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1. Opening / kennismaking 

opent het overleg en heet iedereen welkom. De gemeente wil de komende periode in Muiden en 

Muiderberg  achterstallig onderhoud aan diverse voorzieningen in de openbare ruimte wegwerken. Het 

onderhoudswerk wordt in diverse deelprojecten geclusterd en integraal opgepakt. Vanuit het 

Wegenbeheerplan Muiden is een inschatting gemaakt waar de urgentie het hoogst is. Dit is o.a. het 

geval in de Eikenlaan in Muiderberg en de wijk Mariahoeve in Muiden. De gemeente wil de bewoners er 

nauw bij betrekken en nodigt de dorpsraad uit om de rol van adviseur op zich te nemen. Er volgt een 

voorstelronde.  

 

2. Toelichting aanpak integraal onderhoud (WAT, WAAROM, WIE, HOE, WANNEER) 

Het Wegenbeheerplan is in 2015 nog door de zelfstandige gemeente Muiden vastgesteld. Muiden heeft 

van het Rijk een financiële bijdrage gekregen, met als voorwaarde dat Muiden een Wegenbeheerplan 

zou opstellen. Daarin staat globaal beschreven welk onderhoud er aan de wegen nodig is om 

achterstanden weg te werken. Alle wegen in Muiden en Muiderberg zijn door een extern adviesbureau 

geïnspecteerd, de resultaten daarvan zijn verwerkt in het wegenbeheerplan. De voorbereiding van het 

eerste deelproject ‘Mariahoeve en Eikenlaan’ is inmiddels gestart. Inmiddels zijn de plankaders voor de 

onderhoudsprojecten vastgesteld door het college, de aanwezigen hebben de notitie ontvangen. In dit 

advies staat dat de gemeente per wijk het onderhoud integraal wil oppakken, wat inhoudt dat niet 

alleen naar verharding wordt gekeken, maar ook naar de riolering, groenvoorziening, openbare 

verlichting en speelplaatsen. Dit om werk met werk te maken. 

Er is voor de Eikenlaan al wat voorwerk gedaan. Naast het feit dat de wegen zijn geïnspecteerd is er 

tevens gekeken wat er technisch nodig is om het onderhoud van de verschillende assets op orde te 

krijgen.  

De gemeente wil het onderhoudsplan graag in nauwe samenspraak met de dorpsraad (adviesorgaan) 

en belanghebbenden uitwerken. Dhr. meldt dat er afgelopen zaterdag een wijkschouw is 

gehouden en dit project ook ter sprake is gekomen. Hij vraagt om de bewoners in de Eikenlaan te 

informeren over de komende werkzaamheden. Dit omdat men denkt dat het werk na de kleine 

werkzaamheden die daar onlangs h bben plaatsgevonden, gereed is.  

Mevrouw vraagt of de andere clusters waarin gewerkt gaat worden, al bekend zijn. Dat is het 

geval en legt de indeling van de clusters uit. Er is een globale planning opgesteld, maar deze is niet 

meer accuraat en wordt aangepast.  
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vraagt naar de samenstelling van de dorpsraad: er is een bestuur van 6 bestuursleden, iedere 

maand is een open vergadering en er zijn rond 275 leden. De dorpsraad communiceert veel via 

Facebook en er is een website. Ook zijn er werkgroepen, in totaal zijn er ca. 30 personen actief bezig 

voor de dorpsraad.  

 

3. Organisatie - rolverdeling – dorpsraad als adviseur (WIE) 

Dhr. denkt veel te kunnen betekenen als adviseur. geeft aan dat hij in zijn rol als 

projectleider de voorstellen graag in samenspraak met de dorpsraad en interne projectgroep wil 

uitwerken. Uiteindelijk neemt niet hij, maar het college en in voorkomende gevallen de gemeenteraad, 

een besluit. Hij vraagt of de dorpsraad inhoudelijk wil meedenken, maar ook kritisch wil kijken naar de 

gang van zaken (verloop van het proces).  vraagt, wanneer er ongenoegens zijn, om niet te wachten 

met een reactie of advies, maar het gelijk te melden als iets anders zou kunnen. Mogelijk kan de 

gemeente dan voor navolgende clusters zaken aanpassen.  

De focus van de werkzaamheden ligt op het onderhoud aan de bestaande voorzieningen. Er is geen 

budget voor een complete herinrichting, maar de gemeente wil wel graag de wensen en ideeën van 

bewoners en eventuele kansen zoveel mogelijk meenemen in het project. In de Eikenlaan drukken de 

boomwortels nu de omliggende verharding omhoog. Er is gekeken wat er gedaan moet worden om de 

situatie te verbeteren. Het huidige idee is om de bomen zoveel mogelijk te handhaven en de 

wortelzone meer ruimte te geven, waardoor de wortelopdruk vermindert. Dit beperkt enigszins de 

parkeergelegenheden. Er wordt gevraagd of er opties aan de bewoners worden voorgelegd als er bijv.  

bomen gekozen moeten worden. geeft aan dat de gemeente, daar waar mogelijk, de bewoners 

zeker wil betrekken bij te maken keuzes. Mevrouw meldt dat aan het einde van de Eikenlaan 

een dorpsweide ligt. Hier waren vroeger rioolproblemen en hiervoor is een geul gegraven. Deze is 

volgens de bewoners niet meer mooi en de vraag is of dit meegenomen kan worden bij dit project. Dit 

komt in de verdere uitwerking nog aan de orde. 

 

De riolering is nog niet aan vervanging toe. Er is sprake van plaatselijke gebreken, die gerepareerd 

worden. Wanneer in de toekomst het einde van de levensduur van het riool nadert, dan wordt het riool 

gerelined. De gemeente is voornemens om de verharding in het trottoir wel te vernieuwen, en ook het 

asfalt in de rijbaan te voorzien van een nieuwe deklaag. Er wordt gemeld dat de verkeersdrempels vrij 

hoog zijn. geeft aan dat een aanpassing van de drempels wordt meegenomen in het werk.  

 

Vraag: Valt de Tesselschadelaan ook onder het wegenbeheerplan?  

Antwoord: Ja, maar hier moet mogelijk ook ondergronds aan de riolering veel gedaan worden en dat 

wordt meegenomen in het tweede deelproject: de cluster Muiderberg. Ook wordt er gevraagd naar de 

clustering van de projecten. Aangegeven wordt dat deze zodanig gekozen is dat alle werkzaamheden 

per wijk gecombineerd worden en Muiden en Muiderberg zo goed mogelijk bereikbaar blijven.  

 

4. Participatie en communicatie (HOE) 

De gemeente wil voorafgaand aan de planvorming input ophalen bij de bewoners. Hiervoor wordt een 

enquête gehouden. De dorpsraad wordt nauw betrokken bij de uitwerking van de vraagstelling. De 

resultaten van de enquête worden meegenomen in het Voorlopig Onderhoudsplan (VO). Voor het 

uitwerken van de enquête worden overlegsessies ingepland met de dorpsraad en de gemeentelijke 

adviseurs en assetmanagers, om de vragen te bepalen.  
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Vraag: wordt de Eikenlaan een eenrichtingsweg?  

Antwoord: Vooralsnog is dat niet gepland.  laat zich adviseren door leden vanuit de projectgroep en 

de dorpsraad; als blijkt dat dit erg leeft onder de bewoners dan kan dit eventueel besproken worden.  

Vraag: gaan er nog nutsbedrijven aan de slag?  

Antwoord: De gemeente heeft de nutsbedrijven verzocht om aan te geven of er onderhoud of 

aanpassingen aan hun voorzieningen nodig zijn. De nutsbedrijven gaan hier naar kijken. Zij zijn van de 

plannen van Gooise Meren op de hoogte. In de nabije toekomst zal hierover meer duidelijkheid komen. 

Voor het bespreken van de eerste aanzet tot de enquête is nog geen datum ingepland. Voor de wijk 

Mariahoeve heeft de wijkraad Mariahoeve verzocht om de enquête over de zomer heen te tillen en 

deze pas vanaf september te houden. Voor Eikenlaan wil  in juni de enquête voorbereiden en eind 

juni/begin juli de enquête uitzetten. Dhr.  geeft aan dat hij zelf op vakantie is in die maand en 

vraagt een vervanger voor deze periode. Met deze planning is het haalbaar om voor de zomervakantie 

de enquête-uitslag binnen te hebben.  

Groen Muiderberg wordt uitgenodigd voor de participatieavonden, zij kunnen meegenomen worden bij 

overleggen, maar alleen als het over groen gaat.  

 

5. Inhoudelijke input wijkraad (WAT) 

vraagt of de dorpsraad nu al aandachtspunten heeft waar de gemeente rekening mee kan houden. 

De leden van de dorpsraad geven aan dat vooral de hoge drempels en slechte trottoirs de grootste 

problemen veroorzaken. 

 

6. Planning (WANNEER) 

De planning voor het project dient aangepast te worden.  

 

7. Rondvraag 

De heer gaat de maand juni op vakantie. Er wordt gekeken of er voor 4 juni een nieuwe afspraak 

ingepland kan worden. 

vraagt of het participatieplan besproken kan worden.  legt uit dat hij een communicatie- en 

participatieplan gaat opstellen voor de eerste 4 clusters en veel input vanuit dit overleg wordt 

meegenomen. Op 31 mei is intern een overleg hierover. Als er een plan in concept is, wordt deze 

doorgestuurd. 

Mw.  vraagt hoeveel tijd er zit tussen het uitwerken van een Voorlopig Onderhoudsplan (VO) en 

een Definitief Onderhoudsplan (DO). geeft aan dat, doordat er vooruitlopend op de uitwerking van 

een VO al input bij bewoners opgevraagd wordt, de aanpassingen naar een DO mogelijk beperkt zijn. 

Hij denkt dat er voor de inhoudelijke planuitwerking van de Eikenlaan niet veel tijd tussen hoeft te 

zitten. Echter, de ervaring leert dat het besluitvormingsproces door college en de raad wel de nodige 

tijd in beslag neemt. schat in dat er met de uitvoering van de werkzaamheden niet veel eeder 

gestart kan worden dan rond het voorjaar 2018.  

 

8. Volgend overleg en sluiting 

plant op een zo kort mogelijk termijn een startoverleg over de enquête in. Van eind juli tot 

september wordt er niet vergaderd i.v.m. de zomervakantie. Voor de zomer wil de input verkregen 

hebben. bedankt iedereen voor het constructieve gesprek. 


