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 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

 

 

JAARVERSLAG 2021 
 
Het jaar 2021 was het zesde, volledige jaar in het bestaan van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg. In dit jaar 2021 was vergadertechnisch alles anders als gevolg van de Corona 
maatregelen waardoor vergaderingen, themabijeenkomsten, parasolsessies etc. veelal niet 
fysiek konden worden gehouden. 
  
HET BESTUUR. 
Het bestuur bestond in 2021 tot de jaarlijkse ALV op 6 september uit Jur Jonges(voorzitter), 
John Haug (secretaris/penningmeester) en de leden Michiel Koekkoek, Henk Donker en Leon 
Imandt. Tijdens deze ALV traden de bestuursleden Jur Jonges en Leon Imandt af en werd Henk 
Donker benoemd tot voorzitter van de vereniging waardoor het aantal bestuursleden slonk tot 
het minimaal vereiste van 3 personen. 
 
VERGADERINGEN, BIJEENKOMSTEN. 
Zoals bovenstaand al aangegeven waren fysieke vergaderingen en bijeenkomsten vanwege de 
toen geldige Coronabeperkingen slechts zeer beperkt mogelijk. De traditionele 
nieuwjaarsreceptie in de Rijver met de uitreiking van de vrijwilligersprijs voor het jaar 2020 kon 
dan ook helaas niet doorgaan. Deze prijs werd dan ook dat jaar door de wijkwethouder mevr. 
Barbara Boudewijnse coronaveilig in de buitenlucht voor de ingang van kerk aan Zee aan dhr. 
Luc Donders uitgereikt. De uitgestelde jaarlijkse ALV werd uiteindelijk op 6 september 
gehouden met dankzegging aan de voetbalvereniging SC Muiderberg, die de voetbalkantine 
daarvoor beschikbaar stelde. Alle verdere overleg tussen de bestuursleden onderling, met het 
bestuur met de gemeente Gooise Meren en diverse andere instanties ging weliswaar wel door, 
maar werd via videoconferencing digitaal via ZOOM en/of Microsoft Teams afgewikkeld. De 
fysieke presentatie van het bomenplan voor Muiderberg kon dan gelukkig weer wel op 25 
oktober doorgaan, onder dankzegging aan de voetbalvereniging SC Muiderberg, die de 
voetbalkantine daarvoor beschikbaar stelde. 
 
ONTWIKKELING LEDENBESTAND. 
Het ledenbestand bleef in 2021 nagenoeg stabiel en de vereniging telde dan ook per 31 
december 2021 541 leden. 
 
ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR. 
In 2021 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 stank- en geluidsoverlast, 
bevordering van de komst van AED’s, groenvoorziening en onderhoud, schoolvoorzieningen en 
de inrichting van de openbare ruimte(n).  
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Onderstaand een overzicht van de in 2021 ontwikkelde activiteiten. 
 
DEN OUDEN GROENRECYCLING/OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED. 
Op 25 maart 2021 deed de meervoudige kamer in Haarlem uitspraak over het geding dat 
eerder op 5 november 2020 in Haarlem diende. Dit geding was aangespannen door Den Ouden 
Groenrecycling omdat zij bezwaren had tegen de nieuwe omgevingsvergunning die de oude 
vergunning moest vervangen, aangezien die niet meer aan de Europese regelgeving voldeed. 
De rechtbank deed daarbij 3 uitspraken ten aanzien van de volgende kritiekpunten die Den 
Ouden Groenrecycling aanvoerde; 

1. Gedeputeerde staten (de provincie NH) zouden niet bevoegd zijn de geurvoorschriften 
toe te voegen aan de eerder verleende omgevingsvergunning. Den Ouden voerde aan 
dat de voorschriften vanwege de activiteiten van het bedrijf hiervoor niet van 
toepassing zouden zijn. 
Uitspraak van de rechtbank; Dit kritiekpunt is ongegrond.  
 

2. Gedeputeerde staten (de provincie NH) mogen de opgestelde geurvoorschriften niet 
baseren op 2 geurraporten aangezien deze niet volgens de te hanteren standaardnorm 
zijn uitgevoerd. 
Uitspraak van de rechtbank; Dit kritiekpunt is gegrond verklaard. Door de geuite kritiek 
van Den Ouden is bij de rechtbank serieuze twijfel ontstaan over de zorgvuldigheid 
waarmee de geurrapporten zijn opgesteld. Dit dient te gebeuren volgens een wettelijk 
vastgestelde norm (NTA 9065). Deze norm is volgens de rechtbank niet exact gevolgd. 
 

3. Een groot deel van de toegevoegde voorschriften zijn volgens Den ouden onnodig en 
onuitvoerbaar. 
Reactie van de rechtbank; de rechtbank gaat niet inhoudelijk in op kritiekpunten die 
betrekking hebben op de geurvoorschriften en doet hierover dus geen uitspraak. 

Als gevolg van de uitspraak ten aanzien van bovengenoemd punt 2 vernietigt de rechtbank het 
complete besluit van 26 mei 2020 van Gedeputeerde Staten (de provincie NH) tot wijziging van 
de omgevingsvergunning milieu.  
Het vervolg; Gedeputeerde Staten (de provincie NH) moeten een nieuw besluit nemen 
waarmee weer geurvoorschriften worden toegevoegd aan een nieuw op te stellen 
milieuvergunning voor Den Ouden. Hiervoor zal de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in 
april 2022 nieuwe geurmetingen uitvoeren (waarbij rekening wordt gehouden met de uitspraak 
van de rechter) die dan gebruikt zullen worden als onderbouwing van een nieuw besluit. 
 
ONDERSCHEIDING OUD-BESTUURSLID 
Op 26 april werd het oud-bestuurslid van de Vereniging Ab Heij vanwege zijn vele verdiensten 
koninklijk onderscheiden. Dit gebeurde door onze burgermeester dhr. Han Ter Heegde, op 
veilige afstand in de buitenlucht in een zeer klein gezelschap. Het initiatief en de aanvrage 
daartoe kwam met name van Fred Kollen, de griffier van de Vereniging tot stand met daarbij 
enige hulp van het bestuur. 
 
  
 
 
 



 

3 

 

VERKEERSVEILIGHEID 
Op diverse data (15 april en 3 mei) werd veelal via ZOOM overleg gepleegd met de afdeling 
verkeer van de gemeente. Het overleg was grotendeel gewijd aan de verkeerssituatie op de 
natuurboulevard en het kerkpad tussen Kerk aan Zee en de Zeeweg/Flevolaan. Besloten werd 
tijdens de laatste vergadering om een schouw te houden om de situaties ter plaatse nog eens 
goed nader te bekijken. Deze schouw werd op 25 mei gehouden in het bijzijn van de wethouder 
verkeer Nico Schimmel, de wijkadviseur Annemarie van Embden, medewerker afd. verkeer en 
parkeren Rehka Mahabir, almede Ab Heij als verkeersdeskundige voor de Vereniging en 
ondergetekende. Als resultaat daarvan werden er 2 (fiets)verkeer belemmerende maatregelen 
genomen; op het Kerkpad werden 3 hekjes geplaatst en in de bocht van de IJsselmeerweg werd 
de toegang voor fietsers tot de natuurboulevard verder ontmoedigd door het leggen van een 
natuurlijke barrière in de vorm van boomstammen. Om de doorgang van paarden nog mogelijk 
te houden werden er verder aan een zijde een aantal kleine boomstammetjes geplaatst, op een 
dusdanige wijze dat paarden deze hindernis gemakkelijk kunnen nemen. Ook de nodige 
bebording, die door vandalen was omgetrokken/verwijderd werd weer op de juiste locaties 
teruggeplaatst. Het nogal onderbezette team van de afdeling verkeer werd eind dit jaar 
versterkt met een nieuwe ambtenaar. Hiermee is direct een afspraak gemaakt die op 23 
november plaatsvond. Tijdens dit gesprek zijn een aantal oude, maar nog actuele onderwerpen 
besproken die door hem verder zullen worden uitgezocht. Ook de mogelijke plaatsing van de 
inmiddels bekende smiley’s (snelheidsregistratieborden) werd daarbij besproken.  
 
OPENBAAR VERVOER 
Vanaf 2019 tot en met zijn aftreden in 2021 was het bestuurslid van de Dorpsraad, Leon Imandt 
lid van de bestuurskamer Gooi en Vechtstreek van het ROCOV NH 
(=Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer). Leon Imandt heeft na 
zijn aftreden aangegeven lid van deze bestuurskamer te blijven en het bestuur zodoende te 
blijven informeren over de ontwikkelingen. In 2021 is de nieuwe 10-jarige concessie ingegaan, 
die verleend is aan Transdev (moederbedrijf van Connexxion). De bereikbaarheid van 
Muiderberg met het openbaar vervoer blijft hetzelfde in de nieuwe concessie. Belangrijkste 
punt dit jaar was natuurlijk de afschaling van het OV door de coronacrisis. Zowel de landelijke 
overheid als de provincie hebben het OV in dit jaar stevig ondersteund, waardoor de afschaling 
beperkt is gebleven. Wel is een aantal investeringen uit de nieuwe concessie in de tijd 
opgeschoven. Zo werd de aanschaf van volledig elektrische bussen uitgesteld naar 2022. 
 
SCHOOLVOORZIENINGEN/ KINDCENTRUM 
Al sinds vele jaren was de intentie dat de beide basisscholen samengaan in een Integraal 
Kindcentrum op één locatie in Muiderberg. Bij voorkeur op het terrein van de voormalige 
gemeentewerf. Inmiddels heeft het college van B&W het besluit genomen om de school op die 
locatie te bouwen. Vervolgens wordt nu gewerkt aan een Plan van Aanpak, waarin stappen 
worden vastgelegd om tot de realisatie te komen. De basis hiervoor is een programma van 
eisen, dat in overleg met leerkrachten en ouders is gemaakt. Het gebouw moet ruimte geven 
aan ca. 300 kinderen. 
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KUSTLIJNVISIE/NAARDERBOS 
In 2020 heeft de gemeente Gooise Meren bekendgemaakt dat er een nieuw bestemmingsplan 
voor het Naarderbos moest komen. Na een informatieve Webinar is er een Klankbordgroep 
opgericht waarin vertegenwoordigers van de gebruikers (multifunctioneel gebouw en 
golfbaan), aanwonenden van de IJsselmeerweg, omwonenden (waaronder een bestuurslid van 
de Dorpsraad) en andere belanghebbenden. Deze Klankbordgroep heeft onder leiding van een 
medewerker van de gemeente in 2020 en 2021 in een aantal bijeenkomsten een voor alle 
betrokken partijen acceptabel concept nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit is samen met 
een ecologisch rapport in juni 2021 aan de gemeente aangeboden. In de zomer 2021 is dit 
concept door de Gemeenteraad besproken maar niet goedgekeurd. De Gemeenteraad heeft 
besloten opnieuw te gaan spreken over de uitgangspunten voor de toekomst voor het 
Naarderbos. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. 
 
 
GELUIDSHINDER/ SNELWEGEN A1 EN A6 / VLIEGVERKEER  
 
In de webinar, naar aanleiding van de geluidmetingen die zijn uitgevoerd in 2018-2019, die de 
gemeente eind 2020 organiseerde gaf Rijkwaterstaat (RWS) aan:                                      
Als het blijkt dat bij het ontwikkelen van het project  (d.w.z. de uitbreiding van A1 en A6) 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’.                                                              
Van Rijkswaterstaat werd (nog) niets vernomen over de controle naleving geluid maar gezien 
de corona-situatie van 2021 (o.a. avondklok begin 2021), is de verwachting dat de controle 
geen overschrijding zal aangeven. Over het komend jaar kunnen wel relevante gegevens 
worden verwacht. Ook de hinder van vliegtuigen was in de corona-jaren duidelijk minder maar 
is de laatste maanden van 2021 weer behoorlijk aangetrokken. Een van de bestuursleden van 
de vereniging is lid van de Klankbordgroep Schiphol/A1-A6. Als officieel geaccepteerd 
burgerinitiatief bespreekt de Klankbordgroep Schiphol/A1 deze verontrustende ontwikkelingen 
met het gemeentebestuur Gooise Meren. Ook geeft de Klankbordgroep kwartaal- en 
jaaroverzichten uit over de situatie in de lucht en de snelwegen. Voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal de Klankbordgroep een Kieswijzer uitgeven 
met de reactie van politieke partijen op 6 stellingen over lucht- en wegverkeer. Meer 
uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van de klankbordgroep; 
https://www.minderhindergooisemeren.nl/nieuws/ 
 
GROOT ONDERHOUD WEGENPLAN.  
De Eikenlaan is inmiddels getransformeerd tot een prachtige laan met veel allure. De volgende 
fase betreft het Van der Helstpark en omgeving, waarvan de voorbereidingen zijn gestart. 
Hiervoor heeft de gemeente een projectleider aangesteld waarmee het bestuur heeft 
kennisgemaakt. Reeds in 2018 zijn door middel van een enquête de bewoners bevraagd, 
daaruit is belangrijke informatie gekomen. 
Nieuwe buurtwensen zijn eind 2021 opgehaald, die samen met gestelde kaders de 
uitgangspunten vormen voor de vernieuwing van de wegen, groenvoorziening verlichting, 
speelvoorzieningen en straatmeubilair. Er zijn twee klankbordgroepen van bewoners, die de 
buurt vertegenwoordigen in de gesprekken met de gemeente. 
 

https://www.minderhindergooisemeren.nl/nieuws/
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WARMTENET 
In de plannen van de Eikenlaan zijn inmiddels de distributieleidingen voor een warmtenet 
opgenomen. De realisatie kwam daarmee in 2021 in volle gang. Gelijke plannen bestaan er voor 
het Van der Helstpark en omgeving. Hoewel een aanvraag voor overheidssubsidie voor het 
warmtenet is afgewezen is de wens voor de realisatie van een dergelijk systeem nog steeds 
aanwezig. Aangezien deze subsidies voor zgn. PAW’s (Programma Aardgasvrije Wijken) de 
komende jaren nog doorloopt is voor 2022 opnieuw een subsidie aangevraagd.  
 
DOPRSPRAAT. 
De Dorpspraatkrant werd ook in 2021 weer in een oplage van 2000 stuks in de maanden mei en 
november huis- aan huis verspreid. Voor het schrijven van artikelen in de krant werden een 
aantal inwoners gevraagd eventueel een vaste een bijdrage te leveren. De redactie kon zich dan 
ook verheugen over het feit dat hierop door enige inwoners positief werd gereageerd en de 
continuïteit van de krant daarmee voorlopig gewaarborgd is. De gehele redactie heeft 
inmiddels tijdens een gezellig samenzijn op het zonnige terras van het Rechthuys op 8 
september met deze schrijvers kennis kunnen maken.  De krant werd (digitaal) aan alle leden 
van de gemeenteraad, B&W en alle gemeentelijke ambtenaren waarmee het bestuur 
regelmatig overleg pleegt, gestuurd. In beide 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. Alle kranten zijn overigens nog na te lezen via de 
website van de Vereniging (https://www.dorpsraadmuiderberg.nl) 
 
WIJKSCHOUW. 
De in mei geplande wijkschouw is voor 2021 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. 
Zoals in jaaroverzicht van 2020 aangegeven waren er toen 2 continu-beschikbare AED's in 
oostelijk Muiderberg. Inmiddels is er in 2021 een derde bijgekomen in het buurtschap 
Hakkelaarsbrug. Eind 2021 hebben 2 bewoners van de Badlaan het initiatief genomen voor een 
crowdfunding actie voor een AED aan het einde van de Badlaan nabij de Zeeweg. Deze actie is 
geslaagd en de AED zal in maart 2022 worden geïnstalleerd. Ook is er een AED in gebruik 
genomen, geplaatst aan de gevel bij de Spar in de Dorpstraat. Dit gebeurde op eigen initiatief 
van een bewoner van de Flevolaan en de eigenaar van de Spar. Om tot volledige dekking voor 
heel Muiderberg te komen is nog een AED benodigd bij de Gerard Doulaan ter hoogte van het 
Frans Halsplantsoen. De Vereniging Dorpsraad Muiderberg samen met de gemeente spannen 
zich hiervoor in. 
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BOMENPLAN 
De werkgroep “Bomenplan” heeft in 2021 flinke voortgang geboekt. In samenspraak met de 
betrokken wethouder en ambtenaren is een plan ontwikkeld om de entree van Muiderberg, 
vanaf de kant van de IJsselmeerweg te verfraaien met bomen en struiken. Dit plan wordt 
gefinancierd door Rijkswaterstaat uit de herstelgelden vanwege de verbreding A1/A6 en door 
de gemeente. Het uitgewerkte plan is op 25 oktober gepresenteerd aan de bewoners in een 
goed bezochte bijeenkomst in kantine van SC Muiderberg. De aanwezigen, onder wie de 
wijkwethouder mevr. Barbara Boudewijnse waren zeer te spreken over het voorstel en droegen 
nog een aantal goede adviezen aan. Daarna is het plan voorgelegd aan de Gemeenteraad, die 
het plan unaniem heeft goedgekeurd. De uitvoering zal in de loop 2022 gaan plaatsvinden. 
Helaas is het budget niet groot genoeg om het in het plan opgenomen uitkijkpunt en rustplek in 
de vorm van een grote halfronde bank met tafel nu uit te voeren, mogelijk zal dat in de 
toekomst alsnog kunnen worden gerealiseerd. 
 
ERFGOED/MONUMENTEN IN MUIDERBERG.  
De Monumentenwerkgroep heeft een boekje met Rijksmonumenten uitgegeven en de aftrap 
gegeven voor de opgave van erfgoed in Muiderberg, dat volgens bewoners Gemeentelijk 
Monument zou moeten worden. Deze aftrap vond plaats in de Kerk aan Zee tijdens de Open 
Monumenten Dagen 2020. Ruim 50 panden en objecten kwamen terecht op de zgn. longlist. 
Een commissie van deskundigen, ingesteld door de gemeente Gooise Meren, waarvan ook twee 
leden van de monumentencommissie deel uitmaakten, heeft hiervan een shortlist van 10 
panden en objecten samengesteld. De verwachting is, dat op deze open monumentendag op 
zaterdag 10 september deze 10 panden en objecten door de wethouder in de Kerk aan Zee 
zullen worden bekendgemaakt. Uit de monumentencommissie is de zelfstandige stichting 
Monumentaal en Historische Muiderberg voortgekomen. Deze Stichting gaf dit jaar reeds een 
huis- aan huis magazine uit; een tweede uitgave zal in maart 2022 volgen. In dit tweede 
magazine wordt ook aandacht besteed aan de gemeentelijke monumenten. Ook spant de 
Stichting zich in om (een gedeelte van) Muiderberg tot gemeentelijk beschermd dorpsgezicht 
aan te wijzen. 
 
RECLAMEBORDEN IN DE OPENBARE RUIMTE. 
In het jaar 2020 leverde de Vereniging diverse malen kritiek bij de gemeente vanwege de 

gekozen locaties en de aantallen borden over dit onderwerp. In dit jaar werd er dan met de 

harmonisatie van regels voor alle kernen een begin gemaakt en kwam het in oktober 2021 tot 

een besluit over dit onderwerp. Hiervoor werd een beleidsnota buitenreclame opgesteld Helaas 

is onze aanbeveling om het aantal borden te beperken tot hooguit 2-3 stuk, uitsluitend te 

plaatsen langs de in- uitvalswegen niet gehonoreerd. Deze beleidsnota is op de gemeentelijke 

website terug te vinden. Besloten is dan om verder uitsluitend nog reclame te maken op vast 

geplaatste borden van A0 formaat, zoals die ook al in Naarden te zien zijn. Het zal dan gaan om 

een aantal van totaal 7 stuks voor Muiderberg. Als gevolg van het besluit moest allereerst het 

contract met het bedrijf Driehoekreclame uit Breda dat nog tot april 2022 loopt worden 

opgezegd. Na april 2022 worden de A0 borden niet meer apart vergund via de gemeente. Wil 

men reclamemaken via deze borden, dan kan contact opgenomen worden met een externe 

partij ESH Media. 
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NIEUW CONVENANT. 
Op 23 juni werd door alle wijkplatforms tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in het stadhuis in 
Bussum een nieuw convenant (samenwerkingsovereenkomst) met de gemeente getekend. Dat 
was nodig aangezien de geldigheid van de vorige overeenkomsten in december 2021 zou 
aflopen. Namens het bestuur van de vereniging tekenden Jur Jonges als voorzitter en 
ondergetekende als secretaris; voor de gemeente tekende onze wijkwethouder mevr. Barbara 
Boudewijnse. 
 
 
KWARTAAL OVERLEG TUSSEN VOORZITTERS WIJKRADEN EN WETHOUDER PARTICIPATIE 
Onze voorzitter Jur Jonges nam in totaal 2x deel aan overleg tussen de voorzitters van de 
diverse wijkplatforms in Gooise Meren en de wethouder participatie en enige ondersteunende 
ambtenaren. Henk Donker kon als voorzitter het laatste overleg in december 2021 door drukke 
werkzaamheden helaas niet bijwonen. De notulen van deze bijeenkomsten ontvangt de 
vereniging echter wel zodat het bestuur van het besprokene op de hoogte blijft.  
 
 
8 maart 2022, 
Namens het bestuur, 
John Haug, secretaris met dank aan de bijdragen van diverse (ex)bestuursleden 
 


