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Er komen interessante lokale politieke tijden aan, het
‘rommelen’ is voelbaar, de zinsnedes en kritieken worden
scherper onder de verschillende partijen. Noem het
opgekropte frustraties, maar hoogstwaarschijnlijk is het
eenvoudigweg het politieke spel dat aanscherpt. En dat is
goed. Het is namelijk bovenal genieten, de democratie die we
met elkaar mogen vormgeven voor een mooie samenleving
en leefomgeving, waar mensen en meningen ertoe doen. Om
je daar hard voor te kunnen en mogen maken geeft een
bevoorrecht warm gevoel dat strijdlustig maakt.
Fractievoorzitter René Voigt vertegenwoordigde 5 oktober
DorpsBelangen op de cursus Politiek Actief voor kandidaat
raadsleden en fractie-assistenten, die jaarlijks gezamenlijk
wordt georganiseerd door de gemeentes Wijdemeren en
Hilversum. Met zijn lange ervaring weet hij als geen ander
goed te verwoorden wat hem blijft boeien en motiveren. Ben jij
diegene of ken je iemand die een flinke dosis gezond verstand
heeft en DorpsBelangen graag wil verstevigen in de komende
gemeenteraad-periode 2022-2026? Meld je dan aan bij het secretariaat via de mail naar
info@dorpsbelangen.nl of via de bestuursvoorzitter Wiet van den Brink 06-20599042

Meer nieuws
Ledenvergadering woensdag 13 oktober (Let op: gewijzigde
datum!)
De eerste fysieke ledenvergadering van 14 september was een goed begin na lange tijd.
De uitnodigingen voor de ledenvergaderingen werden altijd apart per mail verstuurd, het is
misschien nog even wennen, maar deze wordt nu standaard in de nieuwsbrief opgenomen:
hierbij de uitnodiging voor de komende ledenvergadering op woensdag 13 oktober om 20.30 uur
in Het Spieghelhuys Nederhorst den Berg. Wist jij dat DorpsBelangen daar uniek in is en als
enige partij in Wijdemeren dit maandelijks organiseert? DorpsBelangen dat zijn we samen,
daarom is het belangrijk om goede gesprekken te blijven voeren met elkaar. In de
ledenvergadering wordt standaard de komende raadsvergadering doorgenomen en de
actualiteiten besproken. Aanwezigheid en eigen inbreng wordt - elke maand - zeer
gewaardeerd.
De agenda is op de laatste pagina te vinden.

In de komende ledenvergadering zal officieel Rob IJsbrandij worden
voorgesteld als algemeen bestuurslid. Hierover zal worden gestemd.
Rob (64) is eigenaar van EyesGo Media en werkzaam als
cameraman/regisseur. Eerder was Rob bestuurslid van een vereniging
van vakgenoten. Door zijn vrouw is het veel lokale politiek wat de klok
slaat in huis en is zijn interesse en betrokkenheid de laatste jaren sterk
gegroeid. Wie Rob kent zal beamen dat hij dikwijls de dingen vanuit een
verrassende invalshoek bekijkt en dat ie niet van half werk houdt. Hij
stelt zichzelf graag woensdag uitgebreider aan de leden voor. Ook is hij
te bereiken op 06-53158461

Wethouder Jan-Jaap de Kloet
Onze wethouder herstelt voorspoedig en heeft 20 september zijn werkzaamheden weer
opgepakt. Hij bedankt iedereen die hem de afgelopen periode een hart onder de riem heeft
gestoken. Rustig aan beginnen, wat aanvankelijk de bedoeling was, is niet gelukt. Het is een
drukke periode.
Hieronder licht Jan-Jaap een paar onderwerpen toe:
De Kloet:
“De eigenaren van recreatiewoningen op Caravanpark Nieuw-Loosdrecht zitten in het nauw. De
nieuwe eigenaar Marinapark wil ze eraf hebben en er duurdere vakantiewoningen bouwen. In
het televisieprogramma Kassa van BNN/VARA heb ik gezegd dat ik een gesprek wil met
Marinapark hierover. Afgelopen week heb ik dat in de commissie Ruimte en Economie herhaald.
Dat gesprek komt er op 13 oktober.

De ontwikkeling van de natuur is belangrijk, maar hoe de Provincie dat aanpakt jaagt bewoners
die ermee te maken krijgen in de gordijnen. In het Stergebied van Loosdrecht is door de
bewoners nu zelf een plan gemaakt om die natuurwaarden te realiseren. Ik was bij de
overhandiging van dat plan aan gedeputeerde Esther Rommel. Zelf kreeg ik het tweede
exemplaar van Jacob Doets, die veel goed werk heeft verzet hiervoor. Benieuwd wat de reactie
uit Haarlem zal zijn.

Het is mooi dat de eerste plannen voor de bouw van veertien woningen in Nederhorst den Berg
als hamerstuk naar de raad gaan. Goed nieuws voor de honderden (vaak jonge starters!)
woningzoekenden.”

De Meerjarenbegroting 2022-2025
In de media wordt vooral benoemd dat het niet zo goed gaat met de gemeente Wijdemeren,
maar hoe het er echt voor staat en of we daadwerkelijk aan een toekomstbestendig Wijdemeren
kunnen werken, weten we pas echt met de begroting erbij.
De fractie is zich aan het voorbereiden op de behandeling van de gemeentebegroting 2022 met
daaraan gekoppeld de doorwerking naar de daarop volgende jaren, en vindt plaats op
donderdag 11 november. College en gemeenteraad houden dan tevens de jaarlijkse Algemene
Beschouwingen, wat ging er goed en wat niet, en waar moet de focus op komen te liggen.
DorpsBelangen zal evenals de andere fracties de (eventueel) nodige amendementen en moties
indienen op deze begroting. Vanaf maandag 11 oktober staat de begroting, in een nieuwe
digitale stijl, online op de gemeentesite wijdemeren.nl
DorpsBelangen zal rustig bijsturen en scherpe keuzes maken indien dat noodzakelijk is.
Het tijdschema voor de begrotingsbehandeling ziet er als volgt uit:
• Op dinsdag 12 oktober hebben we een digitale bijeenkomst waarbij we een toelichting
krijgen op het systeem waarin de begroting is geschreven.
• Maandag 25 oktober indienen technische vragen
• Op dinsdag 26 oktober is de technische behandeling van de begroting. We kunnen dan ook
nog vragen stellen aan het college en ontvangen -als het goed is- direct de antwoorden. Van de
vragen die niet meteen worden beantwoord krijgen we de antwoorden op 3 november.
• Op donderdag 4 november is de bespreking van de begroting in de commissie Bestuur en
Middelen.De fracties kunnen hun voorlopige standpunten kenbaar maken en amendementen en
moties aankondigen.
• Op donderdag 11 november is de raadsvergadering waarin de begroting wordt behandeld.
De vergadering start om 15:00 uur met de Algemene Beschouwingen van de fracties, elke
fractie krijgt hiervoor vijftien minuten spreektijd. Daarna de eerste reacties van de collegeleden.
Om 18:00 uur wordt de vergadering geschorst voor een gezamenlijke maaltijd. Direct daarna
volgen achter afzonderlijke gesloten deuren de fractie-overleggen, waar reacties op de
ingediende amendementen en moties worden voorbereidt. Om 20.00 uur wordt de
raadsvergadering hervat, die naar alle waarschijnlijkheid tot 23:00 uur zal duren. Als dan de
begroting is vastgesteld door de raad kunnen we tevreden zijn.
Dus ook voor de raadsleden een intensieve doch interessante tijd.

Op de agenda van de komende raadsvergadering (14 oktober)
staan de volgende bespreekstukken:
-

Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair

hierboven of hieronder

-

Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing Kortenhoef
Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke ombudscommissie Wijdemeren 2006

Het DorpsBelangendiner
Vrijdag 5 november DorpsBelangendiner. Super gezellig, mis
het niet! Er wordt op dit moment (op eigen kosten) proefgegeten door de diner-commissie, de locatie is daarom nog
niet bekend, maar aanmelden kan al wel, mail naar
diner@dorpsbelangen.nu of telefonisch naar:
Els Riebroek 035-6563425
Tijs Hooijer 06-55376789
Vergeet niet door te geven met hoeveel personen je komt
Zodra de locatie bekend is komt de officiële uitnodiging
per nieuwsbrief naar je toe.

Openbare ledenvergadering 13 oktober 2021
Wijdemeren, 9 oktober 2021
Beste leden van DorpsBelangen en andere belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor onze maandelijkse openbare ledenvergadering
DorpsBelangen:
Woensdag 13 oktober 2021, aanvang 20.30 uur
In restaurant-hotel Het Spieghelhuys
Dammerweg
Agendapunten:
- Opening
-Voorstellen nieuw bestuurslid
- Actuele zaken in Wijdemeren
- Bespreking agenda raadsvergadering 14 oktober 2021
- Rondvraag

Met vriendelijke groet namens het bestuur van DorpsBelangen,
Wiet van den Brink
Voorzitter

Volg DorpsBelangen ook op social media

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.

