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Nieuwsflits
In deze nieuwsflits van 20 mei de laatste stand van zaken in Wijdemeren en een
verheugende uitnodiging. De maand lijkt geruisloos voorbij te gaan, politiek gezien, maar
er zijn toch een paar stevige dingen te melden.
Van onze fractie
Het heeft even geduurd, maar donderdagavond 19 mei gaf Gert Zagt van DLP enige
duidelijkheid over de formatie. De beoogd wethouders waren al bekend, de inhoud van de
portefeuilles nu ook. Vrijdag 17 juni is vastgelegd als datum van de installatie van de nieuwe
wethouders.
Maar waar we nu naar toegaan, hoe problemen worden aangepakt…. Het is nog volstrekt
onduidelijk. Die duidelijkheid is juist nu broodnodig. De financiën moeten worden aangepakt, de
organisatie in het gemeentehuis ook. We hebben een probleem om bouwplannen te realiseren.
Om maar even wat te noemen.
Nog opvallender: de gesprekken die ze (DLP, VVD en PvdA/GroenLinks) met elkaar voeren zijn
allemaal achter gesloten deuren. Terwijl ze voor de verkiezingen vonden dat alles transparant
en openbaar moest zijn.
In Gooise Meren worden inwoners en ondernemers betrokken bij belangrijke punten in het
bestuursakkoord. Bij ons gek genoeg op geen enkele manier. Het was toch de Lokale Partij die
– overigens geheel onterecht - bij ieder voorstel in de gemeenteraad om het hardst riep dat er
onvoldoende participatie en communicatie is. Nu de partij zelf iets mag leveren, blijft het ijzig stil.
We zeiden het al voor de verkiezingen: laat u zich niets wijs maken. Helaas hebben veel kiezers
daar niet naar geluisterd en zijn ze erin getrapt.
We vroegen een dag na de verkiezingen aan DLP naar de rol van de inwoners bij het formeren.
Alette Zandbergen antwoordde daarop dat de mensen hadden mogen stemmen. Duidelijk: nu
moet u uw mond houden van haar.
Tja, gelukkig praat DorpsBelangen altijd en overal met iedereen en klinkt uw stem door in onze
betogen in de raad. Bij ons is afspraak een afspraak, al 40 jaar. Dat deden we altijd al en dat
blijven we doen. Vóór de verkiezingen en zeker ook in de komende vier jaar. Want wij staan
voor de belangen van ál onze inwoners.
Jan-Jaap de Kloet
Patricia IJsbrandij

In de lokale kranten
In de NieuwsSter en het Weekblad van Wijdemeren van afgelopen week staat een mooi artikel
van ons zeer gewaardeerde Lid van Verdiensten Els Riebroek, geschreven door Ben
Groenendijk.

Update gemeentelijke organisatie
Afgelopen donderdag 19 mei heeft de gemeentesecretaris een update gegeven over de
gemeentelijke organisatie
Voorafgaande de presentatie van G. Zagt betreft coalitie afspraken heeft interim
gemeentesecretaris Rudie Heijntjes uitgebreid toegelicht hoe het gaat met de reorganisatie op
het gemeentehuis, met name de personele bezetting. Afgerond is het doorlichten van de
verschillende afdelingen en teams qua bezetting, de nodige functies zijn scherp in kaart
gebracht, en het functioneren van de huidige werknemers geïnventariseerd en geëvalueerd.
Vrijwel alle (dure) inhuur is weggewerkt, al zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Het is een flinke
klus geweest. Ook de vacature voor een nieuwe vaste gemeentesecretaris staat uit. Rudie zal
naar verwachting vanaf 1 augustus de nieuwe kandidaat in kunnen werken en op 1 september
afscheid nemen van Wijdemeren.

Porseleinhaven
Heijmans heeft besloten tweede fase van het project Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht
voorlopig on-hold te zetten

(Hier op de foto van het Noord-Hollands Dagblad goed te zien wat voorlopig treurig leeg zal
blijven)
De directie van Heijmans heeft besloten de termijn van de opschortende voorwaarden voor alle
kopers van de Porseleinhaven Westzijde niet te verlengen en om de appartementen en
woningen tijdelijk uit de verkoop te halen. Dit omdat er grote onzekerheid is wanneer de
omgevingsvergunning onherroepelijk wordt en de bouw daadwerkelijk kan starten. Ook hebben
de marktomstandigheden meegewogen in dit besluit, bouwkosten zijn fors toegenomen en de
beschikbaarheid van werknemers afgenomen. Als de verkoop opnieuw kan worden opgepakt
zullen de prijzen van de woningen marktconform zijn aangepast.
Nu moet als eerste duidelijk worden wat dit voor juridische en financiële consequenties zal
hebben voor de gemeente.

17 juni
Op 17 juni worden de portefeuilles ingevuld en de wethouders geïnstalleerd
De voorgestelde verdeling van portefeuilles:
Alette Zandbergen (DLP) zal onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, de Omgevingswet,
Burgerparticipatie en Personeel & Organisatie behartigen.
Els Kruijt (VVD) doet Openbare Ruimte, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed,
het Gebiedsakkoord en project De Meenthof.
Stan Poels (PvdA/GL) zal zich inzetten voor Natuur en Duurzaamheid, het Sociaal Domein en
Volkshuisvesting.
Gert Zagt (DLP) gaat voor Financiën, Verkeer en Vervoer, Belastingen c.q. gastheerschappen
en het project Porseleinhaven.
Fractievoorzitter Jan Jaap de Kloet heeft zich aangemeld in de werkgroep Evaluatie van de
Rekenkamercommissie en als Lid van de Plassenraad. Patricia IJsbrandij heeft zich kandidaat
gesteld als voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen (BM) of maatschappelijk en
Sociale Zaken (MSZ) en zal DorpsBelangen in de hoorcommissie vertegenwoordigen, René
Voigt zal hierin vervangend lid zijn.

CdK bezoekt Wijdemeren
Bezoek van de commissaris van de Koning Dhr. Van dijk aan Wijdemeren
Op 7 september 2022 staat een ambtsbezoek van
de commissaris van de Koning Dhr. Arthur van Dijk
aan onze gemeente gepland. Het doel van dit
ambtsbezoek is om een beeld te krijgen van de
belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijke
ontwikkelingen in onze gemeente. Er wordt tevens
gevraagd om dan bestuurlijk lastige onderwerpen en
dilemma’s niet uit de weg te gaan, wellicht kan het
bezoek een nieuwe wending geven aan een
weerbarstig dossier.
Naast de bespreking van bestuurlijke onderwerpen
ziet de commissaris het ambtsbezoek ook als een
kans om met inwoners en het maatschappelijk
middenveld in gesprek te gaan over onderwerpen
die in de lokale gemeenschap spelen.
Op de agenda zullen staan:
Een besloten gesprek met het college van B & W
Gesprekken met inwoners, maatschappelijke en/of culturele partijen, veelal op locatie
Een openbaar gesprek met de gemeenteraad
Een persmoment aan het einde van het bezoek
Heeft u inhoudelijke onderwerpen en/of locaties die uw inziens niet mogen worden vergeten
tijdens dit bezoek? Stuur een mail naar fractie van DorpsBelangen

Zet alvast in je agenda
Algemene Ledenvergadering dinsdag 21 juni 20:00 uur
Deze Algemene Ledenvergadering is traditiegetrouw in sportcafé De Fuik in Kortenhoef en
begint om 20.00 uur. De agenda wordt op een later tijdstip toegestuurd wanneer deze volledig
is. Vaste punten op de agenda van deze jaarlijkse vergadering; DorpsBelangen als politieke
vereniging, het bestuur en de kas. Zijn er belangrijke onderwerpen, zaken of ideeën die je wilt
delen dan wel bespreken, schroom niet en stuur ze alvast door. Natuurlijk wordt er afgesloten
met een drankje en de gesponsorde bitterballen van Dirk van den Broek. Goed als je erbij bent!
Uitnodiging: Het DorpsBelangendiner 29 juni
Na de afgelasting van anderhalf jaar geleden door de toen heersende Covid-19
omstandigheden, zal op woensdag 29 juni aanstaande eindelijk weer het gezellige
DorpsBelangendiner plaatsvinden.
De locatie; Brasserie Gsj (Geesje),
Kortenhoefsedijk 157 in Kortenhoef. Inloop om 18.00-18.30 uur met een welkomstdrankje
van DorpsBelangen. We zullen genieten van een drie-gangen keuzediner met koffie/thee na.
Onze penningmeester vraagt een eigen bijdrage van €38,50 excl. uw persoonlijke
drankverbruik. Mocht er een bescheiden bedrag overblijven, dan komt dit ten goede aan de
kas. De keuken bereidt prachtig ogende gerechten, verassende smaken en vertrouwde
bekende heerlijkheden, er zit vast iets bij waardoor je wordt verleid.
Aanmelden kan bij Els Riebroek
Telefoon: 035 656 34 25
Mail: diner@dorpsbelangen.nu

Tot ziens en blijf gezond
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