte geplaatst. Het maximaal aantal 
borden voor Muiderberg was ooit vastgesteld op 6 stuks. Regelmatig stonden er echter een 
veel groter aantal, simpelweg omdat de gemeente de uitvoerende firma Driehoek Reclame niet 
controleert op haar werk. Enige malen liepen er 2 reclameacties tegelijk met als gevolg dat er 
wel 12 borden stonden. Deze borden verdienen niet de schoonheidsprijs en worden ook 
regelmatig op locaties geplaatst die ronduit niet toegestaan en/of gevaarlijk zijn aangezien deze 
het zicht op een bushalte of een kruising voor het verkeer belemmeren. Diverse malen is door 
het bestuur daarop gewezen, echter met weinig succes. Aangezien de oude regeling moet 
worden ingepast in een nieuwe, voor heel Gooise Meren geldende regeling is de gemeente 
bezig met het schrijven van een nieuwe regeling. De Vereniging heeft daarop een brief gestuurd 
aan B&W met het verzoek het aantal borden te begrenzen op maximaal 2 of 3 uitsluitend te 
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plaatsen bij de toegangswegen. Het ligt in de verwachting dat er in 2021 na overleg een 
regeling zal worden voorgelegd waarover de Vereniging nog mening mag geven. 
 
ONDERSTEUNING OUDERE INWONERS IN CORONATIJD. 
Op initiatief van een inwoner werd een kartonnen kaart ontwikkeld en beschikbaar gesteld die 
met name oudere inwoners kunnen gebruiken om aan te geven, dat zij graag in aanmerking 
zouden komen voor de zgn. “bezorgservice” voor boodschappen door de plaatselijke 
winkeliers. Deze bewoners waren vaak niet in staat zelfstandig boodschappen te doen i.v.m. de 
angst een Corona besmetting op te lopen. De gemeente en de Vereniging hebben dit initiatief 
dan ook van harte ondersteund. De hulp die met name van de kant van de uitvoering door de 
plaatselijke samenwerking van de lokale winkeliers voor dit initiatief is getoond, heeft sterk 
bijgedragen aan het succes van deze actie.  
 
KWARTAAL OVERLEG TUSSEN VOORZITTERS WIJKRADEN EN WETHOUDER. 
Onze voorzitter nam in totaal 4x deel aan overleg tussen de voorzitters van de diverse 
wijkplatforms in Gooise Meren en de wethouder participatie en enige ondersteunende 
ambtenaren. 
 
 
25 juli 2021, 
Namens het bestuur, 
John Haug, secretaris 
 


