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Is de elfde maand een feestelijke maand
et is alweer Halloween geweest met lichtgevende pompoenen
en lekker griezelen. Sinterklaas is weer in het land, traditie,
chocoladeletters, pepernoten, cadeautjes en gezelligheid
binnenshuis. Buiten is het kouder maar de natuur verkleurd
prachtig geel-oranje-rood, onze buitenplaatsen zijn dan ook
prachtig in deze tijd van het jaar. De elfde van de elfde, een
datum waarop Prins Carnaval elk jaar wordt gekozen en dit
jaar de Wijdemeerse begroting werd vastgesteld, dan wel niet
uitbundig verkleed maar wel op paasbest. In de aanloop er
naar toe werd veel vergaderd, becijferd, geschoven en
geformuleerd, want in de door het college voorgestelde
exorbitante verhoging van toeristen- en forensenbelasting
konden met name de ondernemers en de gemeenteraad zich
helemaal niet vinden, sterker nog allen schrokken zich te
pletter. Dorpsbelangen is van mening dat recreëren voor
iedereen mogelijk moet blijven in Wijdemeren, maar dat blijkt
de laatste tijd iets wat stevig bewaakt moet worden wil dat niet
verloren gaan.
Uiteindelijk blijft er dan een begroting over die recht doet aan de meeste wensen en alle plichten
die een gemeente heeft. De gemeente kan niet alles waarmaken, er is immers een grote
beperking .. een flink geslonken portemonnee. Als raadslid wil je het beste en leukste voor de
gemeente en alle inwoners, al weet je dat je niet overal je zin in kunt krijgen. Je kunt stellen dat
het hetzelfde is als het participatieproces, en nee ook een antwoord is, toch zal DorpsBelangen
zo mogelijk altijd voor een ja gaan! De begroting is rond dus kunnen we best met elkaar
constateren dat voor de gemeentepolitiek november een feestelijke maand is.

Verder in deze nieuwsbrief:
Het DorpsBelangendiner gaat niet door!
De belangrijkste wijziging in de begroting middels het, door vijf van de zes fracties,
aangenomen amendement - Goed nieuws: versterking van een extra fractieassistent! - De
bespreekstukken op de agenda van de komende raadsvergadering
Het nieuwe DorpsBelangen logo en de website

Het DorpsBelangendiner
Op 12 november werden de aangescherpte coronamaatrdegelen
ingevoerd. Het DorpsBelangen diner kan hierdoor niet doorgaan. De
groep is te groot en de anderhalve meter is daardoor niet gegarandeerd.
Ontzettend jammer, maar ons aller gezondheid en veiligheid is boven
alles en te allen tijde het belangrijkste. Zoals het er nu naar uitziet gaat
een nieuwe datum niet meer in 2021 gevonden worden. DorpsBelangen
zou DorpsBelangen niet zijn als in 2022 niet direct zal worden
uitgekeken naar een geschikt moment waarop het diner wel kan plaatsvinden. Houd het in de
gaten!

De Begroting
De begrotingsbehandeling begint traditiegetrouw met de
algemene beschouwingen. Tijdens deze voordracht doen
de fractievoorzitters uit de doeken wat de partijen van het
afgelopen jaar vonden en de voorliggende begroting,
alsmede waar de prioriteiten moeten komen te liggen het
komende jaar. Hier lees je de bijdrage van
DorpsBelangen
https://www.dorpsbelangen.nu/algemenebeschouwingen/

Amendement mede ingediend door DorpsBelangen
DorpsBelangen diende mede een amendement in om de voorgestelde exorbitante verhoging
van de toeristen- en forensenbelasting te wijzigen, zie hieronder:
Voorgesteld werd:
g. een structurele dotatie aan de algemene reserve van 260.000 euro vanaf 2022;
h. de dekkingsvoorstellen:
1. Een verhoging van de (land- en water) toeristenbelasting van €1,25 naar €3,00;
2. Een verhoging van de forensenbelasting met 100% voor elke tariefschijf;
3. Een onttrekking aan het fonds stedelijke vernieuwing van 350.000 euro in 2022 en van
250.000 euro in 2023.
De onderdelen g en h te vervangen door:
g. een structurele dotatie aan de algemene reserve van € 160.000 in 2022;
h. de dekkingsvoorstellen:
1. Een verhoging van de (land- en water) toeristenbelasting met de inflatiecorrectie;
2. Een nieuwe berekenwijze toe te passen voor de forensenbelasting: voor niet-WOZ
gewaardeerde recreatieobjecten een bedrag van €300,00 per jaar. Voor WOZ-gewaardeerde
recreatieobjecten een tarief van 0,25% van de WOZ waarde met een minimum van €350 en een
maximum van €3.000 per jaar;
3. Een onttrekking aan het fonds stedelijke vernieuwing van €350.000 in 2022 en van
€250.000 in 2023;
4. Verlagen kapitaalslasten met €200.000 door temporiseren investeringen;
5. Intensiveren controle toeristen belasting €100.000;
6. Eenmalig dotatie fonds rationeel wegbeheer verlagen met € 100.000;
7. Verlaging resultaat met €100.000;
8. Verlaging dotatie algemene reserve met €100.000
-Tevens dienden we mede een motie in om de beschadigde relatie te herstellen met de
recreatie ondernemers, welke werd aangenomen.
- De meeste moties werden verder verworpen, op een na die
DorpsBelangen van harte steunde. Deze betrof het
vrijwilligersplatform De Appelboom dat door het grote succes
bijna ten onder gaat en waarvoor nu binnen het organisatie
ontwikkelingsplan extra formatie wordt gezocht. Inmiddels
neemt De Appelboom een onmisbare plek in de samenleving
van onze gemeente in.
.

Extra fractieassistent
Goed nieuws! Op donderdag 18 november wordt tijdens de
raadsvergadering Maire van der Meulen voor DorpsBelangen
beëdigd als fractieassistent. Fractie en bestuur is heel content
met de komst van Maire in de gelederen.
Wel ontzettend jammer dat dit heuglijke moment door de
coronamaatrdegelen niet live plaats kan vinden. Er wordt vast
alsnog een feestelijk tintje voor bedacht.

Alvast een kennismaking:
- Wil je jezelf introduceren?
Hoi! Ik ben Maire van der Meulen (Tsja, moeilijke voornaam..
denk aan Maaike alleen dan met een R…). Woon met de
leukste Paul in Oud Loosdrecht. Geen kinderen, wel 3
beagles. Ik werk in ons familiebedrijf, Jachthaven de Uitkijk. Hobbies? Lopen met de beagles,
lezen, koken en bakken, Netflix, kookworkshops geven, leuke dingen doen met vrienden. Heb
recentelijk luisterboeken ontdekt. Ik was er altijd een beetje huiverig voor, was bang dat het een
soort veredeld hoorspel zou zijn, maar het boek wordt gewoon voorgelezen, zonder bijgeluiden!
- Wat heeft je doen besluiten de politiek van Wijdemeren in te willen?
Een beetje dezelfde beredenering als wat ik zeg over stemmen: als je niet stemt mag je ook niet
klagen over het gevoerde beleid. Je kunt mopperen op de Wijdemeerse politiek, het beleid maar
je kunt ook proberen bij te dragen aan een verandering.
- Je wordt nu beëdigd als fractie/commissie-assistent, wil je ook graag in de volgende
periode raadslid worden? Is dit goed te combineren met je werk?
Ja zeker wil ik raadslid worden! En ik denk dat dat goed te combineren is met m’n werk, maar
daar gaan we maar op 1 manier achter komen, toch? ;-)
- Welke commissie(s) ligt/liggen jou het meest nabij en waarom?
Maatschappelijk en sociaal! Namens het Kursusprojekt Loosdrecht (waar ik secretaris ben)
hebben we in samenwerking met de gemeente in de afgelopen jaren een aantal keer de dag
van de mantelzorg mogen verzorgen: een verwendag voor de Wijdemeerse mantelzorgers.
Mooi te doen! Ook ben ik al een aantal jaar betrokken bij het organiseren en uitvoeren van het
participatie-traject voor statushouders. Bijzonder dat we een bijdrage kunnen leveren aan de
integratie van statushouders en waardevol als je daarna een statushouder tegenkomt hij de
supermarkt en even een praatje kunt maken.
- Waarom heb je gekozen voor DorpsBelangen?
Juist omdat DB geen landelijke partij is heb ik voor DB gekozen. Niet gelieerd aan een landelijke
partij, niet mee moeten met een landelijke koers en daardoor oprecht kunnen kiezen voor iets
wat goed is voor onze dorpen.
- Wat hoop je te bereiken?
Dit vind ik een moeilijke vraag… Ik ben politiek nog best bleu, maar vind het een mooie kans om
nu al fractie-assistent te worden zodat ik nu al mee kan draaien en alvast pootje kan baden in
de Wijdemeerse politiek.
Maire is te bereiken op maire.vander.meulen@dorpsbelangen.nu

De komende raadsvergadering
Op 18 november dus nog een feestelijke raadsvergadering met de beëdiging van drie nieuwe
fractie-assistenten of zoals de functie nu eigenlijk heet commissie-assistenten.
Er staan naast 6 hamerstukken en slechts twee bespreekpunten op de agenda:
Punt 13: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 3-4
Hier is de laatste jaren veel over te doen geweest en het plan kent gaandeweg ook vele
wijzigingen. DorpsBelangen heeft zich eerder al met haast uitgesproken om de woningnood te
erkennen en ’t Spieghelhuys te behouden. Het plan dat er nu ligt kent 6 grondgebonden
woningen én 3 sociale appartementen. Er is met vele wensen, bezwaren en visies rekening
gehouden en het plan is daarop aangepast. DorpsBelangen is daar dan ook blij mee. Het heeft
geresulteerd in een mooi plan en is rijp om ter inzage te leggen.
Punt 14: Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en Muyeveld
Dit project behelst een lengte van twee kilometer wegdek dat wordt vernieuwd en ingericht als
stukje van de recreatieboulevard die de Loosdrechtsedijk moet worden. Ook de riolering wordt
vernieuwd. Het gaat om ruim 7 miljoen euro die ervoor moet worden aangetrokken, heel veel
geld. Daarom heeft DorpsBelangen aangedrongen bij de wethouder om tussentijdse
rapportages te ontvangen, zodat de vinger aan de pols kan worden gehouden.

Nieuwe website en logo DorpsBelangen
De website van onze partij heeft een metamorfose
doorgemaakt, of eigenlijk beter gezegd: hij is geheel
vernieuwd en ook nog ‘in progress’. Het heeft een frisse
moderne look gekregen. Alle eer en dank hiervoor aan
bestuurslid Joop Hennis, hij stak er wederom veel van zijn tijd
en creativiteit in. De komende maanden zal er geregeld meer
op de site geplaatst worden, zoals het nieuwe
verkiezingsprogramma 2022-2026 wordt gepresenteerd en
natuurlijk foto’s van de nieuwe ‘ploeg’. Het is nu al de moeite
waard er een kijkje op te nemen, blijf de site dus met
regelmaat bezoeken.
Heb je een opmerking of suggestie, laat het weten.
info@dorpsbelangen.nu

Tot ziens en blijf gezond

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.

