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Deze nieuwsbrief is de post-verkiezingen nieuwsbrief. Wat hebben we hard gewerkt de laatste
weken. We hadden extra ludieke acties: persoonlijke filmpjes van de aanvoerders van de
kandidatenlijst, we hebben taart uitgedeeld aan veertigjarigen bij de Oude School, aan de
bewoners van de Anton Smeerdijkgaarde en de Beukenhof. Ook reden we afgelopen weken in
een opgeluisterde elektrische Tuktuk die flink de aandacht trok door de straten en op de pleinen
van Wijdemeren. Toch zijn we van vier naar twee zetels gegaan.
Een pas op de plaats en een moment van evaluatie is aangebroken, wat ging er goed en wat
niet. Positief is wel dat we de derde partij in Wijdemeren zijn gebleven en dat is meer dan de
moeite waard om vol nieuwe energie de komende raadsperiode in te gaan.
Jan Jaap de Kloet is onze nieuwe fractievoorzitter en Patricia IJsbrandij neemt de tweede
behaalde zetel in.
Ter ondersteuning aan de nieuwe 'twee-mans’-fractie zullen René Voigt, Rob Duikersloot, Maire
van der Meulen en Patricia van der Schot als commissieleden benoemd worden.
Een sterk team waarmee de vertegenwoordiging van DorpsBelangen staat als een huis.
Met z’n zessen zullen zij er alles doen om het geluid van DorpsBelangen de komende vier jaar
goed te laten horen!

Afscheidsraad en lintjes voor voor de nieuwe leden
in de Orde van Oranje-Nassau
Dinsdagavond 29 maart was de afscheidsraad. Er
namen maar liefst 11 raadsleden afscheid. Ook onze
Rob, René en Ria. Zij hebben zich bij elkaar 56 jaar
ingezet voor DorpsBelangen, altijd strevend naar het
beste voor de inwoners van Wijdemeren, de toekomst
en behoud van onze mooie dorpen.
Vier raadsleden kregen een lintje van de koning,
waaronder René Voigt en Ria Hennis, omdat zij twaalf
jaar of langer actief raadslid zijn geweest. Een "eitje"
als je bedenkt dat René maar lieftst 36 jaar aaneen
gesloten raadslid is geweest van ons DorpsBelangen.

Op de foto vlnr Sieta Vermeulen (18,5 jaar in de raad,) Jan Verbruggen (12 jaar), burgemeester
Crys Larson, René Voigt (36 jaar) en Ria Hennis (16 jaar).

Ria Hennis uit de politiek (?)
Ria Hennis is Ria Hennis, haar evenaart niemand, zij is altijd nuchter in haar denkwijze geweest
en recht voor z’n raap, accepteert geen gekonkel en houdt van doorpakken. Zij heeft
eigenhandig DorpsBelangen Nederhorst den Berg opgezet en door de jaren heen heel veel
mensen bijgestaan die hulp of een luisterend oor nodig hadden. De raad van Wijdemeren neemt
afscheid van een icoon in de lokale politiek, klinkt dat wat dik? Zeker niet!
Ria had al wel de beslissing gemaakt om na 16 jaar niet meer in de Raad te willen, maar toch
voelt het gemis nu al zwaar in de DorpsBelangen gelederen. We mogen gelukkig blijven putten
uit haar kennis en ervaring en kunnen haar niet genoeg bedanken voor haar inzet.
Samen met echtgenoot Joop heeft ze haar vrije tijd al een nieuw doel gegeven: de leukste
plaatsjes en steden van Nederland bezoeken. Ze drukte in haar afscheidsspeech de nieuwe
raadsleden op het hart om vooral eerlijk(!) te zijn.
’Afspraak is afspraak’ (Ria Hennis)

Een woord van de wethouder
“Energie, toewijding en de overtuiging dat het goed gaat. Daarmee hebben we weken voor de
verkiezingen campagne gevoerd. Met flyeren, advertenties, inbreng in debatten en natuurlijk
ons magazine met daarin het programma. Huis-aan-huis verspreid. De steun en inzet van
iedereen die daaraan heeft meegedaan was bewonderenswaardig.
Het resultaat echter viel tegen. Teleurstellend: van vier naar twee zetels. Hebben we te weinig
gedaan? Dacht het niet. Is DorpsBelangen na veertig jaar over de houdbaarheidsdatum heen?
Dacht het niet.
Lastige onderdelen van mijn portefeuille met weerstand van een klein deel van de inwoners
hebben de sfeer bepaald. De Lokale Partij heeft die kritiek gemobiliseerd en uiteindelijk
gekapitaliseerd. Als oppositiepartij gaat dat wat gemakkelijker dan als je in de coalitie zit waarin
het beleid wordt verdedigd. Want dat heb ik (om het maar even persoonlijk te maken) steeds
gedaan. Vertellen wat er gedaan moet worden en wat er gedaan wordt. Dossiers oppakken die
al tientallen jaren liggen.
Het werk afmaken. Stappen maken als het gaat om wonen, werken en recreëren. Er zijn toch
bijna 200 woningen gebouwd in de laatste vier jaar. Sterke impulsen zijn er gegeven aan
recreatie en toerisme. En er zijn stappen gezet bij Groenewoud/Vlek en bij Ter Sype waar nu
ook wordt gewerkt aan een deel bedrijventerrein.
Daar stond ik voor en daar sta ik voor. Dat vind ik mijn taak als wethouder. Want DorpsBelangen
is niet de partij van de mooie praatjes en loze beloftes en zeker niet van draaikonterij. Bij ons is
afspraak afspraak, en gaan we voor een gezonde en goede ontwikkeling van onze dorpen. Al
veertig jaar.
Momenteel lopen de gesprekken over de nieuw te vormen coalitie. Of we daarin zitting krijgen is
onzeker. DLP is aan zet om dat proces vorm te geven. Voor ons past terughoudendheid. We
voeren de gesprekken met hen en maken duidelijk wat we belangrijk vinden. Met jullie, de
leden, gaan we dat gesprek uiteraard ook graag aan. Want samen gaan we door!”
Jan-Jaap de Kloet

Een paar statistieken
Verdeling van uitgebrachte stemmen
Uitgebrachte stemmen op de DorpsBelangen kandidaten\
Gekozen raadsleden gemeenteraad 2022-2026

De raadsleden van DorpsBelangen voor de
komende raadsperiode Jan-Jaap de Kloet en
Patricia IJsbrandij

Uitnodiging Ledenvergadering
DorpsBelangen blijft de komende raadsperiode voorafgaand aan de raadsvergadering een
openbare ledenvergadering houden. Uiteraard zijn deze bijeenkomsten voor onze leden, maar
ook geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom.
Op deze wijze blijven we direct met elkaar in contact, horen we van elkaar graag wat er leeft en
de ideeën om succesvolle slagen te kunnen maken als DorpsBelangen zijnde.
De ledenvergadering wordt gehouden op:
11 april 20:30 uur in De Drie Dorpen te Ankeveen.
Op de agenda zal met zekerheid staan:
Het afscheid van Rob, Ria en René als raadslid
Terugblik (kort) op de campagne en uitslagen
De agenda van de komende Veegraad op 21 april
Actualiteiten, persoonlijke inbreng en aandachtspunten van de (aanwezige) leden
Graag tot dan!

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.

