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De laatste nieuwsbrief van het jaar.
Het vierde kabinet Rutte met een regeerakkoord is zowaar
voor de kerst een feit, maar goed ook na zo’n ellenlange
formatieperiode en met de gemeenteraadsverkiezingen voor
de deur. De kerstboom staat, de kaarsjes aan, in goed (klein)
gezelschap stevenen we af op het nieuwe jaar. Check in je
omgeving of niemand alleen is die dat anders zou wensen, de
eenzaamheid is door corona immers de laatste jaren sterk
toegenomen. Omkijken naar elkaar is waar DorpsBelangen ook als politieke partij voor staat. De
verbinding zoeken, met elkaar projecten oppakken en de zorgvoorzieningen voor iedereen goed
organiseren is goud waard voor onze samenleving . Maar met aandacht in je omgeving vragen
“Hoe gaat het met jou, kan ik iets voor je doen?” kan zomaar de heldere ster aan de hemel
betekenen voor iemand.
Oud & Nieuw voor een verkiezingsjaar is meer dan andere jaren het moment van reflectie en tijd
om de stofkam door gestelde doelen en visies te halen, deze te ontdoen van onhaalbare of
achterhaalde stof, bijsturen, vernieuwen en fris aan de slag te gaan. Er wordt hard gewerkt aan
het verkiezingsprogramma, welke begin januari in concept aan alle leden zal worden
gepresenteerd.
Hartelijk dank aan alle leden voor de enthousiaste reacties op door het bestuur voorgesteld
lijsttrekkerschap van Jan Jaap de Kloet en de weloverwogen opgestelde kieslijst. Elke vier jaar
weer een exercitie van wikken, wegen en hoofdbrekens.
De kieslijst is unaniem akkoord bevonden en dat beschouwt het bestuur als een zeer groot
compliment.
De Kloet; “Ik ben vereerd dat ik de steun krijg van de leden.”
Het bestuur: “Een mix van ervaring en nieuwe energie. Een sterk team.”
Met vertrouwen gaat DorpsBelangen met deze vertegenwoordiging dan ook de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in. Hulp en inbreng van alle DorpsBelangers in de
aanloop er naartoe wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Het geeft het team extra energie en is
vooral ook erg gezellig!
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Verder in deze nieuwsbrief:
Komende donderdag 16 december is de laatste raadsvergadering van 2021 met maar liefs elf
hamerstukken.
De bespreekstukken zijn:
Raadsvoorstel Bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198
Betreft: Het wijzigen van de bestemming jachthaven met bijbehorende bouwwerken en
bedrijfswoning naar de bestemming woonschepenhaven (6 woonschepen) en één 2-onder-eenkapwoning aan de wegzijde. De DorpsBelangen fractie denkt er nog verdeeld over. Voor de
raadsvergadering gaat de raad op locatie de situatie (nogmaals) bekijken.
Raadsvoorstel Ontwerp VVGB Slotlaan 4
Betreft: Een verklaring van geen bedenkingen en ter inzage leggen van het ontwerpplan.
Stadsherstel Amsterdam wil 35 huurwoningen realiseren in Kasteel Nederhorst, zowel het
centrale gedeelte van het kasteel als het stadspark blijft in dit plan open voor publiek. Ondanks
dat op dit moment slechts drie sociale huurwoningen zijn bestemd, zijn we zeer enthousiast
over dit plan.
Raadsvoorstel Omvorming Plassenschap Loosdrecht
Een complexe onderneming. Voorgesteld wordt oa om Recreatie Midden Nederland te
liquideren en in te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm aangaande
het beheer van de eigendommen en voorzieningen van het Plassenschap.
Raadsvoorstel Op weg naar Aardgasvrij 2022-2026
Een ambitie in het Klimaatakkoord is het afstappen van het
aardgas. Het Rijk heeft daarom iedere gemeente de opdracht
gegeven om voor het einde van 2021 een Transitievisie
Warmte vast te stellen en deze vervolgens iedere vijf jaar te
herijken. Ook Wijdemeren wil in 2050 klimaatneutraal zijn, een
flinke klus dat om stevige actie vraagt. Ook wordt in het
raadsvoorstel 62.500 euro gevraagd voor de uitvoering van
deze Transitievisie Warmte. Het is belangrijk dat we stappen
maken, maar ook dat het betaalbaar blijft vinden wij als DorpsBelangen. Hier de link naar het
visiedocument.
Stemming over afvaardiging Raadtafel MRA
www.metropoolregioamsterdam.nl: “De Metropoolregio Amsterdam is een
samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de
vervoersregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal
versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en
landschappelijk. In de 'Raadtafel32' hebben 32 Raads- en Statenleden zitting, zij denken mee
over het betrekken van volksvertegenwoordiging bij de samenwerking in de MRA en manieren
om hun betrokkenheid en invloed te kunnen aanwenden.”
Onze ervaren fractievoorzitter René Voigt heeft zich bereid verklaard om de raad van
Wijdemeren hierin te vertegenwoordigen. In de komende raadsvergadering zal officieel worden
besloten door de raadsleden dat René en zijn plaatsvervanger onze gemeentebelangen aan de
raadtafel in de Metropoolregio gaan bewaken.
Bekijk hier de hele agenda van de raadsvergadering
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Lieve DorpsBelangers, mooie kerstdagen en een voorspoedig 2022 gewenst,
blijf gezond en tot in het nieuwe jaar!
Ik wil u het onderstaande gedicht niet onthouden

Koffie en gezang
De mensen, het eten
de wensen, de wijn
van samen, van delen
van zo moet het zijn
Juist met kerstmis ik wat ooit was
het is goed, er is koffie
kom bij mij als je bang
neem de tijd en een toetje
zelfs in de stilte
klinkt gezang
Merel de Morre

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.

