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Woensdag 17 maart ging Nederland naar de stembus na een overwegend digitale campagne.
Wijdemeerse stemgerechtigden gingen met 84,7% naar de stemlokalen, een mooie opkomst.
De extra capaciteit en aandacht voor veiligheid op de stemlocaties zorgden ervoor dat alles zeer
goed is verlopen, men ervaarde de gang naar de stembus als een uitje in deze tijden van
lockdown. D66 kreeg er als enige landelijke partij, die ook zitting heeft in de raad van
Wijdemeren, 3,5% van de stemmen bij ten opzichten van 2017, de andere partijen verloren
kiezers. Dit biedt extra perspectieven voor DorpsBelangen met de lokale verkiezingen van
2022, werk aan de winkel dus!

Afgelopen raadsvergadering
De digitale raadsvergadering van 11 maart was weer een
genoegen voor de ‘vergadertijgers’. Van 20.00 uur tot maar
liefst 23.45 uur zaten we aan het beeldscherm van de
computer gekluisterd. Iedereen wil natuurlijk zijn zegje doen
en het eigen fractiegeluid laten horen.

De raad heeft wel enkele belangrijke besluiten genomen:
- Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein.
- Verkeersmaatregelen leefbaarheid.
- Mobiliteitsplan 2020-2045.
- Onderzoek Porseleinhaven.
- Kadernotitie Transitievisie Warmte.

Bijzonder afscheid en beëdiging wethouder
Op vrijdag 26 maart was er een extra raadsvergadering, in verband met het vertrek van
wethouder Jan Klink naar Den Haag en tevens benoemde de raad VVD’er Jos Kea als nieuwe
wethouder.
De vergadering begon digitaal om 19.00 uur en zou naar verwachting maar kort duren. Mooie
woorden werden er tot de heren gericht, cadeautjes en bloemen op hetzelfde moment, door de
bodes, op beide adressen bezorgd. Het afscheidsfilmpje dat speciaal werd gemaakt voor Jan is
te zien op het youtube-kanaal van de gemeente:
youtube.com/channel/UCEkEFXYPdnJmf7lPTldPWMA
De coronamaatregelen zorgden ervoor dat er ‘out of the box’ naar oplossingen werd gezocht om
de stemming coronaproof en wettelijk correct te laten plaatsvinden. Zo moesten de raadsleden
tijdens een schorsing zich naar het gemeentehuis begeven om schriftelijk te stemmen over de
nieuwe wethouder. In de auto (of per fiets!) legde men een route op het parkeerterrein af langs
de drie leden van de stemcommissie en gingen weer direct naar huis om in te loggen voor de
uitslag om 21.00 uur. Het was best fijn om live weer iets te kunnen doen, maar echt feestelijk
was het natuurlijk niet.

Komende commissies
Op 30, 31 maart en 1 april zijn de volgende vergaderingen van de raadscommissies.
Op de agenda’s staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Nieuwe openbare school Talent Primair in Nieuw-Loosdrecht.
- Nieuwe accommodatieregeling voor de verenigingen.
- Onderzoek gemeentelijke sporthallen.
- Plan van aanpak afhandeling extra aanvragen omgevingsvergunning.
- Nieuw participatiebeleid ruimtelijke ontwikkelingen.
- Kaders toekomstige huisvesting gemeentehuis.
Normaal bespreken we de commissieagenda’s in de maandelijkse vergaderingen met elkaar, de
verlengde coronamaatregelen maken dat dit nog niet mogelijk is. Geïnteresseerden naar meer
achtergrond informatie kunnen kijken op de website van de gemeente of neem contact op met
fractie/bestuur.
Kijk voor de hele agenda op wijdemeren.raadsinformatie.nl

Patricia van der Schot
Stelt zich uitgebreider voor:
Vanaf 10 september 2020 ben ik officieel beëdigd als
fractieassistent/commissielid voor Dorpsbelangen. Ik ben 41
jaar, getrouwd, samen gezegend met een zoon en geboren en
getogen in Kortenhoef. Tijdens mijn rechtenstudie heb ik
Kortenhoef verruild voor Amsterdam en nadien Amstelveen.
Maar het mooie Wijdemeren bleef uiteraard lonken, daarom
zijn wij er heel gelukkig mee dat wij met ons gezin weer
konden neerstrijken in Kortenhoef.
Waarom de politiek? Waarom DorpsBelangen?
In mijn werkzame leven ben ik advocaat en werk ik op dit
moment al enkele jaren met veel plezier en passie als advocaat in dienstbetrekking bij de
gemeente De Ronde Venen. Een politieke omgeving is mij dus niet vreemd en nu ik weer in
Kortenhoef woon wil ik graag iets bijdragen aan het democratische proces en algemeen
(maatschappelijk) belang van ons dorp. Ik wil graag op een andere manier bijdragen aan het
opkomen voor belangen. Ik kwam daarbij al snel uit bij DorpsBelangen. En na het volgen van
verschillende vergaderingen en 'proefdraaien' in diverse fractievergaderingen heb ik
DorpsBelangen (verder) leren kennen als een partij die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet.
Een partij waarbinnen gedebatteerd wordt op inhoud, waar men weet waar ze het over hebben
en waar goed gekeken wordt naar wat er nu eigenlijk voorligt aan de gemeenteraad. Maar ook
waar wordt nagedacht over visie en vooruitgang. Dat bevalt mij zeer goed.
Wat kan DorpsBelangen van mij verwachten?
Ik heb inmiddels in een aantal commissie diverse onderwerpen mogen bespreken en heb daar
ontzettend veel plezier in. Zo heb ik mogen spreken over diverse ruimtelijke en bestuurlijke
onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld de Hoofdlijnennotitie. Deze onderwerpen passen mij
goed omdat ik daarbij goed mijn juridische kennis en strategische blik kan inzetten. Dat is ook
wat Dorpsbelangen van mij kan verwachten. Ik ben juridisch scherp en kijk graag verder en
breder. Ik verbind graag en heb oog voor de belangen nu maar ook voor de belangen straks.
Wat betekenen besluiten nu, maar ook op de langere termijn voor onze inwoners, ondernemers
en stakeholders.
Vragen of iets met mij bespreken? Mail mij op pvdschot@dorpsbelangen.nu

Noodkreet horeca en verenigingen
De zomertijd is ingegaan, althans de klok is afgelopen
weekend in positie gebracht. Op een terrasje neerstrijken is
nog niet mogelijk, doordat de verplichte sluiting van de horeca
is verlengd en nu al zes maanden van de afgelopen twaalf
maanden duurt. Voorzitter van Ondernemend Wijdemeren Dik
van Enk deed een keiharde oproep aan de gemeenteraad om eens goed te kijken op welke
manier we de horeca ondernemers en verenigingen kunnen helpen, anders is Wijdemeren
straks geen levendige gemeente meer. Er wordt nagedacht en gepuzzeld en hopelijk spoedig
een passende handreiking gevonden in de vorm van een raadsbreed ondersteunde motie, die
direct tot uitvoering kan worden gebracht.
Wordt vervolgd.

Of we nou Pasen, Pesach, Suikerfeest of Hanami Matsuri
vieren, we vieren (godsdienstig of anderszins) allemaal de
komende weken de lente, het opbloeien van de natuur en de
warmte van de zon. En nog veel sterker dan andere jaren
verlangen we ernaar om dit samen te kunnen doen. Geniet,
maar doe het alsjeblieft op een gepaste veilige wijze. Fractie
en bestuur wenst iedereen goede aanloop-naar-de-lentefeestdagen!

Warme groet!
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.

