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Voor het tweede jaar op rij geen oranjebitter met gebak vroeg
in de ochtend op het gemeentehuis met de eervol (nieuw!)
gedecoreerden erbij ter gelegenheid van Koningsdag.
Net als de rest van Nederland viert en herdenkt Wijdemeren
wederom coronaproof en niet zoals we dat het liefste doen,
met elkaar. We worden gelukkig wel steeds creatiever. De
(oranje-)organisaties hebben voor de kinderen een passend (online)programma georganiseerd
en met versierde straten, wapperende vlaggen, die op gepaste wijze uiting geven aan de emotie
van de dag, en de traditionele oranjetompoucen, zullen de dorpen ongetwijfeld als vanouds in
feestsfeer zijn gehuld.
Samenvallend met voorzichtige versoepelingen en drukke weken in de politiek iets om op te
verheugen!

Vergadercultuur
Op 8 april startte de raadsvergadering dusdanig stroperig,
mede door schorsing op schorsing, dat al snel een tweede
raadsvergadering nodig bleek te zijn, deze was op 15 april j.l..
Het late inleveren plus geharrewar over moties en
amendementen in de vergadering maakt dat de vergaderingen
slecht te volgen zijn en erg lang duren. De vergadercultuur,
zoals dat heet, is onder de loep genomen door de fractievoorzitters en besproken wat met
onmiddellijke ingang verbeterd kan worden, vanuit de kant van de raad. Want ook al is het BOBmodel (Beeldvormend, Oordeelvormend, Besluitvormend) het format waarmee we bijna twee
jaar vergaderen in Wijdemeren, het is met name bedoeld om efficiënter te vergaderen. En heel
belangrijk: dat de politiek van Wijdemeren aantrekkelijker en begrijpelijker wordt voor iedereen.
Wordt aan gewerkt.

Wonen
Wijdemeren zit door het aangewezen Bijzonder Provinciaal Landschap niet ruim in de
buitenstedelijke bouwmogelijkheden. De vraag is echter groot, daarom wordt er zo hoog
mogelijk ingezet door het college en de meerderheid van de raad. Maar dat gaat niet zonder
slag of stoot.
Na ruim 400 ingediende visies van omwonenden, een Beeldvormende sessie Zuidsingel Fase 8
en de digitale presentatie van het onderzoeksbureau (?) over de verkeersoplossing Smidsbrug
neemt de weerstand tot bouwen van Zuidsingel Fase 8 toe.
DorpsBelangen wethouder Jan Jaap de Kloet is degene die de gesprekken voert, hij hoort en
ziet echter mooie kansen op deze locatie voorbijkomen.
DorpsBelangen diende afgelopen raadsvergadering mede de motie vreemd aan de agenda
‘Vliegen mag, maar wonen moet!’ in. Deze werd unaniem aangenomen en dient om de
mogelijkheden te bestuderen van aanpassen van het luchtvaartbesluit zodat de startbaan 13-31
komt te vervallen, en de bouw op Ter Sype een optimale voortgang kan vinden. Het kan mooi
samenvallen met het contract van het vliegveld dat eind volgend jaar afloopt en daardoor wordt
herzien.
Goed nieuws: de langverwachte Tiny Houses aan de Dennenlaan zijn voor de zomer gereed!
En het raadsvoorstel Verkoop Dennenlaan, het naastgelegen perceel bij de Tiny Houses, werd
aangenomen. Het daarbij aangenomen amendement (DorpsBelangen als mede-indiener) ‘Wie
woont waar op de Dennenlaan?’ legt vast dat de verdeling daar zal worden: 2/5 gestapeld,
15% sociale koop, 70% midden huur/koop en 15% vrije sector.
De wethouder reageert hieronder o.a. ook nog op deze punten.

Wethouder Jan Jaap de Kloet aan het
woord: Stappen zetten
“Soms moet je even een moment nemen om te zien wat er
werkelijk gebeurt. En als we dat doen zien we dat er duidelijk
stappen zijn gezet. Bijvoorbeeld dat er nu een nieuwe aanpak
ligt voor het betrekken van de inwoners bij nieuwe
bouwplannen. De Participatienota werd unaniem aangenomen
in de gemeenteraad en daar ben ik best trots op. Meepraten
met nieuwe plannen, de gemeente die meer de regie voert en
in de gaten houdt hoe ontwikkelaars zich ook aan de
afspraken houden voor participatie en communicatie.
Bij de hele discussie rondom het bouwplan Zuidsingel Fase 8
heb ik altijd benadrukt dat er nog niets in beton is gegoten. De
zienswijzen worden serieus behandeld en – heel belangrijk –
we zijn nog in gesprek met de provincie omdat we precies
willen weten wat ‘Haarlem’ bedoelt met de reacties die zij
hebben gegeven.
Op kleinere schaal is er een stap gezet, met het aangenomen raadsvoorstel betreft verkoop van
het terrein aan de Rading/Dennenlaan in Loosdrecht. De gemeenteraad heeft de wenselijke
invulling daarvan kenbaar gemaakt. Nu zijn de projectontwikkelaars aan zet.
Het bouwen van woningen speelt al een lange tijd een rol bij Ter Sype in Loosdrecht aan de
rand van het Vliegveld Hilversum.
Met de motie, die werd aangenomen in de raad, ben ik gesteund in de gesprekken met de
Provincie als het gaat om aanpassingen van het vliegveld om op ons grondgebied meer huizen
mogelijk te maken. We zijn ook aan het bekijken of er bedrijven gehuisvest kunnen worden op
Ter Sype. Als slechts die ene start- en landingsbaan wordt gedraaid, biedt dat voor de
ontwikkelingen bij Ter Sype dus zoveel meer mogelijkheden. In die ambitie word ik nu gesteund
door de gemeenteraad.
Heel wat anders dan bouwprojecten is de stap die is gezet in
het baggeren van de Loosdrechtse Plassen. Een locatie om
de bagger tijdelijk op te slaan is nu gevonden in onze
buurgemeente Stichtse Vecht. De werkzaamheden kunnen
volgend jaar eindelijk beginnen. Voor de bagger uit de
jachthavens wordt nog een geschikte plek gezocht maar dat is
volop in onderzoek.
Dit waren een paar voorbeelden van waar ik veel tijd aan besteed. Natuurlijk aan veel meer,
maar resultaten daarover meld ik graag in een volgende nieuwsbrief.”
Jan-Jaap de Kloet

Komende commissies
Woensdag 28 april is er een gecombineerde commissie MSZ en RE met op de agenda:
1. Evaluatie woonbestemming 2016-2020
2. Corona herstelplan ondernemers
En twee behandelverzoeken nav ingekomen brieven:
1. The Antonia
2. Joodse begraafplaats Kortenhoef
Donderdag 29 april is de commissie BM, de bespreekpunten zijn:
1. Zienswijze voorstel transitiecommissie Metropoolregio Amsterdam
2. Actualisatie grondexploitaties 2021
3. Uitvoering motie Hoorcommissie
Kijk op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl en geef je input aan de fractie door!

Graag staan we nog even stil bij het gedenkwaardige 100jarige jubileum van voetbalclub SV ‘s-Graveland. Felicitaties
aan alle betrokkenen, bestuur en leden!
Er is een jubileumboek en filmpje gemaakt, deze is te bekijken
via deze link: naar Facebook

Blijf gezond!
www.DorpsBelangen.nu
info@dorpsbelangen.nu

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u secretaris@dorpsbelangen.nu toe aan uw adresboek.

