NieuwsBrief januari 2021

Website DorpsBelangen

NieuwsBrief januari 2021
Hierbij ontvang je de eerste uitgave van de digitale DorpsBelangen NieuwsBrief. Mondiaal,
nationaal en lokaal laten we een vervreemdend jaar achter ons en wat niemand bij de intrede
van Corona deed vermoeden: we nemen het virus met alle bijkomende maatregelen mee 2021
in. Daarbij kwamen de toeslagen affaire en de Wijdemeerse boodschappen affaire rond de
jaarwisseling, wat een nationaal omdenken op humanitair vlak, een herijken van wat nou echt
belangrijk is als individu en maatschappij teweegbracht. Roerige tijden.
De DB Nieuwsbrief geeft de nodige partij-informatie, belicht de politieke agenda, actuele zaken
en nodigt uit tot (inter)actief communiceren. Het doet ons bovenal in contact blijven met elkaar.
Door de geldende coronamaatregelen zullen de DorpsBelangen vergaderingen de komende
maanden nog niet kunnen plaatsvinden.
In plaats van de uitnodiging voor een ledenvergadering op locatie sturen wij u een uitnodiging
voor een digitale bijeenkomst. Hoe dat precies in zijn werk gaat ziet u in de betreffende
uitnodiging.
Wil je jouw reactie op dit schrijven of mening op andere zaken kwijt, schroom niet, bel, app of
mail!
De aanloop naar de eerste raadsvergadering (4-2) van het jaar is genomen, de agenda van de
commissies van volgende week zijn bekend en in te zien op
https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/

Beeldvormende sessies (BVS)
Afgelopen week waren er drie beeldvormende sessies. De openbare sessies zijn terug te zien
en luisteren op de website van de gemeente.
Op dinsdag 19 januari een openbare BVS over diverse ruimtelijke plannen.
De projectontwikkelaars gaven een presentatie van de (eerste) plannen.
In Nederhorst den Berg betreft het het NERA (Nederhorst Radio) gebouw dat in 1950 werd
gebouwd om radiosignalen uit het buitenland te ontvangen. Na 2005 deed nog maar een enkele
antenne, bediend op afstand, dienst.
De nieuwe beoogde functie is educatieve recreatie in een groene rustgevende holistische
omgeving, waar mens en natuur zich senang voelt. De ontwikkelaar hoopt met dit project op
een wereldprimeur.
Bij Tuincentrum Puik aan de Raaweg worden in samenwerking met medegrondeigenaar
Hilversum woningen gebouwd, met name op Wijdemeers grondgebied wordt er aan gedacht om
de hoogte in te gaan, niet zo hoog als Kerkelanden uiteraard maar landschappelijk aansluitend.
In Kortenhoef spelen de plannen voor revitalisatie van winkelcentrum Meenthof al veel langer en
zijn intussen in een verder gevorderd stadium aangekomen. De winkels worden meer naar
buiten gericht, er komen woningen en parkeerplaatsen bij, de nieuwerwetse look-and-feel moet
ervoor zorgen dat lokaal winkelen aantrekkelijk blijft. Mooie planontwikkelingen waar wethouder
en portefeuillehouder Jan-Jaap de Kloet zich zeer actief voor inzet.

Op woensdag 20 januari was er een besloten BVS:
bijpraten actualiteit Participatiewet.
Hier werd aan raads- en commissieleden toegelicht hoe de
situatie heeft kunnen ontstaan aangaande de casus
boodschappenaffaire. De rechter bepaalde dat de
wetmatigheid van het handelen van de gemeente klopt. Het
hele land roept echter om de balans tussen wetmatigheid en
rechtmatigheid te herzien en deze in de Participatiewet op te nemen. Wethouder sociaal domein
Rosalie van Rijn en de gemeente lagen onder vuur en een vergrootglas. De fractie denkt de
gekozen weg van het college te kunnen steunen. Evenals de motie ‘Laat een gift een gift
kunnen wezen’ van D66 die op 15 december geen meerderheid haalde en opnieuw in de
raadsvergadering van 4 februari ter stemming wordt gebracht.

Op donderdag 21 januari waren er eigenlijk twee sessies:
1. het Mobiliteitsplan
2. de Participatiewet.
Het mobiliteitsplan is in delen A, B, C verdeeld. Het traject bevindt zich nu in deel B waarin het
wensenlijstje qua wandel- en (snel)fietspaden, de (hoofd)wegen, het vrachtverkeer, en de
behoeften qua openbaar vervoer wordt geïnventariseerd. Op 9 april komt het naar verwachting
voor besluitvorming in de raad.
In het tweede deel van de avond werd verder toegelicht hoe het precies werkt in de
Participatiewet als men een bijstandsuitkering heeft.

De commissies
Op dinsdag 26 januari komt het beleid Participatiewet ter
bespreking in de commissie Maatschappelijk en Sociale
zaken.
Op woensdag 27 januari commissie Ruimte en
Economie(RE). Hierin wordt onder andere het commissievoorstel Het Laantje 3-4 behandeld.
Over dit bouwplan in Nieuw-Loosdrecht is veel commotie ontstaan. De zorgen van
omwonenden zijn goed te begrijpen. Het bouwplan is inmiddels qua vorm en plaatsing
aangepast en de beplanting weelderiger erin opgenomen.

Op donderdag 28 januari komt de Adviesgroep Duurzaamheid bij elkaar. Duurzaamheid is een
breed onderwerp. Bespreekpunten zijn o.a.: de warmtetransitie-visie en tevens de voortgang
van deze adviesgroep. Heb jij iets dat je graag wilt meegeven aan deze adviesgroep en
wethouder duurzaamheid Joost Boermans?
Laat het Patricia IJsbrandij weten, zij is onze vertegenwoordiging in de adviesgroep. Haar
telefoonnummer is 06-11920472.
Om 20.00 uur de gecombineerde commissie RE(vervolg) en Bestuur en Middelen met o.a. de
toekomstige samenwerking recreatie plassengebied. Compleet overzicht van de commissieagenda’s staat op de website van de gemeente.

Toekomst Wijdemeren
Tot 1 februari is de website wijdemerenverrijkt.nl in de lucht. Deze zijn ter vervolg op de
dorpenavonden van ruim een jaar geleden. Als je er nog niet op gekeken hebt, is het een
aanrader om dat alsnog te doen. Iedereen kan er zijn idee over de toekomst van Wijdemeren op
zetten en je kunt ideeën van anderen steunen. Met elkaar kom je tot goede inzichten!

Blijf gezond!
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