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De eerste raadsvergadering in de nieuwe samenstelling verliep op 23 juni jl. buitengewoon
ongemakkelijk. Dit kon niet anders geïnterpreteerd worden, en zo luidde de verslaggeving dan
ook in onze lokale kranten en de G&E. De gloednieuwe coalitie kon onvoldoende antwoord
geven op de vragen van de oppositie over het weinig daadkrachtige coalitieakkoord. Hoe gaan
we de financiën op orde krijgen? Waar wil de coalitie woningen realiseren/inbreien? Wat zijn de
concrete ambities voor verduurzamen en het klimaatakkoord? Tevens valt er niets te lezen in
het kakelverse akkoord over cultuur, wel of geen fusie (indien aan de orde) of het Plassenschap.
DorpsBelangen had zich goed voorbereid en de vragen paraat, oprecht geïnteresseerd in de
visies van deze coalitie, toch bleef het debat tezamen met de beantwoording van de vragen uit,
het viel ‘aan de overkant’ helemaal stil.
De commissies Ruimte & Economie en de gecombineerde Bestuur & Middelen/Maatschappelijk
en sociale zaken zijn afgelopen week geweest en we maken ons op voor de laatste
raadsvergadering voor het zomerreces.
Daarom allereerst een uitnodiging
Ledenvergadering maandagavond 11 juli om 20.30 uur in
De Drie Dorpen te Ankeveen
Aanstaande maandag is onze reguliere ledenvergadering in
de De Drie Dorpen, waar we weer hartelijk ontvangen zullen
worden en de ruimte het toelaat op gepaste afstand te zitten.
Het is de laatste ledenvergadering voor het reces, de
eerstvolgende ledenvergadering zal op dinsdag 19 september
zijn waarvoor de uitnodiging te zijner tijd volgt. We bespreken de agenda van de komende
raadsvergadering en actuele zaken met elkaar door. Bestuur en fractie kijken uit naar jouw
aanwezigheid.
Agenda Ledenvergadering
- Opening
- OPNH (voornemen tot lidmaatschap)
- Actuele zaken in Wijdemeren
- Bespreken raadsvergadering 12 juli 2022
- Rondvraag
- Sluiting! .

De raadsagenda van 12 juli
Hamerstukken
Ontwerp-vvgb Bloklaan 22A
Bestemmingsplan ontsluiting Eilandseweg 32
Verlenen vvgb Slotlaan 4
Gunning aanbesteding accountant
Zienswijze begroting MRA
Bespreekstukken
Ontwerp-vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 178
Afgifte vvb Nieuw-Loosdrechtsedijk 2
Weigering vvgb Middenweg 100
Jaarstukken 2021
Voorjaarsnota 2022
Ingediend Amendement op
- ‘Weigering vvgb Middenweg 100 (CDA)
Ingediende Moties vreemd aan de agenda (dusver)
‘Hoe schoon zijn onze plassen’ (D66 en DorpsBelangen)
‘Woonbehoefte Wijdemeren’ (CDA)
‘Verzilveren en Vergroenen’ (D66)
‘Meer bekendheid voor energietoeslag’ (CU)
Terugblik geslaagd DorpsBelangen diner
We kijken terug op een zeer geslaagd DorpsBelangendiner,
het eten was verrukkelijk bij restaurant Gsj en de sfeer erg
goed. Op informele wijze bespraken we ook de actuele
politieke perikelen, hoorden we elkaars persoonlijke
aangelegenheden dan wel die de afzonderlijke dorpen
aangaan. Het was een warme avond, we zaten eerst heerlijk
op het terras en konden het diner binnen in verkoeling
nuttigen. Na een korte speech van onze fractievoorzitter Jan Jaap de Kloet en partijvoorzitter
Wiet van den Brink hieven we het glas, waarmee het vertrouwen in de toekomst werd
uitgesproken en beklonken. En zo levert elke keer weer het DorpsBelangendiner een
belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke verbinding die we hebben: de verantwoordelijkheid die
we nemen en voelen voor het belang van onze dorpen, onszelf en de mensen in je omgeving.
Deze editie van het DorpsBelangendiner was nog degene die we tegoed hadden doordat het in
het najaar niet door kon gaan. Deze keer zijn de overgebleven euro's weer aan de partijkas
toegevoegd. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en zijn bijdrage. Heb je het diner gemist? In
het najaar hoopt het bestuur gewoon weer het jaarlijkse dineetje te kunnen organiseren.
Goede vakantie!
Graag tot aanstaande maandag en anders wenst de fractie en
het bestuur iedereen een zonnige vakantie toe waarin het
goed uitrusten is en even de boel de boel kan worden gelaten.
Heb het goed!
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