DorpsBelangen
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Zelfstandigheid voorop
GEEN FUSIE MET HILVERSUM
DorpsBelangen is er duidelijk over; Wijdemeren moet zo lang mogelijk
zelfstandig blijven.
De provincie Noord-Holland probeert om onduidelijke redenen er een
herindeling in de regio doorheen te duwen. Opgelegd door de provinciale
bestuurders die de regio niet eens kennen. Zij roepen dat er geen bestuurskracht
is en vertellen vervolgens niet hoe ze daar aan komen.
DorpsBelangen weet ook dat er in elk geval voor de service en diensten aan de
inwoners geïnvesteerd moet worden in het ‘gemeentehuis’. Versterking van de
ambtenaren is belangrijk en daar hebben we dan ook volmondig ‘ja’ op gezegd.
Diensten samen doen met andere gemeenten is prima. Daar hebben we juist
voordeel van. Dat is slim.
Maar waarom die provinciale drang om te fuseren? En nog wel met Hilversum.
Met totaal andere problemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de veiligheid van
de inwoners, een wankele financiële huishouding. Dat is dus niet slim.
Een grote broer die ons verder kan helpen? Dat is maar de vraag. Wij staan aan
de vooravond van enkele ambitieuze investeringen waarmee de toekomst van
onze dorpen er heel goed uitziet.
Nu nog staan het gemeentebestuur en de ambtenaren dicht bij de inwoners.
Direct te benaderen en altijd bereid snel te handelen. Soms zitten er wel eens
vertragingen in het proces en daar zijn we nu precies mee bezig om dat op te
lossen.
Noord-Holland heeft nog steeds niet aangetoond waarom een fusie zo ontzettend
nodig is. Komt zelfs niet met voorbeelden waaruit dat zou blijken. Wel met
kreten die goed moeten klinken maar die de lading niet dekken.
Daarom zijn we duidelijk; GEEN fusie met Hilversum.
DorpsBelangen doet haar naam altijd eer aan. Wij staan voor de belangen van de
dorpen. Uw belangen. Daar waken wij over en daar strijden we voor.
Zoals we dat al jaren doen.
Nu en ook na de verkiezingen.

Veiligheid
* Schoolzwemmen moet terug! Van levensbelang in onze waterrijke gemeente.
* Versterking veiligheid in de wijk met minimaal 1 bijzondere
opsporingsambtenaar (BOA) erbij. Zij doen goed werk en zijn de ogen en oren
van de buurt.
* Bescherm inwoners tegen ‘stadse’ onveiligheid, juist door onze
zelfstandigheid.
* Samen sterke verbinding houden met ondernemers om hun bedrijf en
omgeving veilig te maken.
* Verkeersplannen maken samen met de inwoners.

Sociaal
* Jeugd binden aan de dorpen door open communicatie en hun ideeën te
honoreren en uit te voeren.
* Betaalbare hulp voor hen die het nodig hebben. Lagere eigen bijdrage voor
hulp.
* Kwalitatief goed onderwijs in alle kernen, kleine scholen koesteren en
beschermen omdat zij bij het karakter van onze dorpen horen.

Woningbouw
* Wij houden vast aan de afspraken over 35% sociale woningen.
* Bouwen voor jonge inwoners, dat biedt kans om ze te behouden voor de
gemeente.
* Betaalbare woningen voor onze ouderen. Zij verdienen dat, ook uit eerbied
voor wat zij deden in de jaren voor ons.
* Bouwplannen Ter Sype in Loosdrecht nu snel tot uitvoer brengen.

Financiën
* Geen verhoging plaatselijke lasten, geldt dus ook de ozb.
* Investeren met visie, stappen zetten naar een sterk Wijdemeren.
* Garanties voor financieel vlees op de botten. Zuinig omgaan met geld van de
inwoners.

Recreatie en toerisme
* Creëer mooie routes voor wandelen, fietsen en varen.
* Natuur is er om van te genieten en niet om op slot te doen.
* Horeca ondersteunen en krachten bundelen. Gezamenlijk plannen maken om
het goede te behouden en nieuwe ondernemingen mogelijk te maken.
* Meer en betere accommodaties voor bezoekers en toeristen; geef ondernemers
daarvoor de ruimte.
* Zicht op water en weilanden als voorwaarde in bebouwde omgeving.

Milieu en Duurzaamheid
* Zonnepanelen in de dorpen, waar iedereen van kan profiteren.
* Alle auto’s van de gemeente elektrisch.
* Subsidie op een huis bij investeringen in energiebesparende maatregelen.
* Initiatieven ondersteunen voor hergebruik van materialen. Bijvoorbeeld bij
kleding en in de bouw.
* Lagere - ‘groene’ - leges, bijvoorbeeld voor degenen die duurzaam en
milieuvriendelijk willen bouwen.
* Natuur moet goed onderhouden worden. Geen rommel in het riet. Geen plastic
soep in de plassen.
* Degelijke aanpak Cabomba, Gebiedsakkoord geeft nu de financiële ruimte.

Verenigingen
* Lijm van onze dorpen die moeten we koesteren en ondersteunen.
* Nieuw subsidiebeleid om ook evenementen blijvend te kunnen steunen.
* Besturen betrekken bij besluitvorming over sport en evenementen.
* Actief de variatie bewaren in sporten. Clubs en verenigingen helpen bij hun
activiteiten. Zowel grote als kleine sporten en natuurlijk watersport.

Algemeen
* Regelmatig raadpleging houden onder de inwoners over belangrijke
onderwerpen. Dit kan spontaan worden georganiseerd in de afzonderlijke
kernen. Daarbij moet er ook een verordening komen om een referendum
mogelijk te maken.
* Kunst en cultuur zijn belangrijke elementen in onze dorpen. Die moeten
worden ondersteund. De kunstenaars, de folklore, de oude ambachten. Zij zijn
de basis van onze historie en het karakter van onze kernen.

