
 

 

Verslag 1e overleg enquête Eikenlaan Muiderberg 
 

Aanwezig:  

Dorpsraad Muiderberg: 

    

 

We ask You:  (communicatieadviseur) 

     (projectleider enquête) 

 

Gooise Meren:  (assetmanager Sport, Spelen en Straatmeubilair) 

    (assetmanager OVL) 

 (adviseur Bomen) 

(werkvoorbereider) 

     (werkvoorbereider) 

     (communicatieadviseur) 

     (projectondersteuner) 

     (projectleider)    

 

Datum:   8 juni 2017 in gemeentehuis Bussum 

 

1.Opening 

opent de vergadering. Het doel van het overleg is om te komen tot een aanzet voor vragen aan de 

inwoners van de Eikenlaan. benadrukt dat het fijn is dat de dorpsraad is aangeschoven zodat er 

gezamenlijk kan worden opgetrokken in het voorbereidingstraject. Het gaat om de uitvraag aan de 

bewoners over het onderhoud in de wijk. In de straat liggen zeker kansen, het is de bedoeling die op te 

zoeken door middel van een inventarisatie onder de inwoners. 

 

2.Stand van zaken van het project en organisatie 

2.1Doel project 

Dit overleg is bedoeld om zoveel mogelijk informatie op te halen. De enquête moet zo opgesteld worden 

dat de kansen benoemd worden binnen het bestaande onderhoudsbudget om tevreden inwoners te 

krijgen/houden. 

 

2.2Kaders 

Budget 

Het gaat heel duidelijk over integraal onderhoud in de wijk en niet over een herinrichting. De bedoeling is 

dat na de onderhoudswerkzaamheden de wijk 20 jaar vooruit kan.  

Het budget voor de verschillende assets is leidend waar het gaat over mogelijkheden. 

 

Dorpsraad 

De dorpsraad zet uiteen wat de visie van Muiderberg is en dat deze visie uitgangspunt vormt, voor hun 

inbreng. 
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Visie Muiderberg: 

- Muiderberg zo kind- en zo fietsvriendelijk mogelijk maken 

- In het oude dorp zoveel mogelijk klinkers gebruiken (geeft dorpse karakter weer) en dus zo min 

mogelijk asfalt. 

 

Als het gaat om wegverharding wordt heel duidelijk de wens uitgesproken voor klinkers i.p.v. asfalt. 

geeft aan dat het gaat om onderhoud met behoud van asfalt. Het budget is momenteel niet toereikend 

om asfalt te vervangen door klinkers. Er wordt geconstateerd dat hier zeker een kans ligt en dat deze 

meegenomen kan worden als de riolering moet worden vervangen. zegt hierover apart in overleg te 

gaan met dorpsraad op langere termijn. Al pratende wordt er een alternatief geopperd, nl. streetprint. Zie 

onder punt 3 uitstraling. 

 

Deelnemers enquête 

De belangen van de bewoners van de Eikenlaan zullen verschillen met die van de straten er omheen. De 

dorpsraad geeft aan dat het om een autoluwe straat gaat en vindt daarom dat alleen Eikenlaan zou 

moeten deelnemen. Een ander argument dat naar voren komt is dat je met het enquêteren van andere 

straten andere verwachtingen schept. Besloten wordt om alleen de Eikenlaan en de aangrenzende 

hoekwoningen te bevragen. 

 

Groen 

Het punt van overhangend groen wordt opgepakt tijdens de informatieavond en hoeft niet aan bod te 

komen in de enquête. Er worden nog zeker vier bomen gekapt in verband met de staat waarin deze 

verkeren en het gebrek aan mogelijkheden voor een toekomstbestendige situatie. 

 

Speelvoorziening 

Er wordt besloten om geen vragen te stellen over speelvoorzieningen. 

 

3.Enquête 

Het gaat bij de enquête heel duidelijk om het ophalen van informatie. Het vormt onderdeel van een 

proces om een voorlopig onderhoudsplan op te kunnen stellen. Er wordt gesproken over of wel/niet de 

meeste stemmen gelden. Later in het proces volgen meer inspraakmomenten. 

 

Vastgesteld wordt dat de issues die in de enquête naar voren moeten komen, zijn: 

- Bomen 

- Verharding/drempel 

- Parkeren 

 

De dorpsraad geeft aan dat de grootste ergernis in de wijk de trottoirs en de weg (lappendeken) zijn. 

 

Eisen vragen 

-De vragen moeten zo geformuleerd worden dat er geen ruimte ontstaat voor zaken die niet binnen het 

bestaande budget realiseerbaar zijn. Voor de inwoners moet duidelijk zijn wat zij kunnen verwachten. 

-Vragen waarbij het nodig is, ondersteunen met beeldmateriaal om eventuele onduidelijkheden weg te 

nemen. 

-Geen vragen stellen over het onderhoud van trottoirs; bij de gemeente is bekend dat dat moet gebeuren. 

En met een dergelijke vraag wordt geen kans ‘opgehaald’. 



 

 

Pagina 3 van 4 

 

  

 

Parkeren/bomen 

De dorpsraad geeft aan dat de wens bestaat om het parkeren zoals dat nu is geregeld, behouden blijft. Dit 

punt kan worden meegenomen in de enquête. 

Een kans is om van het trottoir en parkeervakken één gebied te maken. Er is nu veel worteldruk van 

bomen.  

De gemeente wil de bomen in principe houden. Dit betekent dat boomspiegels vergroot moeten worden 

in verband met wortelopdruk. Dit heeft consequenties voor de grootte van de parkeervakken, deze 

nemen daardoor iets af. Gebleken is dat veel parkeervakken leeg staan.  

Een andere vraag die hierop aansluit is: Wat weegt voor u zwaarder: parkeren of bomen?  

 

Uitstraling 

Zoals de Eikenlaan nu oogt is de sfeer van de Brink heel duidelijk doorgetrokken. De vraag aan inwoners 

voorleggen of de uitstraling/sfeer straat in relatie moet zijn met het dorp? 

Hoe krijg je de sfeer in de straat gezien klinkers het budget te boven gaan en asfalt de sfeer niet ten goede 

komt. Een goed alternatief is streetprint; in het asfalt wordt een klinkerprint gedrukt. Aandachtspunt is 

dat het niet zo geruisloos is als asfalt. Het geluidsaspect in vragen verwerken. 

 

Verkeersveiligheid/wegen 

Onder de asset wegen vallen ook trottoirs, drempels en fietspaden. Dit moet duidelijk worden voor 

inwoners. 

Bij verkeersveiligheid is het mogelijk om een waardering aan te geven. Bekend is dat er in de Eikenlaan 

nauwelijks ongelukken zijn. De Eikenlaan is een 30km gebied en als zodanig ingericht. 

In de Eikenlaan zijn plateaus aanwezig. Ben geeft aan dat hoogte en helling soepeler gaan worden t.a.v. 

fietsverkeer. 

Verkeersremmende maatregelen zijn niet nodig. Het verkeersaanbod in de straat is vrij laag en de 

plateaus functioneren. 

 

Verlichting 

De verlichting is in de periode 2011/2013 vernieuwd. Vernieuwing is dus niet aan de orde. Er kan worden 

gevraagd naar de plaatsen van verlichting, de mogelijkheid bestaat op kleine afstanden lantaarns te 

verplaatsen. 

 

Participatie 

Alle bloembakken in Muiderberg zijn geadopteerd door winkeliers. De gemeente levert planten en de 

winkeliers zorgen voor onderhoud. Dit zou ook kunnen wat betreft de Eikenlaan. De gemeente levert, de 

inwoners onderhouden. 

 

Riolering 

Bekend is dat er problemen waren rondom riolering. De gemeente heeft deze opgelost. Wij kunnen de 

inwoners vragen of de problemen verdwenen zijn? 

 

Algemeen 

Bij elk onderwerp een open vraag stellen: Heeft u nog ideeën/opmerkingen? 
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4.Communicatie 

De dorpsraad geeft aan dat de Eikenlaan uit enkele adressen bestaat en zij daarom de enquête analoog 

willen verspreiden met een bijbehorende informatiebrief. Daarnaast wordt de link verspreid voor 

bewoners die het prettig vinden om de enquête digitaal in te vullen. 

Via de Facebookpagina “inwoners Muiderberg” en “dorpsraad Muiderberg” wordt ook bekendheid 

gegeven aan de enquête. 

 

5.Planning 

Voor 4 juli moet de enquête zijn verspreid onder de inwoners van de Eikenlaan. 

 

6.Risico 

Bij te veel open vragen loop je het risico dat je niet kan voldoen aan de wens van de inwoners. Inwoners 

daarentegen voelen zich niet gehoord als er in hun ogen niets met hun opmerkingen is gedaan. 

 

7.Volgende overleg 

sluit de vergadering en gezamenlijk wordt een nieuwe datum voor het volgende overleg vastgesteld: 

19 juni van 13.00 tot 15.00 uur. 


