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Mededelingen
Leden vergadering 14 september in Ankeveen
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u de benodigde gegevens voor deze
vergadering.

Wethouder De Kloet tijdelijk uit de
running.
Onze wethouder Jan-Jaap de Kloet heeft het even niet zo
gemakkelijk. Op 11 augustus heeft hij een operatie ondergaan in
het AvL te Amsterdam,
Die is gelukkig goed gegaan en op 7 september ondergaat hij
een tweede operatie. Dat gebeurt dus op het moment dat ik dit
schrijf.
Jan-Jaap is erg positief over het verloop van de herstel periode
en verwacht 20 september weer op het gemeentehuis te kunnen
verschijnen.
Dat hopen wij dus ook! Sterkte wethouder, neem je tijd!

Meer nieuws
DorpsBelangen hoopt allereerst dat iedereen genoten heeft van de zomer, al was ie niet al te
zonnig en warm, en dat met hervonden energie aan de slag kon worden gegaan. Een
belangrijke periode van inventariseren ligt voor ons als opmaat naar de verkiezingen. Het
bestuur maakt intussen steeds steviger de balans op: hoe functioneerde DorpsBelangen als
partij, wat hebben we bereikt de afgelopen raadsperiode, welke speerpunten willen we met
elkaar (terug)zien in het nieuwe verkiezingsprogramma en wie gaan hier actief uitvoering aan
geven? Al stonden we dit jaar door omstandigheden helaas niet op de jaarmarkt in Loosdrecht
om goede ideeën, opmerkingen en wijze (uil) raad te verzamelen in de grote blauwe
DorpsBelangen-pan, input is cruciaal voor de democratie en wordt door de opmakers van het
verkiezingsprogramma graag meegenomen, laat dus van je horen.

In deze nieuwsbrief: de politieke agenda, wethouder De Kloet, raadslid Patricia IJsbrandij en het
rapport van Necker van Naem betreffende de toekomst van Wijdemeren. Om met het laatste te
beginnen ..

De toekomst van Wijdemeren
Op 26 augustus startte de raad met een besloten vergadering waarin burgemeester Crys
Larson, gemeentesecretaris Wietske Heeg en een vertegenwoordiging van het
onderzoeksbureau Necker van Naem de resultaten presenteerden van het organisatieonderzoek. Ambtelijke, financiële en personele problemen, daar bovenop de gevolgen van de
corona-pandemie en de extra decentrale taken hebben ervoor gezorgd dat het optimaal
functioneren van Wijdemeren als zelfstandige gemeente zwaarder is geworden. Maar er is
vertrouwen en burgemeester Larson eindigde in de lokale kranten met de woorden ‘Werk aan
de winkel, we kunnen dit met elkaar.’ Prioriteiten moeten worden gesteld en werkvoorraden
verminderen. DorpsBelangen blijft bij haar standpunt om zolang mogelijk zelfstandig te blijven,
samenwerkingsverbanden te behouden en waar nodig nieuwe aan te gaan met omringende
gemeenten.

Op donderdag 2 september werden de langverwachte zoekresultaten naar een nieuwe locatie
voor het gemeentehuis, of als optie de verbouwing van het oude, gepresenteerd. Van de dertien
onderzochte locaties bleven er slechts twee over. De provincie heeft aangegeven geen
medewerking te verlenen voor de locatie aan De Kwakel in Kortenhoef, toen bleef er nog maar
1 locatie over, te weten het huidige. Teleurstellend toonden de resterende scenario’s dat de
kosten niet minder zouden worden, of aan Rading 1 nou woningbouw gepleegd zou worden of
niet. Ook de noodzaak van een grotere raadszaal hielp niet mee om voor kleinere behuizing te
kunnen kiezen. Deze uitslag had waarschijnlijk niemand verwacht, misschien tegen beter weten
in gaat wethouder Kea nogmaals praten in Haarlem, wellicht is het wel mogelijk om op een
andere manier te bouwen op De Kwakel, het moet geprobeerd. Of in overweging nemen om de
huidige grond en het gebouw te verkopen, en daarna huren? Of meer woningen bouwen? Er
moet toch een financieel gunstige duurzame en toekomstbestendige oplossing mogelijk zijn?
DorpsBelangen staat open voor creativiteit. Wordt vervolgd.

De agenda van september
31-08 Beeldvormende sessie Mobiliteit en BVS Economische agenda
02-09 BVS Toekomstige gemeentehuis Wijdemeren
07-09 Besloten bijeenkomst Stand van zaken Porseleinhaven
08-09 Commissie Ruimte en Economie
* Vaststellen Omgevingsvisie
* Aangepast voorstel Verkoop Molenmeent
* Behandeling brief inwoner inzake alternatieve woningbouw
* Kaders Herontwikkeling Jachthaven De Otter
* Participatieplan Projectontwikkelaar Dutchen betreft Jachthaven De Otter
09-09 Gecombineerde commissie MSZ en Bestuur & Middelen
* Organisatie onderzoek Necker van Naem
* RV rekenkamer-onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen
* Monitor Sociaal domein
* Samenwerkingsafspraken MRA
14-09 Ledenvergadering in de 3-Dorpen Ankeveen
16-09 Gemeenteraadsvergadering
28-09 Beeldvormende sessie (onderwerp nog niet bekend)
Kijk op de website van de gemeente voor de volledige agenda’s en de aanvullende informatie.

Patricia IJsbrandij
Je bent nu drieënhalfjaar raadslid,
hoe heb je die ervaren?
“Van van alles meer geleerd, zeg
maar, hahaha, waaronder geduld
opbrengen, luisteren naar elkaar en
de ideeën en overtuigingen van
anderen respecteren, oogkleppen af
en openstaan, ieders mening telt en
dus ook die van mij. Ik kom uit een
ondernemers gezin, ben ook als
zelfstandige werkzaam en heb er erg
aan moeten wennen dat de dingen tijd
vergen, ik blijf zoiets houden van ‘dat
kunnen we toch morgen direct
oppakken’. Al lijkt alles zich traag te
ontwikkelen, kijken we drieënhalfjaar
achterom is er toch veel wel tot stand
gekomen, goed gegaan en gestart.
Het raadswerk combineren met werk,
overige verplichtingen en ontspanning
is niet altijd simpel, er blijft weinig ruimte voor andere dingen over, maar het ritme went. Het
voelt goed als men mij gemakkelijk weet te benaderen en ik iets kan betekenen. Onlangs kreeg
ik van een kennis ‘en passant’ in de supermarkt een mooi compliment ‘Nu ik weet dat jij in de
raad zit ga ik weer stemmen, vertrouwd idee dat er ook gewone weldenkende mensen zitten. Ik
meen het echt!’ Lief toch? Waar het om gaat is dat iedereen zich door de gemeenteraad
vertegenwoordigt voelt, of dat nou de een is of de ander van de negentien, ik draag er heel
graag aan bij om het negatieve beeld dat in zijn algemeenheid heerst weg te nemen. We doen
allemaal immers ons stinkende best.
Waar hou je je nu vooral mee bezig?
Vanzelfsprekend meer, maar ik zal een paar punten
aanstippen.
- De omgevingswet is een onderwerp dat er al even
aan zit te komen. We hebben onder andere dorpenavonden en atelierbijeenkomsten gehad waar heel veel
visies en ideeën zijn opgehaald bij inwoners,
ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Deze
zijn in het nu voorliggende visiedocument
Omgevingsvisie 2040 verwerkt. Als DorpsBelangen
vinden we het een mooie stevige blik op de toekomst. Ik
weet natuurlijk dat de raadsvoorstellen het concreet
zullen maken, maar 2040 is best wel dichtbij. Het mag
dus naar mijn idee best snel concreter worden, mede om
verheldering in conflicterende belangen scherper te
formuleren.
Klik hier voor het hele document:

- Ik zit in de Adviesgroep Het (nieuwe) Vergaderen, we evalueren eerdaags de ervaring tot nu
toe. Corona gaf er een onverwachte wending aan zodat andere oplossingen noodzakelijk waren
en die niet altijd probleemloos verliepen. Gelukkig kunnen we de commissievergaderingen weer
fysiek houden, maar de raadsvergaderingen zijn door de beperkte ruimte in de raadzaal nog
(helaas) online de komende maanden en misschien wel langer want een nieuw gemeentehuis is
dus nog niet in zicht.
- Het is geen geheim dat ik bij jachthaven De Otter in Oud-Loosdrecht woon, met mijn mond
dichtgetapete en handen gebonden ben ik op dit onderwerp geen actief raadslid. Aan den lijve
ondervind ik hoe het is om met een dergelijke projectontwikkelaar als Dutchen te maken te
hebben (ook een serieuze leerervaring!). Het uitgangspunt is dat alle permanente bewoners
weer goed terechtkomen, dat is een kleine geruststelling voor de bewoners die er al 30, 40 en
zelfs bijna 50 jaar wonen. Wat mag er überhaupt van de provincie gebouwd worden? Van het
allergrootste belang is om duidelijk te krijgen wat we als gemeente voor ogen hebben met dit
unieke terrein van historische waarden in Oud-Loosdrecht. Spannend wat de commissie
aanstaande woensdag bespreekt!
Klik hier voor het Raadsvoorstel
Wil je de volgende raadsperiode 2022-2026 doorgaan?
“Als het mij lukt en is gegund wil ik zeker doorgaan in de volgende raadsperiode. Ook omdat ik
het bijna als een verplichting voel. Je hebt echt inwerktijd nodig, dan is het niet goed mijn
inziens als er elke periode negentien nieuwe raadsleden en een college zouden zitten. Het lijkt
me hartstikke leuk om een nieuwe setting mee te maken, die weer een hele andere dynamiek
met zich mee zal brengen en ook weer om met een frisse blik tegen de uitdagingen aan te
kijken.”

Het DorpsBelangendiner
Schrijf alvast in je agenda Het DorpsBelangendiner, deze
staat gepland op 5 november aanstaande, mis ‘m niet!
Nadat we deze raadsperiode in 2018 in de Havenclub in
Nederhorst den Berg waren en in 2019 bij Abrona in NieuwLoosdrecht, twee zeer geslaagde avonden met een goede
sfeer en heerlijk eten, moesten we het diner van 2020 door de
corona omstandigheden voorbij laten gaan, hoogste tijd voor
een mooi vervolg.
Uiteraard komt de officiële uitnodiging over een aantal weken per nieuwsbrief naar je toe.

Openbare ledenvergadering 14 september 2021
Wijdemeren, 7 september 2021
Beste leden van DorpsBelangen en andere belangstellenden,
Graag nodigen wij u uit voor onze maandelijkse openbare ledenvergadering
DorpsBelangen:
Woensdag 14 september 2021, aanvang 20.30 uur
In café-restaurant-hotel De Drie Dorpen
Cannenburgerweg 51 te Ankeveen
Agendapunten:
- Opening
- Actuele zaken in Wijdemeren
- Bespreking agenda raadsvergadering 16 september 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.

