
 VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG 

 

 

NOTULEN 16-6- 2022 Openbare Bestuursvergadering 

Locatie: De Rijver/Jaap Guntenaarzaal 

 

Aanwezige bestuursleden:  

John Haug (secretaris/penningmeester) en Michiel Koekkoek (bestuurslid).  

 

Afwezige bestuursleden;  

Henk Donker (voorzitter). 

 

Notulist:  

Fred Kollen. 

 

Afwezig met bericht vanuit gemeente Gooise Meren; 

Annemarie van Embden, wijkadviseur, Barbara Boudewijnse, wijkwethouder 

 

Afwezige leden met bericht:  
Wilma Ruiter, Leon Imandt, Lars Oostveen, Jur Jonges, Ab Heij, Charles Wiss, Marije 

Wiss. 

       

Aanwezige leden: Bea van Rossum, Eric-Pieter Vlaanderen, Renée van Wagensveld, 

Gerard Boer, Peter Braam, Jan Stroband, Ben Hagens, Frans de Winter, Johan Smit. 

 

Verder aanwezig: Harry Mock (erelid). 

 

Aanvang: aanvang vergadering 20.30 uur.  

 

1. Opening/mededelingen 

Bij afwezigheid van voorzitter Henk Donker leidt John Haug als voorzitter de 

bestuursvergadering. 

 

2. Notulen bestuursvergadering 7 april 2022 

De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd. 
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3. Meldingen, ingekomen/uitgaande stukken 

Bij de agenda is een brief van het bestuur van de Dorpsraad aan de gemeente Gooise 

Meren gevoegd waarin een zienswijze wordt gegeven op de Omgevingsvisie Gooise 

Meren maart 2022. 

 

Buslijn 210 

Voorts is een brief bijgevoegd aan het college van Burgemeester en Wethouders over het 

voornemen van de busmaatschappij Transdev om lijn 210 op te heffen. Leon Imandt 

attendeerde het bestuur hierop. Deze buslijn is in de spitsuren een aanvulling op buslijn 

110. Dit is een tegenspraak met de Omgevingsvisie van Gooise Meren waarin een 

versterking van het openbaar vervoer in Muiderberg wordt bepleit. De gemeente wordt 

verzocht richting provincie actie te ondernemen, omdat de provincie hierover gaat. 

Erik Pieter Vlaanderen bepleit om de oude buslijn 136–138 te herstellen die via Naarden  

Vesting door Muiderberg, Muiden, langs de Maxis naar het Amstelstation reed. Dit met 

een kleinere bus, waardoor een betere bezetting van de bus wordt verkregen. Als het 

aan Bea van Rossum ligt doet de bus ook de Lunet in Naarden aan omdat dagelijks 

zwemmers uit Muiderberg naar dit zwembad rijden. 

Gerard Boer stelt dat ook aangehaakt zou kunnen worden bij de snelle verbinding van 

Almere naar Amsterdam door een halte te maken ter hoogte van de IJsselmeerweg. 

Jan Stroband geeft in overweging hierover een enquête onder de inwoners te houden 

omdat met de verkregen resultaten een krachtiger standpunt kan worden ingenomen. 

 

Schaken 

Renée van Wagensveld meldt dat mevrouw Schot en zij het initiatief nemen om vanaf 17 

juni 2022 de picknicktafels op de Brink te gebruiken om wekelijks te schaken. Het hele 

jaar door, behoudens bij regen. Iedereen kan deelnemen, mits men zijn eigen schaakspel 

(en eten en drinken) meeneemt. Het bestuur zegt toe hieraan in de Dorpspraat aandacht 

te besteden. 

 

Ongeluk 

Hugo Landheer meldde dat recentelijk midden in de nacht een groot ongeluk heeft 

plaatsgevonden op de snelweg met als gevolg dat veel grote trucks in Muiderberg vast 

kwamen te zitten omdat zij moesten keren. Veel overlast en lawaai waren het gevolg wat 

zo’n 2½ à 3 uur duurde. Hierdoor was Muiderberg voor hulpdiensten niet bereikbaar. 

Het bestuur vraagt Rijkswaterstaat in zo’n situatie maatregelen te nemen dat 

Muiderberg niet als sluiproute wordt gebruikt. 

 

4. Bezetting van het bestuur 

Het bestuur is met drie leden onderbezet. Het bestuur zou ten minste uit 5 á 6 leden 

moeten bestaan. Er zijn enkele premature gesprekken gaande. 
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5. AED 

Binnenkort kent Muiderberg zes buiten geplaatste AED’s. Hoewel hiermee wordt 

voldaan aan de richtlijnen van de Hartstichting is in noodgevallen de loopafstand tot een 

AED toch nog lang. Het is gewenst dat (al dan niet via crowdfunding) meer openbaar 

toegankelijke AED’s komen. Bij diefstal of beschadiging vergoedt de gemeente de schade 

tot € 1400. Ben Hagens voegt eraan toe dat vanaf volgend jaar alle AED’s in 

gemeentelijke gebouwen buiten worden geplaatst. 

Michiel Koekkoek doet een oproep om ook binnenshuis geplaatste AED’s bij 

Hartslagnu.nl te melden, opdat ook die adressen bij een noodgeval kunnen worden 

doorgegeven. 

Voor de bediening van deze apparaten worden cursussen gegeven. Het bestuur heeft 

aangegeven de kosten van negen cursisten voor zijn rekening te nemen. Nu blijkt dat 

drie cursisten de cursus via hun zorgverzekeraar vergoed kregen, kan de Dorpsraad de 

kosten van drie andere cursisten vergoeden. 

 

6. KC De Meerstroom 

John Haug merkt op dat de gemeente op goede wijze alle belanghebbenden bij de 

totstandkoning van het nieuwe Kindcentrum betrekt. Peter Braam meent dat ook de 

omwonenden bij de verkeersproblematiek worden betrokken. De opkomst is redelijk 

groot. John Haug zegt dat er vele mooie plannen worden gesmeed maar vraagt zich af of 

hiervoor wel financiële dekking is. 

 

Erik Peter Vlaanderen brengt in herinnering dat zeven jaar geleden een plan is 

ingediend om het terrein van De Rijver zodanig te gebruiken dat de onderbouw voor de 

school wordt gebruikt en dat daarbovenop 57 woningen worden gebouwd. Er is met 

name behoefte aan huurwoningen voor senioren. Het (gemeentelijke) terrein van de 

Midgetgolfbaan zou dan als parkeerplaats worden ingericht. De gemeente heeft echter 

voor een andere architect gekozen waardoor dit plan van tafel lijkt. 

Jan Stroband merkt op dat er wel heel snel gehandeld moet worden om dit plan alsnog 

in behandeling te krijgen. 

 

7. Omgevingsvisie Gooise Meren maart 2022 

Het bestuur heeft op 14 juni 2022 bij de gemeente een zienswijze ingediend, waarin de 

input van de leden is verwerkt. Er is het voorbehoud gemaakt dat op specifieke 

onderdelen deskundigen uit het dorp ook nog hun visie kunnen geven. Een aantal leden 

heeft op persoonlijke titel een zienswijze ingediend. In totaal zijn er tientallen 

zienswijzen ingediend. 

De op te stellen Omgevingsvisie vloeit voort uit de op 1 januari 2023 in werking te 

treden Omgevingswet die gemeenten tot een dergelijke visie verplicht. Er zijn echter 

geluiden dat die datum niet wordt gehaald omdat de bijbehorende automatisering verre 

van gereed is. 
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Jan Stroband licht het systeem toe. De Omgevingswet verplicht tot een Omgevingsvisie 

die nader moet worden uitgewerkt in een concreter Omgevingsplan, dat eens in de vier 

jar wordt aangepast. Op detailniveau wordt het Omgevingsplan nader uitgewerkt in 

wijkagenda’s. Er komt ook een apart gedeelte voor Muiderberg. Hierin kunnen 

toekomstige wensen worden opgenomen. Het is echter niet zeker dat die wensen 

worden gerealiseerd. Jan maakt het bestuur een compliment voor de ingediende 

zienswijze. 

John Haug haakt hierop aan met de mededeling dat hij vanmiddag overleg heeft gehad 

met de voorzitters van de verschillende wijken in Gooise Meren om tot een gezamenlijke 

wijk overstijgende aanpak van de verschillende visies te komen. 

Gerard Boer memoreert - evenals een aantal andere sprekers - dat gelet op de 

omvangrijke materie het formuleren van een zienswijze tijdrovend werk is. Hij stelt voor 

een clubje samen te stellen dat zich hiermee bezighoudt, waarvoor hij zich aanmeldt. 

 

8. Meldingen aan de gemeente 

 

Muurtje 

De Dorpsstraat kent een laag muurtje dat al verschillende keren door lange 

vrachtwagens is kapotgereden en door de gemeente is gerepareerd. De gemeente vraagt 

het advies van de Dorpsraad. Het muurtje heeft als functie een scheiding aan te brengen 

tussen het autoverkeer enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Bij het 

verwijderen van het muurtje neemt de verkeersonveiligheid toe. Desondanks wil de 

gemeente het muurtje verwijderen. Bij het entree van Muiderberg staat een bord dat 

vraagwagens van een bepaalde lengte niet zijn toegestaan maar hierop wordt eigenlijk 

niet gehandhaafd. 

Harry Mock stelt voor het muurtje iets korter te maken waardoor vrachtwagens de 

bocht beter kunnen nemen. Erik Peter Vlaanderen ziet meer in het 10 cm lager maken 

van het muurtje. Het bestuur vraagt een verkeersdeskundige om advies. 

 

Trapjes dijk 

De trapjes op de dijk groeien meer en meer dicht, zodanig dat sommige trapjes 

nauwelijks meer zichtbaar zijn. Het bestuur heeft de gemeente al verschillende malen 

gevraagd trapjes beter te onderhouden. Echter zonder voldoende resultaat. Het is 

wederom onder de aandacht van de gemeente gebracht. 

 

Strandje ter hoogte van de Maar bij de Boeg 

Frans de Winter merkt op dat veel tuinen overhangend groen kennen zodanig dat het 

trottoir moeilijk te gebruiken is. De gemeente schouwt tweemaal per jaar en spreekt de 

bewoners hierop aan. Ook hier wreekt zich een gebrek aan gemeentelijke handhaving. 

John Haug adviseert het probleem in voorkomende gevallen bij de gemeente te melden 

en het daarna verkregen meldingsnummer aan hem door te geven, zodat hij aan de hand 

van dit nummer bij de gemeente kan rappelleren.  
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9. Nieuwe editie van de Dorpspraat 

John Haug merkt op dat recentelijk de achtste editie van de Dorpspraat is uitgekomen en 

dat de krant door de advertenties redelijk kostendekkend is. John Haug ontving 

positieve reacties van de burgemeester, wethouders, raadsleden en een aantal inwoners. 

 

10. Rondvraag. 

Bea van Rossum stelt de stoplichten op de Googweg vanwege de werkzaamheden aldaar 

aan de orde. Deze zijn niet goed afgesteld. Het is vaak lang wachten zonder dat er 

tegenverkeer komt. 

Voorts vraagt zij om de openbare bestuursvergaderingen voortaan om 20 uur te laten 

beginnen. John Haug zegt dit toe. 

 

11. Sluiting om 22.15 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


