NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD MARIAHOEVE
Datum/tijdstip: donderdag 16 november 2017/ 20.00-22.00 uur
Plaats: vergaderruimte boven de gymzaal van de PC Hoofdschool
Aanwezigen: Marga van der Kroon, Marja Renema-Hooijer, Henk Benen, Karel Wieger, Hans
van der Steen en Cor Rijnbeek
INGEDIENDE EN BESPROKEN AGENDA-PUNTEN
1.
Opening
Marga opent om 20.00 uur de vergadering.
2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Notulen/actielijst
Notulen september 2017: worden vastgesteld.
Notulen oktober 2017: agendapunten 6b en 13 worden gecorrigeerd/aangevuld.
Actielijst 12: punt 38: deadline wordt januari 2018 en punt 43 wordt 23.11.17.

4.

Financiën en declaraties
Hans: “De Stadsraad vergoedt niet verder meer betaalde vergaderlocaties, maar biedt
wel gratis vergaderen aan in de vergaderruimte boven de gymzaal van de PC
Hoofdschool.”
De Wijkraad zal er gebruik van maken, maar de kazerne blijft ‘in de picture’.

5.

Mededelingen/ binnengekomen stukken
a) Brief van de wijkbewoners ‘Parkeren’
De Wijkraad kan zich hier niet mee bemoeien, maar onderschrijft de parkeerproblemen
(centrum, omgeving Herengracht). Er komt a.s. maandag overleg over tussen de
Stadsraad en de gemeente met als thema’s: de parkeerverordening 2018, extra
parkeerruimte in Muiden en evaluatie door de gemeente (gepland eerste kwartaal
2018).
b) Schrijven van de gemeente Gooise Meren ‘Gluren bij de buren’. Cor
heeft de feiten verzamelt en zal de concepttekst z.s.m. aan iedereen toezenden.
c) Voortgang beplanting langs de A1.
Er komt een oplossing voor het geluidsprobleem van Hennie Schulp – een groene
bekleding van de glazen afscherming – waar de Stadsraad echter een andere gedachte
over heeft. Hans zal hierover contact met haar opnemen. Wordt vervolgd.

6.

Mededelingen van de Stadsraad
> Buurtbus. De Stadsraad geeft de voorkeur voor een verbeterde regulair
lijnbusvervoer (lijn 110 met 3x per uur in de spits en 2x per uur in overige uren) met het
oog op de geplande stadsuitbreidingen en ondanks de huidige lage bezettingsgraat. Als
de gemeente haar voorkeur voor een vrijwilligersbus doorzet zal zij zelf als ‘trekker’
moeten fungeren. De Stadsraad zal uiteraard haar medewerking hieraan verlenen, zoals
de oproep voor vrijwilligers. Hein van der Gun (Seniorraad) ziet geen mogelijkheid hier
de helpende hand te reiken.

>Sport. Ook de Stadsraad is voorstander van meer sport op de Bredius-driehoek i.p.v.
huizen of een hotel en is bereid om hiervoor in actie te komen of te ondersteunen. De
VVD-fractie oppert het idee om een sportveld in te richten in Mariahoeve!
>Nieuwjaarsborrel. Zal plaatsvinden op 13 januari 2018.
>Stadsraadkompas. De eerste bijeenkomst is verschoven naar januari 2018.
7.

Voortgang achterstalligonderhoud
Er werd goed overlegd op het stadhuis over de resultaten/ analyse van de enquête op 2
november door zo’n 15 belanghebbenden; een enquête met een score van 56%, wat als
uitstekend werd genoemd. De uitvoerige analyse, zo’n 35 pagina’s, zal anoniem, maar
wel met alle ingediende voorstellen, suggesties en wensen, op onze website worden
gepubliceerd (actiepunt 46).
De gemeente komt met een conceptplan dat besproken zal worden met de Wijkraad en
vervolgens aan de wijkbewoners gepresenteerd zal worden op een informatieavond
ergens in het eerste kwartaal van 2018.

8.

Project Ankerplaats
Klankbordgroep. Er komt in december (20 of 21) een presentatie aan de
werkgroepen 1 en 2. Voor verder overleg acht de project-uitvoerder het beter om uit
beide een zogenaamde klankbordgroep te formeren.
Inloopavond. Een goed bezochte avond en een redelijk goed ontvangen project
gezien de merendeels positieve reacties. Maar ook veel negatief commentaar
aangaande het nieuwe voorgenomen parkeren (= te weinig parkeerplaatsen), de zorg
om de toekomstige bewoning en de verwachte geringe bijdrage aan de doorstroming in
de wijk
Hans gaat een bijeenkomst organiseren met Versa en andere organisaties om te komen
tot een inventarisatie van de zorgvoorzieningen in Muiden.
Henk: Er is behoefte bij ouderen, die in een huurhuis in onze wijk wonen, naar een 3kamer appartement.

9.

Voortgang gymzaal Mariahoeve
Het overleg hierover met de betrokkene wethouder verloopt moeizaam. Een definitieve
uitspraak hierover laat op zich wachten. Wordt vervolgd.

10. Overleg wijkagent 23 november
Henk, Hans, Marga nemen hier aan deel op donderdag om 11.00 uur. Thema’s zijn o.m.
de woonsituatie in het ‘Bruinvis’-woningcomplex, overlast en vandalisme.
11. Wat verder ter tafel komt/ Vragen uit de wijk
Geen input.
12. Sluiting
Marga sluit de vergadering om 21.50. Volgende vergadering: donderdag 14 december
in de vergaderruimte boven de gymzaal van de PC Hoofdschool.

Cor Rijnbeek/ 04.12.2017

