NieuwsBrief februari 2021

Website DorpsBelangen

NieuwsBrief februari 2021
In één week gingen we van schaatsen in een winterjas en sneeuwpoppen maken naar varen in
een zomerjas en de bijenlinten die de lente aankondigen. Evenzo snel als dit fenomeen kunnen
ook uitersten zich voordoen in de politiek en dat maakt het mede de moeite waard om ons
ervoor in te zetten!
In deze nieuwsbrief een bericht van voorzitter Wiet van den Brink namens het bestuur en
raadslid Ria Hennis aan het woord, zij nemen als eersten een aanloop naar de verkiezingen van
2022. Daarnaast neemt de fractie een duik in de actualiteiten.

Bericht van het bestuur
Landelijk zien we steeds meer partijen verschijnen, die zich
verdringen om in de publiciteit te komen en zich opmaken voor
de landelijke verkiezingen in maart.
Wordt dit lokaal ook een trend? Na de uitslagen van de
komende landelijke verkiezingen, zullen de blikken steeds
meer gericht worden op de lokale politiek. Want in 2022 gaan we weer lokaal naar de stembus.
Als bestuur zullen we ons moeten voorbereiden op deze verkiezingen. Wij zullen ons buigen,
over de kieslijst, het beschikbare verkiezing- budget, de campagne etc.
Het bestuur hoopt dat we in het voorjaar weer met de leden, fractie en bestuur bij elkaar kunnen
komen om te kunnen profiteren van ieders knowhow, en zo met elkaar DorpsBelangen voor de
volgende raadsperiode (2022-2026) weer op de kaart te kunnen zetten.
Blijf allen gezond! Wiet van den Brink.

Ria Hennis:
“Dat in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen zijn kunnen we
nu al merken in onze lokale media. Meer en meer komen er
stukjes en ingezonden brieven met de meest bizarre teksten.
Sinds wanneer zijn twee, let wel letterlijk twee, getelde,
weidevogels belangrijker dan een groot aantal woonruimte zoekende jongeren en ouderen.
Pardon senioren!
Ongetwijfeld zullen alle partijen, des gevraagd, voor woningbouw zijn. Maar nu nog even niet,
komt wel in januari volgend jaar.
Nu is het milieu en de natuur het stokpaardje om stemmen te winnen. Kwalificaties als ‘uniek
natuurgebied’, ‘zeldzaam grondgebied’ vliegen je om de oren.
Laten we eerlijk zijn, dat is toch ook een belangrijke reden dat wij en zij hier wonen? Daarom
gunnen wij het ook aan onze kinderen.
Daarnaast is er het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, daarin krijgt de natuur, de
recreatie en de toegankelijkheid van onze mooie natuur ondersteund door 21 ondertekenaars
een belangrijke impuls ter verbetering en behoud voor de verre toekomst. En ook daar zijn weer
tegenstanders te vinden, die beoordelen het programma op de eigen uit- en inzichten.
DorpsBelangen blijft bij ons programma:
We zijn voor woningbouw waar het kan en mag
We zijn voor verbetering van onze natuur
We zijn voor behoud van onze cultuur
We zijn voor verbetering van het ondernemers klimaat en nog veel meer.
Dit en veel meer gaan we optekenen in ons verkiezingsprogramma voor 2022.
En het allerbelangrijkste is wel dat we onze beloften houden en niet meegaan in de waan van
de dag!”

Highlights vanuit de fractie
De raadsvergadering van 4 februari.
Op de agenda stonden slechts een paar bespreekpunten. Hooguit een uurtje vergaderen, denk
je dan. Nee dus, het lukte de raad om er 3½ uur over te doen. Om 23.30 uur konden we de
computers afsluiten. Wat had de raad toen zoal besproken en besloten?
Een motie over giften aan mensen met een bijstandsuitkering werd aangenomen. Dit
betekent dat het college is gevraagd om niet te korten op bijstand als mensen een gift
ontvangen (maximaal € 600). Later op de avond werd nog een motie aangenomen om een
giftenbeleid voor uitkeringsgerechtigden aan de gemeenteraad voor te leggen. DB stemde
voor.
De nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad werd besproken en vastgelegd in een nieuw
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad. Die nieuwe vergaderwijze blijft nog
wel even wennen, maar langzamerhand krijgen we het onder de knie. DB stemde voor.
Het stedenbouwkundig kader voor het opknappen van boodschappencentrum De Meenthof
werd vastgesteld. DB stemde voor.
Voor onze wethouder Jan-Jaap de Kloet een zeer succesvolle avond. Alle tien voorstellen uit
zijn portefeuille werden door de raad aangenomen. Daarbij de uitgangspunten voor een geheel
nieuwe aanpak van het Plassenschap, uitbreiding van het strandje voor de allerkleinsten in
Nederhorst den Berg en maar liefst acht bestemmingsplannen.

De komende commissievergaderingen van 2, 3 en 4 maart
In de commissie MSZ (Maatschappelijke zaken) praten we over een notitie van de Regio
G&V over een financieel gezond sociaal domein en over het subsidiebeleid 2022-2025,
waarin de subsidies staan die de gemeente jaarlijks toekent aan verenigingen en
instellingen.
In de commissie R&E (Ruimte en Economie) komen aan de orde: verkeersmaatregelen
leefbaarheid, de Kadernotitie Transitievisie Warmte en het Mobiliteitsplan 2045.
Op de agenda van de commissie B&M (Bestuur en Middelen staat Onderzoek
Porseleinhaven. Het betreft een onderzoek naar waarheidsvinding, alsmede het bepalen van
verbeterpunten.
Kijk voor de hele agenda op www.wijdemeren.nl

Buiten de reguliere vergaderingen
# Zuidsingel fase 8
Onlangs heeft de fractie gesproken met drie bestuursleden van MinderHinder.nu over
woningbouwplan Zuidsingel fase 8. Het was een kennismaking en er werd een toelichting
gegeven op feiten rond de plannen. We werden bedankt voor een constructief en prettig
gesprek.
# Bouwplan Het Achtererf Nieuw-Loosdrecht
Binnenkort praten we met omwonenden van het Achtererf in
Nieuw-Loosdrecht. Zij maken zich zorgen over het bouwplan
van 36 woningen, waarvoor een aanvraag is ingediend bij de
gemeente.

# Tweede IKC Nieuw-Loosdrecht
In 2016 werd de bouw van twee Intergraal Kind Centra (IKC) in Nieuw-Loosdrecht
overeengekomen. De intentie van een derde IKC, een onderdeel van het huidige
coalitieakkoord, is van afgezien. Het eerste IKC (Proceon) aan de Eikenlaan is gerealiseerd, het
tweede is in proces. Betreft dit tweede IKC (Talent Primair) zijn bij de fracties DorpsBelangen,
D66 en DLP, de schoolleiding, het schoolbestuur en de medezeggenschapsraden twijfels
ontstaan of dit wel de juiste en gewenste locatie is. Gesprekken volgen tussen deze partijen in
de komende week. De overige fracties willen afwachten waar wethouder Jan Klink mee komt.

# Donderdag 18 februari waren er twee Beeldvormende
sessies:
1. Vanuit de regio is een rapport opgemaakt: Naar een
gezond sociaal domein.
2. Het Bomenbeleid. De boodschap was helder: Het
beschikbare budget is niet toereikend: raad pas dit aan
naar de ambities. Maak een onderscheid tussen
onderhoud en nieuwe investeringen.
Beide onderwerpen krijgen uiteraard een vervolg.
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