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Nieuwsflits
Afgelopen vrijdag is naar buiten gebracht door de informateur van De Lokale Partij Gert Zagt dat
de coalitie-gesprekken verder zullen gaan tussen DLP, PvdA/GL en VVD. Een op het eerste
gezicht opmerkelijke partnerkeuze gezien de tegenstellingen van deze partijen de afgelopen
jaren. De grote vragen zijn dan; Zal deze coalitie de zelfstandigheid van Wijdemeren willen en
weten te bewaren? De organisatie en financiën van de gemeente op orde krijgen? Zullen de
woningbouwprojecten waarvan de eerste stappen nu al wel zijn gezet voortvarend worden
doorgepakt, en daarnaast ook nog wel naar nieuwe projecten worden uitgekeken?
DorpsBelangen zal nu definitief plaatsnemen in de oppositie gedurende de raadsperiode 20222026. De open constructieve houding en gespreksvoering van Jan Jaap de Kloet en Patricia
IJsbrandij tijdens slechts één fysieke en één digitale bijeenkomst, kreeg geen vervolg. Ondanks
dat de gesprekken in ontspannen sfeer verliepen, bleef het aan de andere kant gesloten, er
werd door de informateur vooral ideeën/zienswijzes opgehaald over de meest urgente
opdrachten die te gebeuren staan, een tipje van de sluier, hoe DLP tegen de dingen aankijkt,
werd niet opgelicht.
Fase drie van de coalitievorming is nu aangebroken, de komende tijd zullen DLP, PvdA/GL en
VVD zich over het coalitieakkoord-Plus buigen van de voorliggende raadsperiode. De -Plusbetekent dat mogelijk de inbreng van alle partijen hierin meegenomen zal worden, ook die van
de oppositie. Er kan uit het geëtaleerde gewinkeld worden, zeg maar. Dat zou betekenen dat
Dorpsbelangen op deze manier doorklinkt in de coalitie, en dat is alleen maar goed voor
Wijdemeren en alle inwoners. DorpsBelangen kijkt dan ook uit naar het document Coalitieakkoord Plus.
De fractie DorpsBelangen gaat optimistisch aan het werk en zal constructief de samenwerking
blijven opzoeken in de hele raad, met de inwoners van Wijdemeren, ondernemers, verenigingen
en instellingen. Ons verkiezingsprogramma bevat veel punten die de moeite waard zijn om ons
hard voor te maken, en dat is wat wij gaan doen!
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