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6e JAARGANG NR. 2. - VERSCHIJNT ALS HET NODIG IS
DorpsBelangen houdt woord
Sinds de vorige editie van de Dorpsbode is er veelvuldig
gediscussieerd en vergaderd over het onderwerp dat ons
allemaal bezighoudt: de zelfstandigheid van Wijdemeren.
Begin dit jaar werd onze enquête gehouden en de uitslag
heeft bij velen de ogen geopend. Gelukkig zijn er Wijdemeerders en een aantal groeperingen die door hebben dat
zelfstandigheid te allen tijde moet worden nagestreefd. We
hebben een mooie sterke gemeente, financieel gezond met
de blik naar buiten. Er wordt samengewerkt waar het moet,
we doppen onze boontjes waar het kan.
Interessant is te zien dat er binnen de politieke arena een verschuiving plaats
vindt. Een wending waarbij de stelligheid dat er een fusie moet komen is verdwenen.
DorpsBelangen heeft altijd gezegd dat Wijdemeren sterk genoeg is om zelfstandig te blijven. Dat zeggen we in de raad, op dorpsavonden en deden dat
ook tijdens de zeer goed georganiseerde avond van Wijdemeren 2020 in Ankeveen. En we blijven dat doen. Kijk maar eens naar onze kracht op het gebied van toerisme, het sociaal domein, onze spilfunctie als het gaat om de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp. Wijdemeren kan dat aan.
Een ijkpunt over hoe we er voor staan is de bestuurskrachtmeting in 2016,
waarbij de gemeente wordt doorgelicht. Maar die zien wij met een gerust hart
tegemoet. Klik hier voor de resultaten van de enquête.

Politiek en ander nieuws
Huishoudelijke Hulp Toeslag:
Doekje voor het bloeden
Onze gemeenteraad heeft in november een besluit genomen over de Huishoudelijk Hulp Toeslag. Die zogenaamde
HHT-gelden zijn toegekend door staatssecretaris Van Rijn
aan o.a. onze regio.
Voor Wijdemeren is dit een bedrag van ruim 600.000 euro.
Al tijdens de discussie in de gemeenteraad bleek dat niet
iedereen door heeft waarvoor dit geld bedoeld is.
Wij zetten de voordelen van dit besluit op een rijtje:
1. Het is een maatregel om de werkgelegenheid te bevorderen. Het is geen geld voor zieken en anderen die hulp
nodig hebben. Zij kunnen wel een beroep doen op deze
hulp indien zij dat wensen.

2. Werkloze medewerkers in de thuiszorg worden voor een periode van minimaal twee
jaar weer in dienst genomen. Daarmee wordt de werkgelegenheid in stand gehouden.
3. Iedereen die hulp nodig heeft kan door deze regeling extra hulp krijgen. Het uurtarief
voor deze hulp wordt gedurende die twee jaar met een flink bedrag verlaagd.
4. De huishoudelijke hulp aan chronisch zieken en mensen met een beperking blijft gewoon via de WMO gegeven worden.
5. Als we besloten hadden, als enige in de regio, om geen gebruik te maken van deze
regeling gaat die zes ton regelrecht terug naar Den Haag! Dat zou jammer zijn voor Wijdemeren.
Als DorpsBelangen zijn we blij met deze maatregel. Het is wel
een doekje voor het bloeden.
Want de bezuinigingen vanuit Den Haag zorgen ervoor dat een
groeiend aantal mensen erachter komt dat de maanden langer
lijken te worden ten opzichte van het geld dat ze kunnen besteden.

Column
Putter schrijft ongehinderd
Een DorpsBode zonder Putter zou geen echte DorpsBode zijn
want Putter vertegenwoordigt de stem van zelfbewust en weldenkend Wijdemeren zoals u allen weet. En die stem moet
gehoord worden. Gelukkig heeft Putter een vaste plek waar hij
zijn commentaren op de lokale politiek kwijt kan en dat is een
groot goed. Nu deze column niet in de Wijdemeerse webkrant
wordt gepubliceerd, maar in een aflevering van de onvergetelijke legendarische DorpsBode is het goed om daar eens even
bij stil te staan.
De Wijdemeerse webkrant van Rik Jungmann geheel door
hem en zijn maatje Douwe van Essen gerund, behoort tot de
beste bronnen waaruit politiek geïnteresseerde lezers kunnen

putten. Kwaliteit en een scherp oog voor de wegen, soms ondergrondse wegen, die door
de politiek kunnen lopen. En nooit moeilijk doen als het verhaal van Putter ze eens in het
verkeerde keelgat schiet om maar eens een mooie maar merkwaardige woordspeling te
gebruiken. Vrijwilligerswerk pur sang, daar neemt Putter graag zijn hoed vooraf.
De komende jaren zal Putter, gesteund door verreweg de meerderheid van de Wijdemeerders, oproepen tot actie en verzet. De FUSIE, daar gaat het om. De dreiging. De ongelofelijke aanval. De Hilversumse slokop hoe je het ook maar noemen wil. En ik herhaal
het voor de zoveelste maal: dit mag nooit gebeuren. Wie de laatste jaren met lede ogen
heeft aangezien hoe onze mediaburen hun dorp in de vernieling hebben geholpen kan
niet anders dan de revolutie prediken. Want zoiets zal het wel worden. Er zijn sterke
krachten in Wijdemeren, die de afgrond een aanlokkelijke verblijfplaats vinden. Je hoeft
maar naar mensen als Stan Poels en Jan Verbruggen te luisteren en je weet hoe de
rooie en de christelijke vlag er bij hangt. Om maar ter zwijgen van de getalenteerde tovenaar uit het Gulden Boek.
Er valt ons niets anders te doen dan ons te verzetten tegen dit tomeloze stompzinnige
geweld. Dan rekenen we op DorpsBelangen. Daar zitten ze, die kunnen het. Als ze zich
maar niet laten inpakken door mooie woorden en loze beloftes. En wie aan de fusie verdient, wie er zogezegd beter van wordt behoort sowieso zijn mond te houden.
Ook wat dat betreft kan Putter dus ongehinderd en voluit schrijven.

Verzoek
Mocht u uw lidmaatschap over 2015 nog niet hebben voldaan verzoeken wij u
vriendelijk om € 20,- over te maken op IBAN: NL26INGB0004343309 ten name van
DorpsBelangen onder vermelding van het lidnr of naam en adres. Meer is natuurlijk
van harte welkom.

