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Het zomerreces is ingegaan voor de politiek. De raadsleden en
wethouder moesten zich nog ‘even’ door de drukke periode van
juni tot en met de laatste raadsvergadering van 8 juli heen
bijten. Er stonden nog belangrijke punten op de agenda’s.
Toch maakten we ook tijd vrij voor een coalitie-uitje op vrijdag 2
juli jl., uiteraard coronaproof, we bezochten Pampus en aten bij
Brambergen. De extra positiviteit die hieruit voortkwam hoopt
de coalitie vast te kunnen houden, want na het reces is het nog
slechts een halfjaar tot 16 maart 2022, de dag van de volgende
gemeenteraadsverkiezingen.

De algemene jaarvergadering
Na ruim een jaar geen fysieke DorpsBelangen-vergaderingen was de jaarlijkse Algemene
ledenvergadering afgelopen woensdag 7 juli bij De Fuik een verademing. De ruimte stond
exclusief voor ons ter beschikking. De vergadering was constructief en gezellig. De cijfers
werden doorgenomen en met een kleine correctie voor akkoord bevonden. De kascontrolecommissie, bestaande uit Anne Schley en Ria Hennis, had al eerder controle uitgevoerd. Voor
het komende jaar vormen Ria Hennis en Jurgen Portengen de kascontrole-commissie. Mark
van der Meer (secretaris) en Tijs Hooijer (penningmeester) zijn opnieuw benoemd. Voorzitter
Wiet van de Brink liet weten dat er al voorzichtige verkenningen naar de komende verkiezingen
volgend jaar door het bestuur zijn gedaan. Spannend weer!
Als alles voorspoedig qua Corona blijft gaan zal de eerstvolgende ledenvergadering in
september ook fysiek plaatsvinden.

Digitaal vergaderen
Het afgelopen politieke jaar stond ook de gemeenteraad in het
teken van het coronavirus. Het betekende digitaal vergaderen
en dat ging met vallen en opstaan. Vaak ging het goed, maar
er waren ook vergaderingen waarin de techniek haperde. Niet
alle raadsleden hielden het evengoed vol.
Er werd uiteindelijk een extra raadsvergadering op 29 juni
ingelast met slechts één motie om over te debatteren en
stemmen: digitaal of fysiek vergaderen? Met als gevolg dat er
twee fysieke commissievergaderingen en één digitale raadsvergadering kwam. Dit gaf veel
weerstand van beide kanten bezien, maar het was goed om na zo’n lange tijd met elkaar in de
raadszaal te zitten en elkaar aan te kunnen kijken, echter de veiligheid voor ieders gezondheid
moet wel gewaarborgd kunnen worden en dat viel, met insprekers en drukte op de publieke
tribune, met name voor de bespreekpunten Dammerweg 3-4 en Verkoop Molenmeent, al gelijk
niet mee.
Het is de bedoeling om vanaf september met inachtneming van anderhalve meter weer fysiek te
vergaderen. In ieder geval wat betreft de commissievergaderingen. Of dat ook voor de
raadsvergaderingen gaat gelden is nog de vraag. Want de raadszaal in het gemeentehuis heeft
dus zo zijn beperkingen waardoor het niet altijd goed mogelijk is om een openbare vergadering
te houden onder de geldende voorwaarden. Uitwijken naar een andere locatie gaat nogal wat
kosten in verband met technische voorzieningen. We wachten af.
Naast nadelen heeft digitaal vergaderen ook voordelen, met name als het vergaderingen met
een beperkt aantal raadsleden betreft. Bijvoorbeeld de agendacommissie, het presidium, de
auditcommissie. Waarschijnlijk zullen die vergaderingen digitaal blijven plaatsvinden.
Ook als fractie weten we elkaar snel te vinden als het nodig is. We doen dat via Skype en dat
gaat best goed. Daarnaast staan we toch ook te popelen elkaar weer vaker live te treffen.

Overlast in Loosdrecht
Er zijn ontwikkelingen in Loosdrecht die aandacht van de gemeente -en dus ook van de fractievragen.
Het betreft de overlast van bovenmatig geschreeuw, vechtpartijen, openbare dronkenschap,
ernstige vervuiling in alle denkbare vormen en drugsgebruik- dealen, rondom de Porseleinhaven
en bij het Vuntus strand, met name tijdens warme dagen. Bewoners van Oud-Loosdrecht
schreven brieven naar de gemeente en de media met de vraag om actie hierop te ondernemen.
Vanuit meerdere kanten werd DorpsBelangen benaderd. Daarop stelden we vragen in het
vragenhalfuur van de commissie Bestuur en Middelen van 1 juli. De burgemeester gaf
uitgebreid antwoord en lichtte de maatregelen toe die al wel zijn genomen om de overlast te
voorkomen. Als het zomerse weer zich weer aandient zal blijken of het voldoende is geweest.

Jachthaven De Otter in Oud-Loosdrecht
En dan is er de herontwikkeling van Jachthaven De Otter.
Projectontwikkelaar Dutchen nam dit markant stukje
Loosdrecht met een rijke historie over van de familie Bikker,
die de jachthaven al generaties lang in bezit hadden. De meer
dan 300 ligplaatshouders en de bewoners van 12 woonarken
en 11 huisjes zijn hierdoor gedwongen verwikkeld geraakt in
gesprekken met de ontwikkelaar over hun toekomst. Dutchen
heeft voor ogen dat iedereen voor januari 2023 weg moet zijn.
De genoemde plannen tot nu toe kunnen niet alleen grote
gevolgen voor hen hebben maar ook voor Loosdrecht.
Fractievoorzitter Rene Voigt verzocht het college in de
raadsvergadering om een raadsvoorstel met kaders op te
stellen en deze te agenderen voor de commissie R&E van 8
september, wethouder De Kloet kon dit toezeggen. Wordt
vervolgd.

De Kansenkaart
De Kansenkaart is een lijst met kansrijke locaties voor ontwikkeling van woningbouw.
Zoals bekend zijn deze schaars in Wijdemeren, juist daarom is elke mogelijke bouwlocatie
belangrijk voor de ontwikkeling van Wijdemeren en haar bewoners. Een tot nu toe uniek
raadsvoorstel werd voorgelegd aan de raad: drie locaties behandelen als één, dit omdat de mix
van sociale bouw (1/3) en vrije sector woningen en gestapeld (40%) niet altijd op elke locatie
inpasbaar of wenselijk is. Het gaat om De Molenmeent in Nieuw-Loosdrecht, Het Kininelaantje
in ‘s-Graveland en de Anton Smeerdijkgaarde in Kortenhoef. Wethouder Jan Jaap de Kloet
voerde ter plekke gesprekken met de aanwonenden op de Anton Smeerdijkgaarde en kreeg
naast de begrijpelijke bezorgde reacties ook geïnteresseerde vragen én oprechte complimenten
over zijn creativiteit en openheid. Daar staat DorpsBelangen helemaal voor!

Raadsvergadering van 10 juni:
In de raadsvergadering van 10 juni waren de belangrijkste bespreekstukken:
- Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities (Inmiddels is overduidelijk dat de financiën van
de gemeente flink onder druk staat, hiermee wordt bijgestuurd tot de verkiezingen)
- Capaciteit Sociaal Domein
- Instellen commissie hoorzittingen
- Steunmaatregelen maatschappelijk vastgoed, sport en cultuur
- Analyse afvalstroom PMD

Raadsvergadering van 8 juli:
Wethouder Joost Boermans kreeg ontheffing voor woonplicht, hij is verhuisd naar Epe, maar
blijft dus in ieder geval tot de verkiezingen van 2022 wethouder in Wijdemeren.
Gewijzigde vaststelling Dammerweg 3-4 werd niet behandeld, de stemmen staakten op wel of
niet behandelen, maar omdat de stemmen staakten werd ‘niet behandelen’ het resultaat, is het
nog te volgen?
De accomodatieregeling werd al in de gecombineerde commissie MSZ/RE doorgeschoven
naar september.
Vragen werden er gesteld over het gemeentehuis op locatie De Kwakel, wethouder Kea liet
eerder in de commissie weten dat de provincie niet meegaat in deze mogelijkheid.
Tevens waren er vragen over het rapport Organisatie Onderzoek van Necker en Naem.
Openbaarmaking en bespreking van dit rapport is eerder door de burgemeester uitgesteld naar
het najaar.

Bespreekstukken in deze raad:
- Ontwikkeling kansenkaart
- Verkoop Molenmeent
- Voorjaarsnota 2021
- Woonvisie
- Jaarstukken 2020
Op de website van de gemeente wijdemeren.nl kunt u de gehele vergaderstukken lezen en
terugluisteren.

Vakantie in Wijdemeren
De raadsleden ontvingen van de griffie een verrassingspakket
dat persoonlijk aan ieders voordeur werd bezorgd. Naast een
aantal lekkere dingen zat er een heel leuk boekje bij ‘111
plekken in de Gooi- en Vechtstreek die je gezien moet
hebben’. Een aanrader! Je leest er bijvoorbeeld over De
Dillewijn, De Spiegelplas, Kasteel Sypesteyn, Galery
Wijdemeren, IJsboerderij Van Herk, De Murrenhof, de
Buitenplaatsen, Ottenhome en meer, makkelijk ingetekend op
een bijgevoegde kaart. Vier je vakantie in Wijdemeren en
omgeving? Afvinken maar!
We gaan ons opladen voor het laatste gedeelte van deze
raadsperiode.
De volgende nieuwsbrief wordt verwacht in september.
Een mooie vakantie toegewenst, lekker uitrusten en genieten!
Info@dorpsbelangen.nu
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