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excuus
De gisteren verstuurde nieuwsbrief was helaas ongecorrigeerd.
Hierbij ontvangt u de gecorrigeerde versie

We zitten midden in de laatste raadscyclus van de huidige gemeenteraad en sluiten de periode
2018-2022 straks af met twee raadsvergaderingen op 9 en 10 februari. De eerstvolgende
raadsvergadering zal daarna met de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad pas weer in april ‘op
de rol’ staan. Maar daar zijn we nog niet.
De verkiezingsperiode is (onofficieel) van start gegaan, het is al goed merkbaar op social media,
in de lokale kranten en op GooiTV.
De gesprekken over de kandidaten op de kieslijsten en de verschillende partijen zijn onderwerp
van de dag en de zichtbaarheid op straat zal nu snel toenemen.
Zet je daarom de komende weken in (meer dan je al deed) als ambassadeur voor
DorpsBelangen, jouw partij, doen hoor! Heb je daarvoor handvatten of info nodig, bel of mail
met de fractie en/of het bestuur.
Mailadres: info@dorpsbelangen.nu
Telefoon: Ria Hennis 0645406041

Aanvoerders kieslijst vlnr: Ria Hennis, Rob Duikersloot, Maire van der Meulen, Patricia
IJsbrandij, Jan Jaap de Kloet, Rene Voigt, Jacob Doets, Patricia van der Schot.
(Foto credits: Hans Timmermans.)
In deze nieuwsbrief komt naast een aantal highlights uit de commissie-agenda’s info over de
komende verkiezingsstrijd aan de orde, maar allereerst een uitnodiging en een persoonlijk
woord van onze voorzitter Wiet van den Brink
Beste DorpsBelangers,
Het is alweer een hele tijd geleden dat we elkaar ontmoet
hebben, daarom ben ik zeer verheugd te kunnen melden
dat we 8 februari weer een ledenvergadering kunnen
houden. Deze is om 19.30 uur in De Drie Dorpen in
Ankeveen. Goed om elkaar dan persoonlijk te kunnen
zien en spreken.
Ondertussen zijn wij volop bezig met de verkiezingen van
16 maart a.s..
De door de leden goedgekeurde kieslijst is inmiddels definitief. Op dit moment leggen we de
laatste hand aan de verkiezingsposter die we jullie zeker op 8 februari (en waarschijnlijk ook al
eerder) kunnen tonen. De inhoud van ons verkiezingsprogramma is inmiddels zo goed als klaar
dankzij de onvermoeibare inzet van onze wethouder Jan-Jaap, fractie en bestuur. We kunnen
nu een duidelijk en aansprekend verkiezingsprogramma presenteren.
Mijn dank gaat uit naar eenieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.
De stukjes in de lokale bladen spreken aan en dat heeft alweer enkele nieuwe leden gebracht.
Maar hou het in de gaten, er komt uiteraard nog veel meer in de kranten, in de openbare ruimte
en via de digitale media aan.
Het is ook een bijzonder jaar, dit jaar bestaat DorpsBelangen 40 jaar en dat zullen we zeker niet
zomaar voorbij laten gaan. Er staan dus talrijke dingen op stapel en we hebben veel met elkaar
te bespreken en delen. Ik kijk daarom des temeer uit naar jullie komst op 8 februari!
Wat een stabiele partij in een mooie gemeente!!
Graag en gauw tot ziens,
Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

Commissies
31 januari Ruimte & Economie
1 februari Ruimte & Economie
2 februari Ruimte & Economie
3 februari Bestuur en Middelen/Maatschappelijk, Sociale Zaken
De agenda’s van de commissies bevatten veel ‘Verklaringen van geen bedenkingen’ aangaande
kleinere bouwplannen maar ook Nederhorst Noord. Het raadsvoorstel bestemmingsplan ’t
Laantje 3-4 ligt voor. De omgeving in Nieuw-Loosdrecht is na aanpassing van het bouwplan nog
altijd tegen de ontwikkeling van appartementen op deze locatie. Voor DorpsBelangen waren de
aanpassingen belangrijk voor het slagen van het plan en we vinden de tekeningen er nu
veelbelovend uitzien. We zullen ons hard maken voor het plaatsen van volwassen groen, dat
direct schaduw en privacy zal bieden.
Ook twee initiatieven die niet vaak voorkomen staan op de agenda, één voor uitbreiding en één
voor de start van een camping. Diversiteit in recreatie is essentieel voor DorpsBelangen omdat
wij vinden dat de gemeente toegankelijk moet zijn voor iedereen en elke beurs, en menen dat
het de sfeer in Wijdemeren ten goede komt.
Verder worden de ambities van de Economische Agenda 2030 behandeld, het college vraagt
een krediet voor de Impuls Recreatie & Toerisme, de Kaders van Ter Sype en het
Vergrijzingsbeleid worden doorgesproken in de commissies en wel/niet doorgestuurd naar de
raadsvergadering ter besluitvorming.
Belangrijke en mooie onderwerpen waar deze raadsperiode mee wordt afgerond. Kijk voor de
hele agenda op de website van de gemeente Wijdemeren

We moeten allemaal kunnen wonen
Eén van de speerpunten dat in elk verkiezingsprogramma wordt verwacht is ‘Wonen’ en dan
met name natuurlijk het tekort aan woningen, zo ook bij DorpsBelangen, dat zal niemand
verrassen. Binnen onze partij heeft bij uitstek Ria Hennis zich daar altijd hard voor gemaakt.
Er zijn nog maar een paar grotere nieuwbouwprojecten mogelijk, door de beperkingen die de
Provincie heeft opgelegd, in Wijdemeren. En daar staan er twee van op de agenda komende
commissies Ruimte & Economie. Te weten Nederhorst Noord en Ter Sype in Nieuw-Loosdrecht.
De weg voor Nederhorst Noord staat open sinds de totstandkoming van het huidige
bestuursakkoord. De Provincie wees het aan als beschermd Weidevogelgebied en blijft daar tot
nu toe aan vasthouden.
DorpsBelangen zal al het mogelijke eraan doen dat hier die broodnodige 150 woningen
gebouwd kunnen worden. Ter verbeelding: het betreft slechts 7 ha van de 230 ha grasland. Met
aandacht voor natuur-inclusief bouwen kan de biodiversiteit zelfs sterk verbeteren.

Het raadsvoorstel Kaders Ter Sype bevat 7 hoofdpunten waar de ontwikkelaar rekening mee
dient te houden en waarbinnen de plannen vorm kunnen krijgen. Hoeveel woningen kan nog
niet precies gezegd worden, voorgesteld wordt om een verdeling van woningen en bedrijven te
realiseren en een nieuwe verbindingsweg aan te leggen.

Naast dat de schaarse mogelijkheden van nieuwbouw benut
moeten worden, zouden we ook in Wijdemeren meer ruimte
moeten kunnen geven aan creatieve initiatieven voor
alternatieve woningen. Iets waar al veel langer aandacht voor
wordt gevraagd omdat daar veel potentie in zit, passende
woningen creëren binnen de bestaande bebouwing, op erven
en terreinen. Regels en medewerking vanuit de gemeente en
provincie moeten versoepelen en aanvragen voortvarender
behandeld. Wellicht biedt de nieuwe Omgevingswet, die vooralsnog 1 juli ingaat, verlichting in
de snelheid van processen.

Verkiezingen
De komende weken worden er verkiezingsdebatten en
Politieke cafés gehouden.
Ook zal in de Huis-aan-Huis bladen vier weken achter elkaar
een onderwerp worden uitgelicht en geven de deelnemende
partijen hun visie daarop, wel zo makkelijk bij het kiezen.
Eerste week: waarin onderscheidt uw partij zich? Tweede:
zorg. Derde: duurzaamheid. Vierde: woningbouw. Hou de
plaatselijke kranten dus in de gaten.

Politieke cafés door stichting Prettige Voorstelling (met publiek)
De data’s zijn:
Donderdag 24 februari 20.00 uur,
woensdag 2 maart: 20.00 uur,
zondag 6 maart: 14.00 uur.
Locatie: de Blinker, Parklaan 5 te Kortenhoef
De politieke cafés zijn ruim van opzet, met muziek en zang, met meerdere gesprekken aan
tafel, in totaal 2x 3 kwartier met pauze.
Oud-burgemeester van ’s-Graveland Wim Kozijn zal deelnemen als side kick.
Voorlopig is alleen bekend dat op 24 februari alle partijen zijn uitgenodigd.

De titel van dit blok
GooiTV Verkiezingsdebatten (geen publiek) Op zender 48 van Ziggo
Opnamelocatie: Theaterkerk De Dillewijn te Ankeveen
Gespreksleiders zijn Saskia Luijer en Herman Stuijver.
Uitzenddata:
23 februari PvdA/GL, D66 en ChristenUnie,
2 maart DorpsBelangen en VVD,
9 maart DLP en CDA.
JE KOMT DORPSBELANGEN ‘OVERAL’ TEGEN IN WIJDEMEREN
De weken voorafgaand aan de verkiezingen kun je veelvuldig een vertegenwoordiging van onze
partij tegenkomen in de dorpscentra. Een vierjaarlijkse traditie kun je stellen, om op deze wijze
potentiële kiezers rechtstreeks aan te spreken en overtuigen van onze filosofie en
verkiezingsprogramma. Een bijzondere en positieve sfeer met collega-partijen. Mooi om te
mogen doen voor de toekomst van onze gemeente en alle inwoners.

VERGEET NIET IN JE AGENDA TE ZETTEN
Dinsdag 8 februari Ledenvergadering DorpsBelangen
Om 19.30 uur in De Drie Dorpen Ankeveen!
CHECK GEREGELD DE WEBSITE
Op de website is het actuele nieuws omtrent de campagne te volgen www.dorpsbelangen.nu
Bij vragen: info@dorpsbelangen.nu of de telefoonnummers die op de DorpsBelangen-site staan
vermeld.

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.

