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Versoepelingen en mooi weer! Het kwam voor velen, naar gevoelswaarden, maar net op tijd.
Sinds vorige week hebben we een heus havenkantoor in de Porseleinhaven. Vanuit nummer 19
zal handhaving aanwezig/operatief zijn en is iemand van de gemeente aanwezig om informatie
te geven over het gebied. De toename van overlast in de Porseleinhaven en het feit dat het
toeristisch zomerseizoen 2021 begonnen is vereiste een flitsactie van portefeuillehouder De
Kloet en het college, deze pilot blijft vooralsnog tot en met september bestaan en het kantoortje
zal het visitekaartje van Loosdrecht/Wijdemeren worden.
In deze nieuwsbrief lees je verder hoe het raadslid Rob Duikersloot vergaat, welke
beeldvormende sessies er recent zijn geweest, staan we stil bij een bijzondere onderscheiding
en roepen we je op om op social media de reikwijdte van DorpsBelangen te helpen vergroten.
Fractie DorpsBelangen maakt zich inmiddels op voor de commissies- en raadsvergadering van
juni. Eerst een terugblik.

Terugkijken op de laatste
Raadsvergadering
De raadsvergadering van woensdag 12 mei werd ’s-avonds
laat geschorst en voortgezet op maandag 17 mei, ook die was
niet vlot klaar.
Op de agenda stonden (slechts) drie bespreekpunten, te
weten de Evaluatie woonvisie 2016-2020, het Corona
Herstelplan Ondernemers en een Voorstel van de
Transitiecommissie Metropool Regio Amsterdam (MRA).
- Bij de Evaluatie Woonvisie werd aan de raad ook gevraagd om hoofddoelstellingen en kaders
voor de nieuwe woonvisie vast te stellen. En daarover ging met name de discussie. Maar liefst
zes amendementen en drie moties werden er vanuit de raad ingediend. U kunt dit teruglezen en
terugluisteren op de website van de gemeente.
- Het Corona Herstelplan Ondernemers was een goed voorstel van het college, maar
daarover werd nauwelijks gesproken.
- Wel over een amendement dat mede door DorpsBelangen werd ingediend om tijdelijk een 2e
ondernemersmanager aan te stellen en om een herstelfonds voor ondernemers in te stellen. Dit
amendement werd door alle fracties gesteund, met uitzondering van de VVD! Vreemd voor een
ondernemerspartij.
- Bij het derde bespreekpunt over de MRA staakten de stemmen over een amendement van
DorpsBelangen, ingediend door Patricia IJsbrandij, om twee vertegenwoordigers per
gemeenteraad af te vaardigen naar de zogeheten Raadtafel van de MRA, twee zien en horen
immers meer dan één en de materie is omvangrijk en complex genoeg. In de volgende
vergadering wordt er opnieuw gestemd over dit amendement.

Agenda’s Commissievergaderingen
De commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken van 1 juni,
met op de agenda:
1. Concept Beleidsplan bescherming en opvang
2. Steunmaatregelen maatschappelijk vastgoed, sport en cultuur
3. Capaciteit Sociaal Domein

De commissie Ruimte en Economie van 2 juni bespreekt
onder meer:
1. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 3 en 4
2. Regionale Energiestrategie
3. Analyse afvalstroom PMD
4. Grondstoffenvisie
5. Behandelverzoek Nederhorst noord

De commissie Bestuur en Middelen van 3 juni gaat over:
1. Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities
2. Financiële stukken Plassenschap
3. Regio Gooi en Vechtstreek (jaarstukken 2022 en begroting 2022-2025)
4. Veiligheidsregio (jaarstukken 2020 en begroting 2022)
Kijk voor de stukken op wijdemeren.raadsinformatie.nl/
Als u wilt kunt u opmerkingen doorgeven aan de fractie.
fractie at dorpsbelangen.nu

Raadslid Rob Duikersloot
reflecteert
Hoe bevalt het raadslid zijn?
“Het is ontzettend leuk om raadslid te zijn. We hebben een
goede fractie die je vooral in de beginperiode ontzettend goed
op weg helpt en als het ware lift je dan mee met de ervaren
raadsleden. Later begin je het systeem dan aardig door te
krijgen, ik dacht eerst dat ik het helemaal nooit zou begrijpen,
maar het kwartje viel gelukkig snel. Op dat moment kwam
opeens ‘het nieuwe vergaderen’ om de hoek kijken. Ik heb het
daar wel ontzettend moeilijk mee gehad, want je moet gelijk
weer omschakelen. Ik heb nog steeds de indruk dat de oude
manier van vergaderen nog steeds de beste was. Het moet nu
allemaal sneller en minder tijd kosten, maar opgeteld met alle
bijkomende beeldvormende sessies en extra commissies heb ik eerder de indruk dat het veel
meer tijd kost.”

Hoe ervaar je de collegialiteit in de raad?
“Vooral de eerste 2 jaar ben je heel erg betrokken met de andere raadsleden. En je merkt in de
vergadering dat men het politiek niet altijd met elkaar eens is, maar na de vergadering (op een
paar uitzonderingen na) toch prima met elkaar door een deur kunnen. Ik vind het digitale
vergaderen wat nu al een jaar aan de orde is doodsaai. Ik mis toch echt de gezelligheid en het
fysieke contact. Ik denk dat het digitale vergaderen bij het fractie-overleg en coalitie-overleg na
de corona toch blijft behouden, omdat het toch voor een hoop raadsleden zeer praktisch is.”

Waarop ligt jouw focus?
“Momenteel houd ik mij voornamelijk bezig met R&E. Ik vind het ontzettend belangrijk dat er
voldoende woningen gebouwd worden voor mensen met een inkomen in het middensegment,
omdat die altijd buiten de boot vallen. Voor een sociale huurwoning (wat eigenlijk asociaal hoog
is: €752) komen ze niet in aanmerking, maar voor kopen verdienen ze weer te weinig waardoor
ze geen hypotheek kunnen krijgen.
Ik zou het fijn vinden als het Laantje 3-4 in Loosdrecht snel van de grond komt. Ook de
woningen aan het Ankeveensepad in Nederhorst den Berg moeten er snel door komen, zodat er
weer gebouwd en meer doorstroming komt. Dit plan ligt al jaren klaar!
Verder zou ik in de toekomst ook maatschappelijke zaken willen doen, omdat dat ook aansluit
bij mijn werk. Ik werk bij team Familie en Jeugd op de Rechtbank van Amsterdam. We hebben
veel te maken met uithuisplaatsingen, onder toezichtstellingen bij Gezag en Omgang onder
andere jeugd-en-kinderbescherming, ook het jeugdstrafwerk wordt bij ons op de afdeling
behandeld. Verder werk ik bij echtscheidingen, en word ik momenteel ingewerkt bij de registers:
huwelijksgoederenregister, boedelregister en gezagregister.”

Heb je een favoriete plek in Wijdemeren en wat doe je graag in
je vrije tijd?
“Mijn favoriete plek is toch wel de Spiegelplas. Ik heb een bootje en daar zit ik toch heel graag
op in de zomer. Verder ben ik een schaatsliefhebber en mag graag een rondje hardlopen als ik
een uurtje over heb.”
Rechtstreeks contact met Rob kan via e-mail:
rob
rob.duikersloot at dorpsbelangen.nu

Beeldvormende sessies
Afgelopen week zijn er verschillende beeldvormende sessies
geweest.
Op 25 mei

1. BVS Doelmatigheidsonderzoek
kapitaalgoederen.
Het betreft een onderzoek van bureau E&M consultants en
Buro Loo aangaande het huidige beleid en de staat van
wegen, riolering, beschoeiing, het watersysteem, bruggen,
groen en bomen, openbare verlichting en begraafplaatsen. Op
wegen, riolering en beschoeiing is een verdiepend onderzoek
geweest. De vraag is hoe Wijdemeren ‘in control’ komt en
blijft? Beheersmaatregelen zitten in financiële,
organisatorische en uitvoeringstechnische inzetbare middelen. College, raad en ambtenaren
moeten aan de slag met het Stappenplan Implementatie Aanbevelingen, verwerking in de
begroting van 2022 lukt jammer genoeg niet meer.

2. BVS Jaarstukken 2020.
De jaarstukken zullen voor het eerst digitaal aan de raad gepresenteerd worden. Op de website
van de gemeente zal deze voor iedereen in te zien zijn. Het zal even wennen worden, maar
vergemakkelijkt het zoeken op onderdeel. Het zou fantastisch zijn als de Begroting 2022 ook op
deze wijze wordt vormgegeven, maar dat kon nog niet met zekerheid worden toegezegd.
Op 27 mei waren er twee besloten beeldvormende sessies
1. De Organisatie
2. Handhaving en Openbare Orde

Felicitatie
Het stond al uitgebreid in de weekbladen: Wijdemeren heeft er
een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij. Deze eervolle
onderscheiding is, zeer terecht, op 26 mei uitgereikt aan de
heer Gert Lamme, een begrip in de botenwereld en zeilsport.
Hij zette Wijdemeren (Loosdrecht) op de kaart, waardoor vele
amateur en professionele zeilers nog altijd erg graag naar
Loosdrecht komen om aan de zeilwedstrijden deel te nemen.
De jarenlange tomeloze inzet van dhr. Lamme voor het
ambacht van boten bouwen, de zeilsport en de internationale
faam die dit voor de gemeente heeft voortgebracht zijn wij als
DorpsBelangen natuurlijk heel trots.

Felicitaties voor dhr. Gert Lamme!

Social media
Om in Wijdemeren het bereik van DorpsBelangen te vergroten zijn ook wij vertegenwoordigd op
social media. We dragen hiermee als partij gemakkelijk en snel uit waar we voor staan, een
stukje zichtbare identiteit. Het zorgt er tevens voor dat we directer in contact staan met
inwoners, dat vinden we heel belangrijk. Help je mee?
Volg DorpsBelangen en laat jouw netwerk meewerken. Superfijn als je berichten leuk vindt
(liked) en deelt!

Tot de volgende nieuwsbrief!
DorpsBelangen
Contact: info at 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.

