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Het kan nog erger
Net toen we dachten dat het echt niet gekker kon, beleefden we de avond van
dinsdag 8 november 2022. Drie bouwplannen (Achter Oud-Loosdrechtsedijk 63, Nieuw
Loosdrechtsedijk 178 en Cannenburgerpark in Ankeveen) waar de raad zich al positief over had
uitgesproken, waarvan twee unaniem, konden volgens wethouder Zandbergen niet meer
doorgaan. De redenen waarom waren er echt met de haren bij gesleept
.
De volledige commissie R en E, voor ons met Patricia IJsbrandij en René Voigt aan de
commissie-tafel, was met stomheid geslagen. Inclusief Zandbergen haar eigen partij en de
andere leden van de coalitie. De argumentatie van Zandbergen klopte niet, haar verdediging in
de commissie rammelde aan alle kanten.
Ze kwam zelfs met de opmerking dat sommige delen van haar eigen voorstel er niet toe doen.
Volstrekt onduidelijke, niet te volgen zinnen sprak zij. Zelfs de hulp die zij uit eigen gelederen
kreeg aangeboden pakte ze niet op. Het was echt verbijsterend. Gelukkig was de commissie
scherp en wisten de leden wél waar het inhoudelijk om ging.
René en Patricia probeerden antwoord te krijgen op veel belangrijke vragen maar die
antwoorden kwamen er domweg niet. Duidelijk was dat Zandbergen niet wist waar het allemaal
om draaide, en zij was niet in staat om goed uit leggen wat zij misschien bedoelde.
Tientallen vragen bleven onbeantwoord, en zij vond het best dat de raad haar voorstel aan
flarden schoot.
Al eerder was gebleken dat Zandbergen geen grip heeft op haar portefeuille, maar het kon dus
nog erger. Deze avond was een absoluut dieptepunt.
De raad komt dinsdag 15 november met amendementen om de rare voorstellen van
Zandbergen van tafel te vegen. Deze aanpassingen worden waarschijnlijk raadsbreed gedeeld.
Ook dus door de coalitie zelf !!
Deze herhaalde bevestiging dat Zandbergen er tot nu toe niks van bakt, heeft ons genoodzaakt
een Motie van Afkeuring in te dienen bij de raadsvergadering van 15 november. We geven
haar de gele kaart, nog niet de rode. Iedereen verdient een kans om zich te verbeteren, ook in
het geval van Zandbergen. Of het haar gaat lukken is echter zeer twijfelachtig.
Jan-Jaap de Kloet

Net binnen: .... de begroting 2023
We hebben er niet heel intensief naar kunnen kijken, want hij
is net binnen gekomen. Maar de begroting 2023 is er dan
eindelijk. Met een gapend tekort van bijna 2 miljoen euro. We
hebben wethouder Zagt al eerder opgeroepen duidelijke
keuzes te maken om de begroting sluitend te presenteren aan
de raad. Maar hij toont geen enkele ambitie om als wethouder
Financiën (!!) een gezonde begroting neer te leggen. Ook hier weer (net als bij zijn collegawethouder Zandbergen) de houding van: ik red het niet om met een goed voorstel te komen, de
raad mag het oplossen.
De komende weken zijn er diverse behandelingen van deze financiële stukken. We duiken erin
en houden jullie natuurlijk op de hoogte!

Nieuwe datum DorpsBelangen diner!
De nieuwe datum voor het
DorpsBelangen diner is maandag
14 november bij Anderz,
Oud-Loosdrechtsedijk 189.
De inloop vanaf 18:15 uur
Vrijdag 11 november bleek om diverse
redenen toch geen handige datum en
dag.
Excuses voor deze last-minute wijziging (in de nieuwsbrief van 3 november). Bij Anderz worden
we gegarandeerd verwend.
Er zal weer een heerlijk meerkeuze menu) voor ons worden bereid. Het diner kost €39,50 euro
per persoon en we krijgen van Anderz een lekker drankje bij aankomst.
Aanmelden kan bij Els Riebroek per email of telefoon:
Telefoon:035 656 3425
of mail naar diner@dorpsbelangen.nu

Ledenvergadering
Op maandag 21 november is de volgende
DorpsBelangen ledenvergadering in De Drie Dorpen.
Aanvang 20:00 uur
De raadsvergadering van donderdag 24 november staat
in ieder geval op de agenda en we bespreken de
actualiteiten. De koffie staat klaar
Bent u verhinderd en wilt u graag op een ander moment
met fractie en/of bestuur van gedachten wisselen of iets
bespreken, mail dan naar info@dorpsbelangen.nu

AGENDA
Maandag 14 november DorpsBelangen diner bij Anderz in
Oud-Loosdrecht. Inloop vanaf 18:15 uur
Meldt u zich aan via diner@dorpsbelangen.nu
Dinsdag 15 november Extra Raadsvergadering (Lopende
POV-zaken) + installatie nieuwe wethouder
Woensdag 16 november Commissie Ruimte & Economie
Maandag 21 november Ledenvergadering DorpsBelangen in
de Drie Dorpen Ankeveen
Dinsdag 22 november Beeldvormende sessie Begroting (Openbaar)
Donderdag 24 november Raadsvergadering (Begint om 19.30 uur)
Woensdag 7 december Commissie Ruimte & Economie
Donderdag 8 december Begrotingscommissie
Maandag 12 december Gemeenteraadsvergadering (start 19.30 uur)
Woensdag 14 december Begrotingsraad (start 15.00 uur)

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.

