
	VERENIGING	DORPSRAAD	MUIDERBERG	

	
	
NOTULEN 6 september 2021 algemene ledenvergadering 
Locatie: kantine van de voetbalvereniging Muiderberg 
 
Aanwezige bestuursleden:  
Jur Jonges, John Haug, Henk Donker, Leon Imandt en Michiel Koekkoek.  
 
Notulist:  
Fred Kollen 
 
Aanwezigen vanuit gemeente Gooise meren;  
Annemarie van Embden, wijkadviseur, Barbara Boudewijnse wijkwethouder (deels) 
 
Afwezige leden met bericht:  
Ron Slockers, Jos Gunneweg, Adri Timp, Charles Wiss, Elle Burghgraaff, Carlijn Vader. 
       
Aanwezige leden: 
Marion van Os, Ella van Dongen, Gerrit Groenewegen, Johan Smit, Jan Stroband, Henk 
Glotzbach, Nico Kooij, Mariet v/d Paard, Henk van Amerongen, Jens Duyts (deels), Eric-Pieter 
Vlaanderen, Harry Mock, Bea van Rossum, Paul van Raaijen, Bart Tulp. 

Aanvang: aanvang vergadering 20.00 uur.  
 
1. Opening 
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering. Het wordt zijn laatste algemene vergadering als 
bestuurslid. De voorzitter deelt mee dat de vereniging thans 547 leden telt. 
 
De voorzitter vertelt dat de Dorpsraad een convenant met de gemeente heeft gesloten 
waarin de samenwerking nader wordt uitgewerkt en waarin met name de financiering 
duidelijker is geregeld. 
Voorts kondigt hij aan dat vanwege nieuwe wetgeving de statuten van de Dorpsraad moeten 
worden gewijzigd en dat John Haug en Fred Kollen hierover al overleg met de notaris hebben 
gehad. De te wijzigen statuten zullen de volgende algemene vergadering ter goedkeuring 
aan de leden worden voorgelegd. 
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2. Inkomende en uitgaande stukken 
John Haug deelt mede dat er ook tijdens de coronaperiode veel correspondentie is gevoerd, 
te veel om de leden hiervan deelgenoot te maken. Daarom heeft John er een samenvatting 
van gemaakt en in het jaarverslag opgenomen. De correspondentie is desgewenst bij John in 
te zien.  
Alleen al de correspondentie met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal over de 
stankoverlast bij Den Ouden telt inmiddels 2100 pagina’s. 
 
De Werkgroep Woonvisie heeft alle fracties in de gemeenteraad een brief gezonden over de 
vrijkomende locaties van de lagere scholen en heeft bepleit dat er sociale huurwoningen 
komen voor jongeren en ouderen waardoor de doorstroming op de woningmarkt bevorderd 
wordt.  
 De werkgroep pleit verder voor het bouwen van betaalbare woningen, waarvan een deel 
sociale huur- en een deel zorgwoningen bedoeld voor starters, jongeren en ouderen. Doel is 
onder meer om doorstroom te stimuleren waarbij woningen vrijkomen jonge gezinnen. 
John Haug voegt eraan toe dat de Dorpsraad graag ziet dat de fracties in de gemeenteraad 
over de bestemming van die locaties een standpunt innemen in hun nieuwe 
verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
 
3. Bestuursvergaderingen 
Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur doorgaans elektronisch via ZOOM 
vergaderd en een enkele keer fysiek in de ruimte van Kaffee. 
 
4. Notulen algemene ledenvergadering 10 september 2020 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag 2020  
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
6.  Verslag kascommissie en benoemingleden kascommissie 
Jens Duyts en Henk Glotzbach van de kascommissie doen verslag van hun bevindingen. 
Er moeten twee nieuwe leden van de kascommissie worden benoemd. De vergadering 
benoemt Paul van Raaijen en Bart Tulp.  
 
7. Goedkeuring jaarrekening 2020 
De subsidie van de gemeente voor dit jaar is ontvangen. 
John heeft het penningmeesterschap tijdelijk overgenomen van Nel de Wit en wordt bij het 
boekhouden bijgestaan door Henk Glotzbach. 
John Haug licht de jaarrekening toe en merkt op dat het resultaat het afgelopen jaar negatief 
was. Dit wordt veroorzaakt door twee eenmalige uitgaven aan (1) de Stichting Monumentaal 
& Historisch Muiderberg aan wie een startsubsidie is gegeven. Deze stichting onderzoekt 
welke bouwwerken een gemeentelijk monument zouden kunnen zijn. Voorts is er (2) een 
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bedrag geschonken aan de Concert van Kerk aan Zee die door de corona werd 
geconfronteerd met weg vallende inkomsten en in doorlopende uitgaven. 
Deze uitgaven zijn feitelijk gedaan van de gelden van de vroegere bewonersvereniging 
Muiden /Muiderberg waarover de Dorpsraad als reserve beschikte. 
Erik Pieter Vlaanderen geeft in overweging een reserve aan te houden die gelijk is aan de 
uitgave van één jaar. Het bestuur is het met hem eens. 
 
De jaarrekening wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
8. Decharge bestuur 
Bij besluit wordt de bestuursleden decharge verleend. 
 
9. Mutaties in het bestuur 
De voorzitter deelt mede dat er drie bestuursleden aftreden. Nel de Wit per 31 december 
2020 en Leon Imandt en hijzelf tijdens deze vergadering. Jur stelt voor om Henk Donker tot 
voorzitter te benoemen. Henk stelt zich aan de aanwezigen voor. Hij woont bij de 
Hakkelaarsbrug, heeft een latrelatie, is tweeënhalf jaar lid van de Dorpsraad en werkt bij de 
KLM als consultant en daarnaast als vakbondsman voor het technisch personeel. Voorts zegt 
hij een ander type voorzitter te zijn dan Jur omdat hij (vanwege een fulltimebaan) zich 
minder met de inhoud kan bemoeien en dus meer een technisch voorzitter zal zijn. 
 
Henk merkt voorts op dat het nieuwe bestuur met drie personen sterk onderbezet is. Daar 
moet binnen een jaar verandering in komen door een bestuur van minimaal zes personen te 
realiseren, waarbij met name vrouwen en jongeren van harte welkom zijn. Hij maakt het 
voorbehoud anders na een jaar af te treden waarna de Vereniging ontbonden moet worden. 
De algemene vergadering benoemt Henk Donker tot voorzitter. 
 
John Haug merkt op dat hij bereid is de taken van secretaris en penningmeester nog enige 
tijd te combineren maar dat er een bestuurslid moet komen die het penningmeesterschap 
van hem overneemt. 
 
Henk Donker bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun vele werkzaamheden en 
vindt het spijtig dat zij vertrekken. John geeft Jur en Leon een cadeaubon en een potje 
Muiderbergse honing. Voorts heeft hij een bos bloemen voor de aanwezige echtgenoten van 
beiden. 
Jur en Leon merken beiden op dat zij de projecten afmaken waarbij zij betrokken zijn. 
 
10. Aangepaste begroting 2021 
John licht de begroting 2021 toe en merkt op dat hij de inkomsten uit advertenties in de 
Dorpstraat conservatiever heeft ingeschat omdat vanwege de corona advertenties met 
name vanuit de horeca niet zijn geplaatst. Bij de uitgaven heeft hij de kosten voor De Rijver 
verminderd omdat daar minder wordt vergaderd. Daarentegen zijn weer extra kosten 
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gemaakt voor professionele ZOOM vergadersoftware. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor 
de beveiliging van de website. 
 
De algemene vergadering gaat akkoord met de aangepaste begroting. 
 
11. Onderwerpen tijdens de algemene vergadering 
Er zijn veel onderwerpen tussendoor in de vergadering aan de orde geweest. Op een aantal 
daarvan wordt hierna kort ingegaan. 
 
a. Bomenplan 
Leon deelt mede dat het bomenplan nu eindelijk werkelijkheid lijkt te gaan worden. Het 
college van burgemeester en wethouders en nadien de gemeenteraad moeten thans 
goedkeuring verlenen, waarna er nog een inspraakronde voor de bewoners komt. Hij 
verwacht dat in maart 2022 de bomen en struiken kunnen worden geplant en dat in 
april/mei 2020 de wandelroute rond het dorp klaar zal zijn. 
 
b. Subsidie 2022 
Het bestuur heeft de subsidieaanvraag voor 2022 ingediend met een bijbehorend 
activiteitenplan. 
 
c. Den Ouden 
Nico Kooij vraagt of Den Ouden een provinciale dan wel een gemeentelijke kwestie is. John 
Haug antwoordt dat de provincie de regie voert en dat de omgevingsdienst Noordzeekanaal 
namens de provincie het toezicht uitoefent. Erik Pieter Vlaanderen bedankt John voor zijn 
vele werkzaamheden in dit dossier. 
 
d. Politieke avond 
Jur merkt op dat het bestuur voornemens is om evenals in 2017 een politieke avond te 
houden tijdens welke de politieke partijen hun verkiezingsprogramma in relatie tot 
Muiderberg kunnen toelichten. Die avond wordt vermoedelijk in februari/maart 2022 
gehouden. 
 
e. Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos 
Leon Imandt merkt op dat hij het dossier Naarderbos afmaakt. 
 
f. Groot onderhoud wegen  
Bea van Rossum ergert zich aan het tempo van werken bij de uitvoering van het groot 
onderhoud aan de Eikenlaan. Het geeft te veel verkeersoverlast. Nico Kooij merkt als 
bewoner van die laan op dat er dagelijks hard wordt gewerkt. 
Jur merkt in dit verband op dat hij met Hette Zijlstra een kleine werkgroep vormt die met de 
nieuwe omgevingsmanager van de gemeente, mevrouw Haatrecht, in overleg is over een 
betere communicatie met betrekking tot de nog te verrichten werkzaamheden.  
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g. Reclameborden 
Bestuur en vergadering zijn het erover eens dat het historisch gezicht van Muiderberg niet 
moet worden aangetast door het plaatsen van reclameborden. Het bestuur heeft hierover 
overleg met de betreffende gemeentelijke ambtenaar. Er is inmiddels een beleidsnotitie 
waaruit kan worden opgemaakt dat er meer reclameborden worden geplaatst en wellicht 
ook lichtreclames. Deze vormen een inkomstenbron voor de gemeente. 
Het bestuur maakt bezwaar tegen de reclameborden, waaronder die op de Googweg omdat 
dat bord het verkeer kan afleiden. Voorts is bezwaar gemaakt tegen het zodanig plaatsen 
van reclameborden voor een bushalte dat de buschauffeur een wachtende niet tijdig 
opmerkt. 
 
h. Dorpsvisie 
De voorzitter merkt op dat hij met vijf mensen in gesprek is over het formuleren van een 
nieuwe Dorpsvisie. 
 
12. Rondvraag  
 
Jan Stroband vraagt aandacht voor de wijkagenda die Muiden heeft opgesteld en die meer 
omvat dan alleen vermelding van activiteiten maar waarin ook de vraag aan de orde komt 
waar wij op verschillende terreinen heen willen. Het bestuur zegt toe die wijkagenda te 
bekijken. 
 
Gevraagd wordt in hoeverre de Dorpsraad bemoeienis heeft met de warmtetransitie in 
Muiderberg. De voorzitter antwoordt dat de Dorpsraad niet inhoudelijk betrokken is maar 
wel faciliterend. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het de vraag is of dit voldoende 
is om 80% van de inwoners mee te krijgen om warmtenet te realiseren. 
 
Bea van Rossum merkt op dat zij geen linten meer om de bomen ziet en vraagt zich af of de 
eikenprocessierups het dorp heeft verlaten. Het antwoord is bevestigend. 
 
13. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur. 
 


