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DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Welkom
Vier Thema’s

U leest in dit programma waarop DorpsBelangen (DB) zich in de eerste plaats gaat richten. Het gaat
om sociale rechtvaardigheid en het herontwikkelen van recreatie en toerisme. Dat zijn grote opgaven.
Om die te realiseren, werken we samen met andere gemeenten. En we zorgen dat we de dorpskernen
centraal blijven stellen. Immers, daar gebeurt het! Zie hoe DB deze uitdagingen, in vier Thema’s,
aanpakt.

Acht Katernen
Er zijn natuurlijk veel meer zaken die aandacht vragen. DorpsBelangen heeft acht onderwerpen
gekozen: de Katernen. Die Katernen geven aan wat de afgelopen vier jaar is bereikt en hoe we daarop
de komende vier jaar gaan doorpakken.

Structuur

Zowel de Thema’s als de Katernen zijn opgebouwd uit een kern en een verdieping.
Kern
De kern van ons Programma 2014~2018 omvat kort en bondig de hoofdzaken. Bedoeld om snel, in
15 minuten, te weten waar DB voor staat.

Verdiepingen

Voor wie meer wil weten, zijn er Verdiepingen per Thema en per Katern. Die gaan dieper in op de
materie en laten zien wat DB hoe en wanneer wil aanpakken. Lees meer op onze website
www.dorpsbelangen.nu.

Het 1e Tiental

Politiek is mensenwerk. Maak kennis met de eerste 10 van onze kandidatenlijst. Elk met een
kernachtige uitspraak, opdat u weet voor wie u kiest.

Contact

info@dorpsbelangen.nu
www.dorpsbelangen.nu
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Het Rijk stoot veel zorgtaken af. De gemeenten mogen het opknappen voor veel minder geld.
DorpsBelangen springt in de bres voor de kwetsbaren in de samenleving.
Het onderwerp sociale zaken heeft daarom bij DorpsBelangen een hoge prioriteit in de komende
jaren.
Het betreft onze jongeren en ouderen, mensen met een beperking, aangepast onderwijs en werk
voor iedereen.

Waar gaat het om?

Het gaat om een groot takenpakket dat de kern van onze samenleving raakt. Het pakket omvat drie
wetten die de gemeente vanaf 2014 en 2015 gaat uitvoeren (de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de Participatiewet) en de hervorming van de langdurige zorg. Allemaal ter
ondersteuning van mensen die zelf iets niet meer kunnen doen.
Den Haag stelt dat de gemeente dichter bij die mensen staat. Klopt, zegt DorpsBelangen.
Gemeenten kunnen beter dan het Rijk beoordelen wie wel en wie niet én in welke mate rechten
heeft en zo zorgen voor een uitkering op maat. Controle is op deze wijze gewaarborgd. Lastige
keuzes zijn onvermijdelijk. Als deze zich aandienen, krijgt het sociaal domein van DorpsBelangen
voorrang.

Kortom

DorpsBelangen gaat die uitdaging aan.
We gaan de klus in het sociaal domein klaren. Samen met anderen. We staan, zoals de minister dat
stelt, dicht bij de mensen. Voor die mensen maken we ons hard. Hoe dan ook!
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Het sociaal domein bestaat uit: jeugd- en ouderenzorg, welzijn en onderwijs en werk en inkomen.
De invulling van deze werkterreinen wordt zeer binnenkort de exclusieve taak van de gemeente.
Samen met de buurgemeenten gaan we daar in de komende jaren mee aan de slag.
Uitgangspunt voor DorpsBelangen is dat niemand tussen wal en schip raakt, dat minima waar
mogelijk worden ontzien en dat de jeugd en de ouderen extra aandacht krijgen. Deze hele
omwenteling, ook wel kanteling genoemd, is samen te vatten in vier hoofdlijnen, waarbij het
algemene devies is: we bieden niets aan, we vragen wat u nodig heeft!
Het betreft:
 de Jeugdwet:
ieder kind heeft recht om veilig en verzorgd op te groeien
 van AWBZ tot Wmo:
zelf doen wat kan en hulp bij wat niet (meer) kan
 passend onderwijs:
ieder kind heeft recht op passend onderwijs
 Participatiewet:
iedereen werkt zoveel mogelijk naar eigen vermogen.
Prima uitgangspunten, op zich niets tegen. De uitwerking valt echter niet mee. Door het gebrek aan
middelen vanwege de bezuinigingen op de overheidsuitgaven, zal er een groot beroep worden
gedaan op de tijd en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Ondanks die inzet zal de
verandering ingrijpend zijn. Reden voor DorpsBelangen om deze ontwikkelingen uiterst kritisch te
volgen en waar mogelijk de ruimte die we als gemeente krijgen, te gebruiken om de gevolgen
zoveel mogelijk op te vangen.
Gelukkig staan we er niet alleen voor. Samen met inwoners, zowel in de politiek als bijvoorbeeld
onze Wmo-raad, de ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties en de cliëntenraad, gaan we aan de
slag om met effectiever gebruik van middelen toch de zorg te verlenen die nodig is.
Een goed bestuur vraagt offers waar het moet en kan én draagt bij waar het nodig is. De komende
vier jaar wordt een beroep gedaan op alle inwoners van Nederland, dus ook op ons in Wijdemeren.
We zullen elkaar nodig hebben. Denk mee en doe mee! Dat vragen we aan alle betrokkenen.
DorpsBelangen doet er alles aan om er samen sterker uit te komen.
DorpsBelangen komt op voor de zwakkeren in onze kernen.

Jeugdzorg

Het centrum Jeugd en Gezin gaat in de huidige vorm verdwijnen. Daar komt een ander systeem
voor in de plaats. De nadruk komt daarbij te liggen op deskundige ondersteuning en preventie.
Gelukkig staan we ook hierin niet alleen. Samen met de nieuwe samenwerkingspartners Weesp en
Stichtse Vecht wordt een stappenplan ontwikkeld om tot een duidelijk en verantwoord jeugdbeleid
te komen. In de komende vier jaar moet dit zijn beslag krijgen. De gemeenten worden
verantwoordelijk voor het totale traject van de jeugdzorg. Van opvoed- en opgroeiondersteuning tot
jeugdbescherming. Dit alles wordt opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. Een hele
verantwoordelijkheid die vraagt om een gedegen kennis, zowel lokaal als regionaal. Daarmee gaan
we aan de slag. De leerplichtambtenaar en met name de buurtcoaches krijgen, als het aan
DorpsBelangen ligt, een belangrijke rol. De buurten en wijken binnen onze kernen zijn de plekken
waar het sociale leven zich voornamelijk afspeelt. Daar wordt het als eerste waargenomen als er
iets niet goed dreigt te gaan. DorpsBelangen vindt aandacht voor alle jeugdigen van belang.

Ouderen

Onze gemeente vergrijst. Dat is niet zomaar een uitspraak, daar ligt onderzoek aan ten grondslag.
Dat is dus een gegeven waar we in de komende jaren mee te maken krijgen. Wat vraagt dat van een
gemeentebestuur?
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DorpsBelangen wil de mogelijkheid creëren dat families in de eigen omgeving voor elkaar kunnen
zorgen. Allereerst is er de mogelijkheid om binnen bestemmingsplannen ruimte te bieden aan
inwoners die op eigen terrein ten behoeve van de zorg voor ouders en/of kinderen met een
beperking, extra woonruimte willen en kunnen creëren. DorpsBelangen verwacht van de gemeente
een ruimhartige opstelling als hiervoor toestemming wordt gevraagd. Daarnaast wil DorpsBelangen
de bouw van de zogenaamde driegeneratiewoningen in de toekomstige nieuwbouwplannen
stimuleren. Op deze wijze kan binnen de familie de zorg voor elkaar worden geregeld.
De Haagse overheid heeft beleid aangenomen, waarin wonen en zorg worden gescheiden. Dit heeft
grote consequenties voor iedereen die aangewezen is op een appartement in de woonzorgcentra.
Men moet zelf zorgen voor telefoon, maaltijden, abonnementen gas, licht en water en de eigen
regelingen op het gebied van zorg aangaan met instanties. Dus zelf alles doen, waarvoor eerder de
zorginstelling verantwoordelijk was. Woonzorgcentra zijn particuliere ondernemingen, waarop het
gemeentebestuur geen vat heeft. Hoe gaan we dan toch maximaal voor onze ouderen zorgen als zij
dat zelf niet meer zo goed kunnen? Ons uitgangspunt is dat men zo lang mogelijk zelfstandig moet
kunnen blijven wonen, in het eigen huis, in de eigen dorpskern. Dat vraagt om goede thuiszorg en
individuele aanpak van de taken die men zelf niet meer kan vervullen. Mantelzorgers en
vrijwilligers zijn hierbij, naast de professionele krachten, onmisbaar. Het beroep op mantelzorgers is
heel groot, het ontlasten van mantelzorgers wordt in de komende periode nog belangrijker. Het
ondersteunen van deze groepen is voor DorpsBelangen vanzelfsprekend.
Op het gebied van vereenzaming van ouderen is nog een inhaalslag te maken. Samen met de
ouderenbonden gaan we onderzoeken hoe het staat met de huisbezoeken, inloopkoffieochtenden
en andere initiatieven, zoals bij De Zonnebloem.
Openbaar vervoer is vooral voor ouderen onmisbaar. Bij bezoek aan familie, ziekenhuis en overige
sociale contacten wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Dat moet er dan wel rijden!
Helaas is de provincie hierin leidend. Eind 2013 is er jammer genoeg weer een buslijn opgeheven.
Natuurlijk moeten we bij volgende contractbesprekingen nog feller onze wensen en eisen naar
voren brengen, maar wellicht is het ook verstandig om middelen en energie te steken in
burgerinitiatieven. Ook voor met name de ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme, is
goed openbaar vervoer van groot belang. Een initiatief op dit gebied, waarbij zowel de ouderen als
het toerisme voordeel hebben, zal stevig worden ondersteund door DorpsBelangen.
Samen met de ouderenbonden, de Wmo-raad en door bijeenkomsten voor ouderen in de kernen
wil DorpsBelangen de overgang van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning zo
soepel en transparant mogelijk laten verlopen.
DorpsBelangen blijft zich inzetten voor seniorenhuisvesting in de dorpskernen.

Jong én oud

Voortbouwend op de visie die we hiervoor gaven op jongeren en ouderen, zal DorpsBelangen
initiatieven die jong en oud verbinden van harte faciliteren.
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Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Een waarheid als een koe, maar toch niet altijd even
makkelijk te realiseren. Er zijn altijd kinderen die meer aandacht en zorg nodig hebben. Daar
moeten middelen voor beschikbaar zijn. Ook deze taak wordt naar de gemeente overgeheveld. De
juiste plek zoeken voor het kind, waar het zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, dat is de
uitdaging waar de leerkrachten en de ouders/opvoeders voor staan. DorpsBelangen vindt het
belangrijk dat, waar mogelijk, ondersteuning vanuit het sociaal domein wordt gegeven.
DorpsBelangen vindt onderwijs van het allergrootste belang, daar horen ook goede en veilige
schoolgebouwen bij.

Participatiewet

Participatiesamenleving was een nieuw woord in de troonrede op Prinsjesdag 2013. Een verrassend
begrip voor velen. Er is ook druk gespeculeerd over de bedoeling van deze omslag. Die bedoeling
werd al snel duidelijk. Er moet worden bezuinigd. Wat betekent dit voor de individuele inwoner
van ons mooie land? Iedereen moet werken naar vermogen, zijn eigen kost verdienen en niet zijn
hand ophouden! Maar wat als je daar niet toe in staat bent? Hoe deze wet en de daaraan
gekoppelde verplichtingen voor werkgevers én werknemers gestalte gaat krijgen, kunnen we nu nog
niet precies overzien. Wel weet DorpsBelangen dat wij altijd zullen opkomen voor de minst
weerbaren in onze samenleving en nauwgezet de gewenste en ongewenste uitkomsten van deze
wet in de gaten zullen houden. Dat was in de afgelopen vier jaar ons uitgangspunt en dat blijft het
ook in de komende vier jaar en daarna. We denken bijvoorbeeld aan het oprichten van een
DienstenBank. Mensen die geen mantelzorger hebben, zouden hier een beroep kunnen doen op de
diensten van een vrijwilliger. Een burgerinitiatief daarvoor zal door DorpsBelangen worden
gesteund.
DorpsBelangen stelt: we zijn op de goede weg én we gaan verder!
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Wijdemeren bestaat uit 5 dorpen met elk hun eigen geschiedenis en karakter.
Den Haag wil naar grotere gemeenten. Dat zou ‘beter’ zijn. DorpsBelangen gelooft daar niets van.
Groter is niet altijd beter.
Wat beter is, is daadwerkelijke aandacht voor kleiner. Voor onze dorpen dus.

Waar gaat het om?

Om Ankeveen, ‘s-Graveland, Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Loosdrecht. Ieder dorp heeft z’n
eigen wensen en ideeën. Die gaan over wonen, winkelstand, sport, cultuur, evenementen en
overige voorzieningen. Dat is wat dorpen en dorpskernen kenmerkt. Dorpen moeten leven.
DorpsBelangen, de naam zegt het al, staat voor het belang van de dorpen. De gemeente is er voor
de dorpsbewoners en niet andersom. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk valt dat soms tegen. De
gemeente moet daar hard, nog harder, aan werken. Ook in de samenwerking met Stichtse Vecht en
Weesp zal ieder dorp dichtbij en herkenbaar moeten zijn.
DorpsBelangen kent als geen ander de mensen in onze dorpen. Met kennis van en gevoel voor wat
leeft in de lokale samenlevingen. Voor ieder dorp is een raadslid van DorpsBelangen
aanspreekbaar. Die aanpak helpt ook bij de grote veranderingen die in de praktijk van het sociaal
domein gaan komen.

Kortom

Dorpsbelang is DorpsBelangen.
Het draait om de dorpen. Het dorp is de bron van de besluitvorming.
Meedoen en betrokken worden, begint bij die bron.
Daarop zijn de raadsleden van DorpsBelangen altijd aanspreekbaar!
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De wereld lijkt steeds groter te worden. Groter, omdat alles meer bereikbaar wordt en we dagelijks
de beelden van over de hele wereld zien. Groter ook, omdat groter vaak als beter wordt gezien. We
horen over samenvoegingen van gemeenten en provincies. Als er al niet wordt samengevoegd, dan
moet er wel worden samengewerkt. Het lijkt soms wel een samenzwering. Dat is het niet, mits het
verstand aan blijft staan.
DorpsBelangen ziet duidelijk voordelen in het samenwerken met buurgemeenten. Er is één
voorwaarde: zet de oude dorpen en dorpskernen centraal. Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef,
Loosdrecht en Nederhorst den Berg: dat is waar het werkelijk gebeurt. DorpsBelangen vindt dat
beleid, bestuur en de praktijk van alle dag daarvan doordrenkt moeten zijn. Hieronder schetst
DorpsBelangen een beeld van de kernen.
DorpsBelangen zet zich in om te voorkomen dat onze prachtige kernen verworden tot spookdorpen
waar niets meer te doen of te halen valt. We willen terugloop van voorzieningen en leegstand van
winkels ombuigen. Onze inzet: behoud en bloei. Dat doel was er al en dat blijft ook zo.
DorpsBelangen speelt daarbij een bestuurlijke en handreikende rol. Om dat ook van dag tot dag
inhoud te geven, is voor ieder dorp een raadslid van DorpsBelangen aanspreekbaar.

Ankeveen

Klein en bruisend, dat kan ook. Het dorp ligt daar, ingepakt tussen al die natuurgebieden, met een
dik accent op de Ankeveense plassen. Nu verbonden met het Naardermeer, dankzij een miljoenen
kostende verbindingsroute bestemd voor de dieren des velds. Bruisend slaat op de vele initiatieven
uit de samenleving, de markt op zaterdag bijvoorbeeld en de kerk die met de hulp van vrijwilligers
is omgebouwd tot een cultureel centrum, waarvan we nog veel zullen horen. Er bestaat een rijk
verenigingsleven, altijd een symbool van saamhorigheid. En Het Wapen van Ankeveen is het
centrale café, sinds jaar en dag uitwisselingsplek voor het dagelijkse dorpsnieuws.
Wie zou hier niet willen wonen. Toegegeven: winkels vind je er niet meer en de dokter woont een
eindje verderop, maar het rumoerige leven van de Randstad heeft de grenzen van Ankeveen tot nu
toe met rust gelaten. Dat is een zegen. Dat is een verademing. Wel doen we ons best om nog iets
bij te bouwen, het plan voor de Arnoud Voetlaan is daar een voorbeeld van. En het liefst zouden we
alle aankomende volwassenen van Ankeveense huize een woning willen aanbieden. Dat is nu een
utopie. Maar wie weet. De tijd staat niet stil. Inzichten wijzigen. Op de briljante tekeningen van
dorpshistoricus Jan Veenman is te zien hoe het beeld van het dorp voortdurend aan verandering
onderhevig was. Wat heeft DorpsBelangen hiermee te maken? Alles. DorpsBelangen wil Ankeveen
op alle bereikbare manieren levendig houden, daar waar mogelijk zijn niet geringe kracht inzetten
en nooit vergeten dat het eerste zaad van de lokale partijen in Ankeveen ontkiemde. Willem de
Kwant stichtte er Algemeen Belang, lang voordat lokaal een gewoonte werd.

‘s-Graveland

In Goeiland bloeit een streek nu ’s-Graveland geheten
Daar d’edelste Aemstelaars een tijd geleden zweetten
Om schrale en barre hei te mesten
schreef Joost van den Vondel en dat is lang geleden. Minder lang geleden is het dat de prinsesjes
van koninklijke bloedde dartelden op Sperwershof en de Sjah van Perzië er een gigantisch feest gaf.
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Nu is aan het Noordereinde op Schaep en Burgh het hoofdkantoor van Natuurmonumenten, met
een bezoekerscentrum dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Wat vanaf de regels van Vondel
altijd is gebleven, is die op alle landkaarten herkenbare structuur van de buitenplaatsen. Kavels in
rechthoeken gesneden, uniek in Nederland, terecht beschermd door wetten en decreten, zoals een
beschermd dorpsgezicht. Daar hoeft DorpsBelangen niet veel meer aan te doen. Hoewel… een
extra waakhond is nooit weg. Bovendien, de grootste grondbezitter van Wijdemeren – en dat is
Natuurmonumenten – moet natuurlijk geen alleenheerser worden, dat zou tamelijk ongezond zijn.
Wie in ’s-Graveland DorpsBelangen zegt, zegt ‘verkeer’. Daar zijn we dan. DorpsBelangen is de
verkeersremmer met bloembakken. DorpsBelangen is onderzoek naar een stelsel van randwegen
om het dorp te vrijwaren van de verkeersdrukte. DorpsBelangen is van de fluistervaart door de
‘s-Gravelandse Vaart . DorpsBelangen zit midden in de discussie, luistert naar de voor en tegens,
neemt een beslissing en wordt vervolgens verguist en geprezen. Eén ding staat vast. Geen enkele
partij is zo nauw betrokken, besteedt zoveel aandacht aan deze problematiek en is niet bang zijn
nek uit te steken als DorpsBelangen. Alleen dat al geeft ons een bijzondere positie die steun
verdient. Dat dankzij ons de ‘s-Gravelandse voetbalclub op kunstgras speelt en dat de beeldentuin
van Dick ’t Hoen de juiste status heeft gekregen, ach, denk ook daar eens aan…

Kortenhoef
In Kortenhoef is de laatste jaren het meest gebouwd. Denk alleen maar eens aan de omgeving van
de Zuidsingel en aan Veenstaete aan de Kerklaan, een woonzorgcentrum dat er mag zijn. En er
zitten nog een paar zaken in het vat. Het terrein van de vroegere Antoniusschool aan de Kerklaan.
De opfrissing van het winkelcentrum De Meenthof. De sanering en herinrichting met
waterwoningen van de oude vuilstortplaats Groenewoud. Het strandje aan de Zuwe, waaraan nog
het een en ander moet worden afgemaakt.
Kortenhoef is sinds de schilder Gabriël de fraaie luchten en het mooie licht ontdekte, een
kunstenaarsdorp. Tot op de dag van vandaag. Er wordt heel wat geschilderd en tentoongesteld.
Voor de geschiedschrijving van het dorp zorgt de Historische Kring ‘In de Gloriosa’ en Krijn Spaan
schrijft een twaalfdelige serie over de bewoners van de Kortenhoefsedijk door de tijden heen. De
boeren en de vissers, de rietsnijders en de turfstekers, waar zijn ze gebleven. Eens per jaar, tijdens
de nationale kampioenschappen palingroken, komt die sfeer nog een beetje terug.
En vergeet één ding niet: Kortenhoef is de bakermat van DorpsBelangen. Daar is het begonnen, in
1982. Waar blijft de tijd…

Nederhorst den Berg

We zouden ons beslist te veel eer toe-eigenen als we de behaalde resultaten in de afgelopen vier
jaar in Nederhorst den Berg geheel op ons eigen conto zouden schrijven. Maar we hebben er zeker
toe bijgedragen dat Nederhorst den Berg nu meer te bieden heeft. Een servicepunt van de
bibliotheek bijvoorbeeld. Ten tijde van de vorige verkiezingen stond de bibliotheek op de
nominatie te verdwijnen uit onze gemeente. De subsidiekraan zou immers worden dichtgedraaid.
Wij zijn daar dwars voor gaan liggen, zoals we u beloofden toen we u vroegen om op ons te
stemmen. En zie, de bibliotheek bloeit als nooit tevoren. Het kan dus wel.
Met de heropening van het geheel gerenoveerde cultureel centrum De Spot, de aanleg van de
jeu-de-boules-baan op het plein en de oplevering van een schitterend nieuw sportcomplex hebben
de Bergers een fraaier dorp dan vier jaar geleden. Daar mag wat ons betreft nog een flinke schep
bovenop.
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De komende jaren gaan wij onze actieve steun verlenen aan ‘Stichting Vecht terug in het dorp’. We
onderschrijven de doelstellingen van de stichting om de cultuurhistorische waarden te herstellen en
om Nederhorst den Berg te verrijken met meer levendigheid, bedrijvigheid en gezelligheid.
Ook de bewoners van de Horstermeer kunnen op ons blijven rekenen. DorpsBelangen zegt: de
Horstermeer blijft droog.

Loosdrecht

Voor wie de oude luister van Loosdrecht heeft gekend, is het wrang en bitter om het verval te
moeten aanschouwen. En toch, een edelman blijft een edelman, al gaat hij in lompen gehuld.
DorpsBelangen gelooft nog steeds vurig in de potentie van Loosdrecht als bruisend recreatieoord.
Vanzelfsprekend denk je dan aan vele vormen van watersport. Maar ook aan landschapscultuur,
zoals het prachtige gebied de Ster van Loosdrecht en aan historie zoals het kasteel Sypesteyn en het
landgoed Eikenrode. We realiseren ons dat de glorie van weleer de toekomst zal kleuren.
Met gebundelde kracht en creativiteit is heel veel mogelijk. We zijn dan ook zeer blij met de
voortrekkersrol die het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren vervult. Hoewel het platform
zich richt op heel Wijdemeren, is het evident dat Loosdrecht hierin een centrale plaats inneemt.
Aan dit breed gedragen initiatief zeggen we onze steun en onze actieve bijdrage toe. Waar we maar
kunnen, zullen we trachten obstakels weg te nemen die de verwezenlijking van nieuwe ideeën in
de weg staan.
Van visie naar actie luidt ons devies voor de komende vier jaar. En actie begint dikwijls op de
vierkante centimeter. Neem bijvoorbeeld het felbevochten Horregat, een langgekoesterde wens van
DorpsBelangen. De realisatie vergde zeer veel doorzettingsvermogen, maar toen het er eenmaal
was, had het onmiddellijk de aantrekkingskracht van een magneet.
Het verleden ligt achter ons. We steken onze energie in plannen die wél realiseerbaar zijn in de
huidige tijd. Zoals het Loosdrechts Terras. Bewust minder ambitieus, maar zeker zo fraai.
DorpsBelangen wil de levendigheid terug in Loosdrecht. Dat is ons streven voor de komende vier
jaar. Met realisme en daadkracht zetten we ons daarvoor in.
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DorpsBelangen vindt dat Wijdemeren de komende vier jaar haar zelfstandigheid kan behouden
door nauwe samenwerking met andere gemeenten. Naast voordelen daarvan in het sociaal domein
zijn er meer veelbelovende kansen.
Voor DorpsBelangen is samenwerking een belangrijke basis voor zelfstandigheid.

Waar gaat het om?

Geschikt voor gemeentelijke samenwerking zijn, naast het belangrijke sociaal domein, technische
zaken zoals administratie en automatisering. Ook bij recreatie en toerisme doen zich goede
samenwerkingskansen voor.
In het Gewest Gooi en Vechtstreek wordt al lang samengewerkt. Afvalstoffenafvoer,
ambulancediensten en gezondheidszorg zijn daar voorbeelden van. Dat werkt goed. Niet aan
tornen dus. Maar verder schiet het niet erg op. Daarom bouwen we een band op met Stichtse Vecht
en Weesp, de zogeheten SWW-samenwerking. Dat loopt prima. Het zit er dik in dat daarmee
duurzaam kan worden samengewerkt. Vooral op sociaal gebied, waarmee we onze zelfstandigheid
duidelijk illustreren. We laten de bestaande gewestelijke diensten bestaan en bouwen met Stichtse
Vecht en Weesp aan mooie, nieuwe samenwerkingstaken. Dat is wat DorpsBelangen wil.

Kortom

DorpsBelangen vindt dat Wijdemeren haar toekomst in eigen hand moet houden.
Om voorop te blijven lopen, is samenwerking nodig.
In een sterke gemeente is ruimte en aandacht beschikbaar voor onze dorpen.
Een sterke gemeente beslist over haar eigen toekomst!
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Wat is er aan de hand?

Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten ’s-Graveland,
Nederhorst den Berg en Loosdrecht. ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen gingen al op 1 januari
1966 verder onder de naam ’s-Graveland.
Wijdemeren kan met ruim 23.500 inwoners goed op eigen benen staan.
In de gemeenteraad leeft al heel lang, dwars door alle politieke partijen heen, de wens om intensief
met andere gemeenten samen te werken.
Tot en met begin februari 2013 is jarenlang stevig ingezet op samenwerking in het gewest Gooi en
Vecht, een samenwerkingsverband van negen gemeenten. Die gemeenten wilden graag veel taken
samen (collectief) uitvoeren in één servicecentrum. Toen tijdens een gezamenlijke
bestuursconferentie op 5 februari 2013 puntje bij paaltje kwam, haakten vele kandidaten af.
Hilversum voorop, Huizen wilde vanaf het begin al niets, Bussum was ook niet overtuigd en van de
weeromstuit ging Naarden ook op de rem. Weesp, Muiden, Blaricum, Eemnes, Laren en
Wijdemeren bleven over. De gemeenteraad van Wijdemeren is hierover per brief in februari 2013
geïnformeerd. Er is daarna nog onderzocht of de zes achterblijvende kleinere gemeenten samen
voldoende massa voor zo’n samenwerkingsvorm hadden, maar dat bleek niet het geval.
Er speelde echter nog een nieuwe en ingrijpende ontwikkeling. De rijksoverheid werd steeds
duidelijker in het overdragen van veel taken naar gemeenten op het gebied van sociale en
zorgzaken. Minister Plasterk ging zelfs zover dat hij die taken alleen wilde leggen bij gemeenten
met meer dan 100.000 inwoners. En als je die niet had, moest je maar snel zorgen dat je onderdeel
werd van zo’n grote gemeente. Daar zag Wijdemeren niets in. Hoe moet je de wil tot samenwerking verantwoorden naar de inwoners als dankzij Plasterk iedereen denkt dat je gaat fuseren?

Wat is eraan te doen? Samenwerken!

Wijdemeren is nog niet toe aan een fusie. Jarenlang druk zijn met fuseren, gaat altijd ten koste van
de inwoners, want je bent vooral druk met het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie.
Dat is onmogelijk te combineren met het uitvoeren van die nieuwe taken, waarbij juist kwetsbare
groepen zeker moeten zijn van blijvende zorg!
Wijdemeren is qua organisatie te klein en te kwetsbaar om alle nieuwe taken zelf uit te voeren.
Daarom dus samenwerken! Maar, in het Gooi lukte het niet. Bestuurlijke contacten leidden, samen
met Weesp, tot een kennismaking met Stichtse Vecht. En dat klikte goed! In een gezamenlijk
persbericht van 18 februari 2013 gaven de gemeenten aan te willen onderzoeken hoe er invulling
kan worden gegeven aan intensieve samenwerking. Door samen ontwikkelingen aan te pakken,
kunnen de kosten laag en de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijven.
DorpsBelangen is blij met deze samenwerking. Ook Weesp en Stichtse Vecht zijn gemeenten met
mooie buitengebieden en een enorm toeristisch-recreatief potentieel. Het zijn plattelandsgemeenten
met veel groen en water. De vele kernen binnen het samenwerkingsverband vragen nadrukkelijk
om aandacht voor de instandhouding van het dorpse karakter. Het behoud van leefbaarheid en
vitaliteit in de kernen gaat alle drie de gemeenten aan. DorpsBelangen heeft daar oog voor.
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Wie beslist over zo’n samenwerking?

Uiteindelijk beslist altijd de gemeenteraad. DorpsBelangen is erg enthousiast over samenwerken.
Vooral deze nieuwe kans op samenwerking grijpt DorpsBelangen met beide handen aan.
DorpsBelangen heeft in de raadsvergadering van februari 2013 een eigen motie in stemming laten
brengen. Daarin gaf zij kaders mee dat bijvoorbeeld duidelijk moet worden welke voordelen
kunnen worden behaald en dat de bereikbaarheid van de gemeente door de inwoners er niet onder
mag lijden. Bovendien is uitgesproken dat deze samenwerking niet een herindeling als doel heeft.
De motie is aangenomen.
Ook is in de raadsvergadering van mei 2013 door de gemeenteraad van Wijdemeren een besluit
genomen, waarover hieronder meer te lezen is.

Hoe is en wordt die samenwerking georganiseerd?

De minister verlangde dat gemeenten uiterlijk 31 mei 2013 duidelijkheid gaven over met wie zij in
het kader van de decentralisaties van rijkstaken een samenwerking aangingen. Het handen en
voeten geven aan de samenwerking op het sociaal domein kreeg daardoor een flinke urgentie. Een
grondige verkenning heeft kengetallen, structuren van de huidige organisaties en de visies van de
partners in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken naar wat nodig is om de nieuwe taken in het
sociaal domein aan te kunnen en welk proces nodig is om daar uitvoering aan te geven. Daar wordt
hard aan gewerkt.
Op 23 mei 2013 besloot de raad van Wijdemeren een samenwerkingsverband aan te gaan met
Stichtse Vecht en Weesp, waar het gaat om afstemming van beleid en om het behalen van
efficiencywinst in de bedrijfsvoering. Tevens is op dat moment besloten een samenwerkingsverband
te gaan vormen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein.
DorpsBelangen voelt zich zeer gesteund door het besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland, waarin zij hun volle steun uitspreken voor de samenwerking van Stichtse Vecht, Weesp en
Wijdemeren. In de regio Gooi en Vecht neemt de provincie stevige regie op de bestuurlijke
toekomst, maar in alle varianten is voor de komende tijd volop steun voor de door Wijdemeren
zelfstandig gekozen samenwerking! Ook de provincie Utrecht, waar Stichtse Vecht onder valt,
ondersteunt het geheel.

Wat is het gewenste resultaat?

Het op- en uitbouwen van een vruchtbare samenwerking met buurgemeenten langs de Vecht. Met
andere woorden: het, bij nieuwe samenwerkingsplannen, niet meer afhankelijk zijn van het
onvoorspelbare gedrag van de gemeenten in het Gooi. Het gaat erom zeker van elkaar te zijn.
De noodzaak van zekerheid is direct al duidelijk voor het sociaal domein. Daarvoor moeten we
beslist op tijd (1 januari 2015) klaar zijn om te starten. Op dat moment moet het samenwerkingsverband Stichtse Vecht - Weesp - Wijdemeren zodanig zijn georganiseerd dat we de taken in het
sociaal domein aan kunnen die aan die drie gemeenten zijn toebedeeld.
Maar het is niet het sociaal domein alleen!
Op tal van andere gebieden ziet DorpsBelangen kansen voor samenwerking met Weesp en Stichtse
Vecht. Dat betreft een heel breed spectrum. DorpsBelangen wil stap voor stap de mogelijkheden
bekijken en heel natuurlijk groeien op die gebieden die na onderzoek kansrijk blijken te zijn.
DorpsBelangen heeft met een amendement op 23 mei 2013 bereikt dat de raad doorlopend over de
voortgang wordt geïnformeerd. Dan kan het college besluiten nemen als het daartoe bevoegd is en,
als het de raad aangaat, komt het vanzelf op de raadsagenda.
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Een belangrijke stap was bijvoorbeeld dat de drie gemeenten op 31 oktober 2013 samen bekend
maakten dat zij de continuïteit van zorg voor kinderen die vóór 1 januari 2015 gebruik maken van
jeugdzorg, in 2015 garanderen. Inderdaad, het gaat om het resultaat. En de vorm hoe gemeenten
zichzelf organiseren, is eigenlijk bijzaak.
Naast een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie binnen het sociaal domein ziet DorpsBelangen
kansrijke samenwerking op het gebied van:
 Interne bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: administratie en personeelsplanning.
 Externe uitvoeringstaken. Bijvoorbeeld: onderhoud openbaar groen en wegbeheer.
 Beleidsafstemming. Bijvoorbeeld: economie, recreatie, toerisme, natuur en landschap.
Ook op het gebied van publiek-private samenwerking weegt een solide samenwerkingsverband
zwaarder dan de gemeenten individueel, elk voor zich, in zo’n samenwerking zouden doen.
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Een sociaaleconomisch sterk Wijdemeren is absoluut nodig. Maar, de crisis heeft ook lokaal
toegeslagen. Werk aan de winkel dus.
DorpsBelangen pakt die handschoen op. Samen met de motor van onze lokale economie: recreatie
en toerisme.
DorpsBelangen zet in op vernieuwing, samen met overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties.

Waar gaat het om?

DorpsBelangen wil de sector Recreatie en Toerisme (R&T-sector) helpen verder tot bloei te komen.
Allereerst ter versterking van onze lokale samenleving. Er gebeurde al het nodige: Recreatiefonds,
‘De Kern van Wijdemeren’, Zuwe Strandje, Horregat, plan Nieuwe Vecht.
Dat zijn goede resultaten, maar er moet veel meer. Daarvan geeft ook het breed opgezette Platform
Recreatie en Toerisme Wijdemeren blijk. Toch hebben we met z’n allen (gemeente, ondernemers,
organisaties, instanties) het nog niet tot de aanpak en uitvoering van echt duurzame vernieuwingsactiviteiten weten te brengen.

Wat wil DorpsBelangen:





Samen met R&T-ondernemersorganisaties, natuurorganisaties, consumenten en burgers de
uitdaging vernieuwend en duurzaam oppakken.
Samen met Stichtse Vecht, Weesp (en Muiden), Noord-Holland en Utrecht meer mogelijk
maken voor wat betreft ruimte en regelgeving.
In publiek-private samenwerking de financiën en het ontwikkelingsproces regelen.

Kortom

Onze R&T-sector is goed op weg en meer is zeker mogelijk. DorpsBelangen heeft daar concrete
ideeën over die de sector en de economie van onze dorpen vooruit helpen.
Dat resulteert in een bron van geluk en plezier voor zowel gasten als inwoners.
Welvarende en leefbare dorpen beperken het beroep op het sociaal domein.
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Wat is er aan de hand?

DorpsBelangen vindt dat in de sector recreatie en toerisme veel meer mogelijk is dan wat nu
plaatsvindt. DorpsBelangen wil de sector nieuw leven inblazen (we noemen dat hierna
revitaliseren). Dat zal niet vanzelf gaan. Er zijn drie oorzaken voor de stagnatie aan te wijzen:
 het aantal betrokken (semi-)overheden
Hoe zit het met natuur, cultuur en milieu?
(provincies, schappen, gemeenten en ga zo
In dit programmaonderdeel gaat het over
maar door)
recreatie en toerisme. DorpsBelangen vindt de
 het op zich staan of niet op elkaar aansluiten
betrokkenheid van de natuur en
van de verschillende visies, initiatieven en
cultuur(historie) daarbij een gegeven.
plannen
Door de aard en geschiedenis van het gebied
zijn natuur en cultuur nauw verbonden met
 een gebrek aan geld, doordat onduidelijk is wat
recreatie en toerisme. Natuur- en cultuurje maatschappelijk aan het revitaliseren van de
beleving zijn onderdeel van vraag en aanbod
sector hebt en of je er geld mee kunt verdienen.
op recreatief en toeristisch gebied.
DorpsBelangen gaat dat aanpakken en start met een
Ook bij het ontwikkelen van nieuw
verkenning. Waar is vraag naar? Kan dat allemaal
recreatief/toeristisch aanbod staan milieu en
zomaar? Wat zijn de kosten en de baten? Wat zijn
duurzaamheid hoog in het vaandel.
de resultaten? Hoe pak je het aan?

Waar is vraag naar?

Allereerst naar het wegnemen van de oorzaken van de stagnatie. Dat wordt door iedereen
onderkend, want er zijn regelmatig visies en plannen om er wat aan te doen. Vaak geven die aan
dat we het ‘zo en zo’ moeten aanpakken. En daarna nodigen partijen elkaar over en weer uit het
voortouw te nemen. Al snel gaat het weer over hoe het zou moeten worden aangepakt. Soms ook
wordt een plan gemaakt. Maar is dat dan ook de vraag van de recreant, de toerist en de
natuurliefhebber? Nee, die komen niet voor visies en plannen of voor ‘zo en zo’. Die komen voor
een operationeel, aantrekkelijk, actueel recreatief of toeristisch aanbod. ‘Ik kom zeker nog een
keer.’ Enthousiaste verhalen. Hoort zegt ‘t voort. Het moet een ‘beleving’ zijn! Is dat marketingtaal?
Jazeker en het is ook, nuchter gesteld, wat de gerevitaliseerde sector moet gaan bieden.

Kan dat allemaal zomaar?

Wat DorpsBelangen betreft, is het ontstaan van een aantrekkelijk aanbod afhankelijk van:
 Samenhangende recreatief/toeristische mogelijkheden van voldoende omvang.
 Het openstaan voor ideeën van anderen en eventueel ook het loslaten van eigen ideeën.
 Duidelijkheid. Wie doet wat. Wat zijn de resultaten. Wanneer zijn die er. Wie trekt de kar.
 Positieve maatschappelijke en financiële verdienmogelijkheden.

Omvang van vraag en aanbod

Qua omvang zijn de Vecht en Vechtstreek met het geheel van plassen, natuurgebieden en
cultuurhistorie voldoende groot en veelzijdig. Ruwweg het gebied dat Stichtse Vecht, Wijdemeren,
Weesp en Muiden omvat. Het gaat dan om ‘Toeristische Gebiedsontwikkeling Vecht en Plassen’.
De recreatief/toeristische vraag (de basis voor de benodigde investeringen) volgt uit de ligging van
het Vechtplassengebied, te midden van de grote agglomeraties Amsterdam/Schiphol/Haarlem en
Almere/Utrecht/Amersfoort. Zowel de inwoners van die steden als (buitenlandse) toeristen komen
voor dagtrips of meerdaagse arrangementen naar de Vecht en plassen.
DorpsBelangen gaat ervan uit dat het, met de rijkdom aan actieve deelnemers in de diverse
sectoren, moet lukken om ruim voldoende recreatief/toeristische mogelijkheden te definiëren.
Bereikbaarheid is essentieel. Een rol daarbij spelen openbaar vervoer, parkeer- en
verblijfsvoorzieningen en ook toegankelijkheid. Het laatste onder andere door sluis- en brugtijden
en een staande mastroute.
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Samenwerken

Belangrijk is dat de deelnemers uit de sectoren,
de overheid en de overige betrokkenen (we
noemen die hierna de stakeholders)
samenwerken. Dat samenwerken, zo stelt
DorpsBelangen, kan niet vrijblijvend zijn. Alleen
al de structurele opgaven die voorliggen (denk
aan het baggeren, de cabombaplaag, de
doorvaarten, de ontsluitingen en de
beschoeiingen) vragen om een langjarige
aanpak. Ook maakt de combinatie van water,
natuur, cultuur en historie veel uniek belevingsen avontuurlijk aanbod mogelijk. Of dat aanbod
er komt, wordt onder andere bepaald door de
bereidheid tot langdurig duurzaam
samenwerken.

Stakeholders: wat is dat, wie zijn dat?
Een stakeholder is een partij (persoon of
organisatie) die op een of andere manier een
belang heeft of betrokken is bij, dan wel effecten
ondervindt van een activiteit.
Bij de toeristische ontwikkelactiviteit Vecht &
Plassen zijn o.a. betrokken:
 Recreanten en toeristen (organisaties)
 Ondernemers recreatie en toerisme
 Beheerders natuur- en cultuur
 Marketing-/communicatiespecialisten
 Gemeenten en provincies
 Financiers
 Ontwerpers en Aannemers
 Om- en aanwonende burgers

Wie trekt de kar?
DorpsBelangen vindt dat Wijdemeren het voortouw moet nemen om de stakeholders bij elkaar te
brengen. Zij moeten tot overeenstemming komen over de vraag waarop gaat worden ingespeeld en
wat het toeristisch aanbod moet zijn dat daarop is gebaseerd. Deze aanpak wordt ‘vraaggestuurd
ontwikkelen' genoemd. Dat wordt een succes als het initiatief van Wijdemeren resulteert in een
‘GebiedsOntwikkelingsAutoriteit’ die het roer echt in handen heeft. Een Autoriteit met gezag die de
doelstelling bewaakt, de koers uitzet, slagvaardig is, wars van poespas en financieel bevoegd. Alle
stakeholders (h)erkennen en vertrouwen deze Autoriteit.

Wie zal dat betalen?

Met zicht op vraag en aanbod op toeristisch gebied wordt een maatschappelijk en financieel
verdienmodel ontwikkeld. Maar ja, hoe financier je dat? DorpsBelangen zegt: door een
ontwikkelingsperspectief te bieden dat op de toeristische vraag is afgestemd. En door vanaf het
begin samenwerking tussen vraag, aanbod en aansturing te organiseren. Maar ook dat gaat niet voor
niets.
Er zijn twee activiteiten die inzet en geld vragen:
 Het met alle stakeholders tot
overeenstemming komen over vraag en
aanbod. Dat kost vooral menskracht van de
stakeholders die meedoen.
 Het tot stand brengen van het verdienmodel.
Dit is specialistenwerk. De provincies wordt
verzocht geld beschikbaar te stellen voor
deze gemeentegrens overschrijdende
toeristische gebiedsontwikkeling.

Verdienmodel, hoe bedoelt u?
Onder maatschappelijk verdienmodel wordt
verstaan: de verwachte effecten die de
revitalisering zal hebben op onder andere werkgelegenheid en leefbaarheid.
Het financieel verdienmodel geeft in grote lijnen
aan wat moet worden geïnvesteerd en wat de
operationele uitgaven en inkomsten zullen zijn.
Een positief verdienmodel is voorwaarde
voor de financiering van het vervolg.
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Wat is het eerste resultaat en wanneer komt dat?

Het resultaat dat DorpsBelangen met het voorgaande wil bereiken, is een besluit met handen en
voeten over de toekomst van de sector recreatie en toerisme in het Vecht en Plassengebied. De
stakeholders weten wat ze willen en wat ze kunnen krijgen. In grote lijnen is duidelijk wat dat kost
en oplevert. Voor de toerist is er het perspectief op een unieke toeristische beleving. Het is aan de
sector (publiek en privaat) om dat waar te maken. DorpsBelangen gaat uit van een start van het
stakeholdersoverleg tweede kwartaal 2014. Overeenstemming over vraag en aanbod en het
verdienmodel moet in het vierde kwartaal 2014 voorhanden kunnen zijn. Daarmee is de
verkenning afgerond. Tijdens de verkenning moet vertrouwen ontstaan. Dat is de basis om samen te
ontwerpen, te bouwen, te investeren en te exploiteren.

Maar er zijn toch al bouwstenen?

Jazeker. Bijvoorbeeld in Wijdemeren: de Structuurvisie, het Wensbeeld ‘Vaart in de Vaart’, het
Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren, het Visiestuk ‘De Kern van Wijdemeren’ en het plan
voor de ‘Nieuwe Vecht’. En in de andere Vecht-gemeenten: de Koningsroute, het Buiten van de
Randstad en de Hollandse Waterlinie. Enzovoort. Er is veel. Wat ontbreekt, is een overkoepelende
publiek-private visie en sturing (Vecht en Plassen-breed) en geld.

En wat als het niet lukt?

DorpsBelangen heeft veel vertrouwen in de geschetste aanpak, maar geen kristallen bol. De
uitkomst van de Verkenning kan echter ook zijn dat er géén perspectief is. De gemaakte kosten en
inspanningen zijn dan tevergeefs geweest. Tegelijk is dan voorkomen dat activiteiten met
onvoldoende slagingskans worden gestart. DorpsBelangen zet niet in op luchtkastelen.

Toeristisch Gebiedsontwikkelingsplan en laaghangend fruit
Op de Verkenning met een positieve uitkomst volgt een Toeristisch Gebiedsontwikkelingsplan. Dit
werkt de toeristische perspectieven uit die tijdens de Verkenning als aanbod zijn omschreven (wat
komt wanneer, waar en wat kun je er doen of beleven). Daarbij gaat het om zowel langetermijnontwikkelingen als om kansen die direct uitvoerbaar zijn (laaghangend fruit). Er wordt nu een
ontwikkelingsplan opgesteld. DorpsBelangen gaat uit
Het Friese model …. model waarvan?
van publiek-private samenwerking (ook wel PPS
Het Friese model gaat over de wijze waarop
geheten). De financiering van zowel de korte- als de
de sanering van Friese recreatievaarwegen is
langetermijnontwikkelingen speelt nu een belangrijke
betaald. De Provincie heeft daar het hele
rol. Daarbij dient ook een mogelijke bijdrage vanuit
infrastructurele deel en de aanleg van
de Europese en Rijkssubsidies te worden bekeken.
basisvoorzieningen voor haar rekening
Voorbeeld: de EU ‘Leader funding’ gericht op
genomen. Voorwaarde daarvoor was dat de
plattelandsontwikkelingsprojecten. De provincie
ondernemers en gemeenten daarna het
Noord-Holland is daarin actief. Een ander voorbeeld
geheel langdurig in goede staat zouden
is het ‘Friese model’. Nagegaan dient te worden of dit
houden.
soort financieringsopties (deels) toepasbaar is.

Hapbare brokken

Gestreefd wordt naar een ontwikkelingsplan dat bestaat uit concrete projecten met een
overzichtelijke looptijd (maanden tot maximaal een paar jaar). Elk project moet op zich staand een
behoorlijke slaagkans hebben. Essentieel is het per project vormen van een groep van
projectpartners die het plan van idee via ontwerp, bouw en financiering tot oplevering en
exploitatie brengen. De zoektocht naar deze partners is al tijdens de Verkenning begonnen.
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DorpsBelangen vindt dat deze partners bij voorkeur ook als stakeholder bij de Verkenning moeten
zijn betrokken en daar hun inbreng moeten hebben gehad. Op die wijze wordt het vertrouwen
opgebouwd dat cruciaal is voor het welslagen van de projecten en van het geheel.

De eerste slag en een stip op de horizon
Het eerste toeristisch ontwikkelingsplan moet niet proberen de eeuwigheid in kaart te brengen.
DorpsBelangen vindt, na de Verkenning in 2014, een looptijd van drie jaar (2015 t/m 2017) een
overzichtelijke duur om mee te starten. Een ‘eerste slag’. Niet toevallig lopen de Verkenning plus de
eerste slag gelijk op met de gemeentelijke bestuursperiode 2014/2018. Als het toeristisch
ontwikkelingsplan op enig moment goed van de grond komt, is het tijd om verder te denken.
Inmiddels is dan ervaring opgedaan in de samenwerking op project- en gebiedsniveau. Tijd om, de
ervaring mede in ogenschouw nemend, te verkennen of het zinnig is om aan een stip of stippen op
de horizon te gaan denken. Inderdaad Verkenning 2.0. Het zal dan inmiddels 2016 of 2017 zijn.
Nu eerst aan het werk! DorpsBelangen kijkt uit naar de hiervoor geschetste samenwerking.
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Resultaten 2010-2014






Ruimtelijk beleid met kansen voor ondernemers
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Overmeer-Zuid gestart
Aanpak Antoniusterrein
Tegenvallers: Ter Sype en Dorpscentrum Loosdrecht

Doorpakken 2014-2018








Sociale woningbouw realiseren
Dorpscentrum Loosdrecht wordt Loosdrechts Terras
Overmeer-Zuid: bouwen
CPO doorzetten
Antoniusterrein wordt Meestershof
Levensloop bestendige woningen
Ter Sype: knopen doorhakken
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Nieuwe wet geeft meer vrijheid

Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 is veel veranderd.
Nieuwe bestemmingsplannen vereisen geen goedkeuring meer van de provincie. Bij wijzigingen
van bestemmingsplannen zijn de artikel 19-procedures vervangen door projectplannen. De in 2010
ingevoerde Crisis- en herstelwet (Chw) maakt het in een aantal gevallen mogelijk om procedures te
versnellen. De provincie komt wel in beeld als bestemmingsplannen de grenzen van het streekplan
overschrijden. Een ontheffing is nodig en het verzoek dient naast een goede onderbouwing, nut en
noodzaak en economische haalbaarheid aan te tonen. Tevens buigt de provinciale welstandscommissie zich over de plannen.
De algemene gevoelens waren dat de nieuwe Wro de gemeente grotere vrijheid bood en meer
verantwoordelijkheid voor de inrichting van haar grondgebied o.a. voor de volkshuisvesting. Voor
belanghebbenden staan de gebruikelijke beroep- en bezwaarprocedures open tegen besluiten van
het gemeentebestuur. Door voorlichtingsavonden, de voorontwerp- en ontwerpfase hebben burgers
ruim de gelegenheid zich te informeren over wat een nieuw bestemmingsplan betekent voor hun
directe omgeving. Tevens biedt deze periode hen de gelegenheid eigen wensen in te brengen.
Het is mede daarom dat de gemeenteraad indertijd heeft besloten dat er, na het definitief worden
van een bestemmingsplan, voor een periode van drie jaar geen herziening mag plaatsvinden.
Daarmee wordt rust op het front van de ruimtelijke ordening geschapen. De beschikbare politieke
en ambtelijke deskundigheid kan zich dan vooral op nieuwe zaken concentreren. Zo ontstaat tijd
en capaciteit om vernieuwende bestemmingsplannen op te stellen. ‘Conserverende’
bestemmingsplannen (die alles maar bij het oude laten) worden uitgebannen. Maar dit kan voor
zowel burgers als gemeente zelf ook een obstakel zijn om iets te realiseren.
DorpsBelangen wil de balans die nu bestaat tussen vernieuwen en vaststellen en daarna een
periode zonder herzieningen in ieder geval voorlopig in stand houden. In de tweede helft van de
raadsperiode wil DorpsBelangen deze aanpak evalueren: wordt er echt vernieuwd en werkt de
rustperiode van drie jaar naar tevredenheid?

De natuur spreekt een stevig woordje mee

Er zijn weinig gemeenten in Nederland waar natuur en milieu zo'n belangrijke rol spelen. Het
merendeel van ons grondgebied bestaat uit water en gebieden met natuurbestemming. Dat
veroorzaakt niet zelden een conflict met de doelstelling om af te stappen van conserverende
bestemmingsplannen en in nieuwe bestemmingsplannen meer mogelijk te maken, met name voor
het bedrijfsleven. Een deken van regelgeving hangt boven de gemeente. Regelgeving met betrekking
tot Natura 2000, de Vogelrichtlijnen, de Habitatrichtlijnen, de Natuurbeschermingswet, de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn enkele voorbeelden.

Hoe natuurlijk wil je zijn? Er zijn ook grenzen

DorpsBelangen hecht veel waarde aan natuur. De gevarieerde land- en waternatuur maakt deze
gemeente uniek binnen de Randstad. Er vindt echter wel een scheefgroei plaats tussen natuurbelangen en de belangen van de burgers en het bedrijfsleven. Jonge gezinnen willen hier blijven
wonen en bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen.
DorpsBelangen vindt dat daar waar de Ecologische Hoofdstructuur natuurgebieden moet verbinden,
burgers en bedrijven niet het gelag mogen betalen.
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DorpsBelangen zal zich inzetten richting de betreffende overheden om door mitigerende
maatregelen en compensatie, zowel binnen gemeente- als provinciegrenzen, de belangen van
burgers en bedrijven niet ondergeschikt te maken aan steeds meer bindende milieu- en natuureisen.
De economische ontwikkeling en potentie, vooral op het gebied van toerisme en recreatie, is niet
gebaat bij een beleid waarin enkel bestaand gebruik wordt gerespecteerd.

Bouwen en wonen
In de Woonvisie Wijdemeren heeft de gemeente een duidelijke visie neergelegd met betrekking tot
wonen en leven in de gemeente. Aandacht voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling in alle
kernen van de gemeente is essentieel. Speciale aandacht zal worden besteed aan huur- en
koopwoningen in zowel de sociale als de vrije sector. Grote woningbouwprojecten, waarvan
sommigen al meer dan 25 jaar aan de orde zijn, hebben de afgelopen periode vooral te maken
gehad met de economische crisis en de problemen die dat veroorzaakte bij ontwikkelaars.
Veranderende marktomstandigheden noodzaken herziening van oorspronkelijke bouwplannen. De
vraag naar bepaalde typen woningen is aan grote veranderingen onderhevig geweest. Ook het
hanteren van de democratie op een wijze waarbij een enkeling belangrijke ontwikkelingen voor de
gehele gemeenschap kan blokkeren, heeft de gemeente de afgelopen jaren parten gespeeld.
DorpsBelangen vindt dat, waar nodig, de gemeente alles wat wettelijk mogelijk is, moet inzetten
om oneigenlijk gebruik van wettelijke mogelijkheden aan banden te leggen.

Risico’s beperken en kaders stellen

De gemeenteraad heeft eenduidig te kennen gegeven dat de gemeente geen ontwikkelaar mag
worden bij nieuw op te starten woningbouwprojecten. De afname van gronden zal niet meer
gebonden zijn aan voorwaarden die enkel voordelig zijn voor projectontwikkelaars. DorpsBelangen
vindt dat de gemeente middels stedenbouwkundige kaders voorwaarden moet stellen aan de
verkoop van gronden voor woningbouw. Concreet betekent dit dat er op deze wijze rekening kan
worden gehouden met wat de markt vraagt, maar zeker zo belangrijk ook met wat de burgers
vragen. Hierdoor worden de mogelijkheden gewaarborgd voor het bouwen van woningen voor
kleine huishoudens, jongeren, jonge gezinnen, senioren en ouderen die zorg nodig hebben.
Vrijesectorwoningen binnen een bouwplan maken deze financieel haalbaar.

Resultaten boeken

Met de realisatie van enkele bouwprojecten kan binnenkort worden gestart, nadat bestemmingsplannen onherroepelijk zijn. Met een ontwikkelaar wordt een koopovereenkomst gesloten voor
180 woningen in Overmeer-Zuid. Voor het Antoniusterrein aan de Kerklaan in Kortenhoef is de
koopovereenkomst inmiddels gesloten. De vereniging van eigenaren van het CPO-project Oppad
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) verwacht in 2014 te gaan bouwen. Met de plannen voor
het Loosdrechts Terras (het voormalige plan Dorpscentrum Oud Loosdrecht) is een nieuwe start
gemaakt. Er vinden nieuwe onderhandelingen plaats voor het bouwplan aan de Arnout Voetlaan in
Ankeveen na het faillissement van de ontwikkelaar. De gronden voor het bouwproject Dennenlaan
in Loosdrecht worden binnenkort openbaar verkocht. Het project Horstwaarden in Nederhorst den
Berg met woningen voor senioren en mensen met een lichte beperking, is gerealiseerd. En
binnenkort wordt een bouwvergunning afgegeven voor sociale woningen op de locatie Brugchelen
in ’s-Graveland.
Medewerking wordt verleend aan projecten van derden zoals de Knorr-gebouwen in Loosdrecht en
het isoleren van de vuilstort Groenewoud gecombineerd met waterwoningen in Kortenhoef.
Veel van deze projecten zijn met substantiële steun van DorpsBelangen van de grond gekomen.
Daar gaan we mee door!
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En hoe staat het met de lange termijn?

DorpsBelangen onderkent de grote woningbehoefte die in de komende decennia gaat ontstaan.
Ook de opgave die uit de provinciale woningbouwplannen voortvloeit, is substantieel. Wijdemeren
dient hierop in te spelen binnen de planologische mogelijkheden. Verkoop van niet strategische
gronden is een prioriteit, met name voor mogelijke inbreilocaties. Deze locaties, die veelal
kleinschalig zijn, dienen op de omgeving te worden afgestemd en in overleg met de bewoners in de
naaste omgeving te worden gerealiseerd. In vergelijking met andere provincies kent Noord-Holland
een vrij rigide ruimtelijkeordeningsbeleid. Mede in het kader van de provinciale
woningbouwopgave voor de toekomst dient de provincie oog te hebben voor unieke, maar ook
begrensde mogelijkheden binnen onze gemeentegrenzen. DorpsBelangen vindt dat de gemeente er
bij de provincie op moet aandringen dat er compensatie komt voor bindende regelgeving, vooral op
het gebied van de natuur. Daar waar mogelijk krijgen levensloopbestendige woningen extra
aandacht. Hoewel de regering de mogelijkheden voor woningbouwcorporaties aan banden wil
leggen, beschouwt DorpsBelangen deze corporaties als belangrijke partners in de realisatie en
instandhouding van een contingent betaalbare woningen. Er zal een evaluatie plaatsvinden van het
CPO-project als alternatieve mogelijkheid om zelf te bouwen tegen lagere kosten.

Woonschepen

Extra aandacht vragen de bewoners van woonschepen. Binnen de gemeente is dit een relatief grote
groep die helaas nog altijd de bescherming ontbeert die bewoners van huizen wel hebben.
DorpsBelangen zal zich voor hen blijven inzetten, zodat zij niet ten prooi vallen aan veranderende
planologie of aan de willekeur van eigenaren van de ligplaatsen. In samenhang met het
woonschepenbeleid wil DorpsBelangen de planologische mogelijkheden van waterwoningen
verder onderzoeken.
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Beleid ontwikkeld voor aanpak van tientallen jaren voortslepende verkeersproblemen
Eerste binnengemeentelijke verbeteringsplannen zijn in uitvoering
40 verkeersonveilige situaties gesignaleerd, waarvan 13 op Prioriteitenlijst

Doorpakken 2014-2018






Op basis van beleid en verbeteringsplannen letterlijk aan de weg timmeren
Proef op vaartwegen conform raadsbesluit evalueren en al dan niet voortzetten
Indien de proef niet wordt voortgezet, alternatief ontwikkelen voor 30 km-wegen
Aanpakken Prioriteitenlijst met dertien verkeersonveilige situaties
Studie randwegen heroverwegen na proef vaartwegen en aanpak Prioriteitenlijst
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Inleiding

Over het thema ‘verkeer’ is veel te doen. Er is te veel verkeer, te zwaar verkeer en verkeerd gebruik.
De dorpswegen zijn daarvoor ongeschikt. Geschikt maken is onmogelijk. Dat onderkent vrijwel
iedereen. Het komt ook niet uit de lucht vallen. Decennia lang worden al plannen gemaakt. In de
jaren 70 van de vorige eeuw stond er een ’s-Gravelandse randweg in een provinciaal streekplan. In
de jaren 80 waren er verkeerscirculatieplannen en proeven met stoplichten. In de jaren 90 kwam er
een proef met drempels en een plan voor een telematicaoplossing dat uitmondde in een
referendum. Doel is steeds de verkeersdruk te laten afnemen en daarmee de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Veelal bleef het bij plannen; geen blijvende maatregelen. Soms ook werd in eigen
voet geschoten, zoals met de randweg in de jaren 70. Het eigen gemeentebestuur wees dat af.
Ondertussen blijft de verkeersoverlast voor de aanwonenden jaar na jaar toenemen. Voor die dorpsgenoten is de rek eruit. Daartegenover staan andere bewoners van onze dorpskernen die vinden dat
deze dorpswegen berekend moeten blijven op veel verkeer. Ten einde beide groepen tegemoet te
komen, benoemde DorpsBelangen vier jaar geleden verkeer tot één van haar speerpunten. Aanpak
van de te zwaar belaste wegen en een studie naar een randwegenstelsel stonden daarbij centraal.
Vanaf januari 2011 is parallel gewerkt aan een Beleidsplan Verkeer voor Wijdemeren en aan de
beperking van het verkeer op wegen langs de ’s-Gravelandse Vaart (de vaartwegen). Tevens kwam
een Wegcategoriseringsplan tot stand. In dit laatste plan staat waarvoor een weg bestemd is. Dat is
bepalend voor, onder meer, de inrichting van een weg en de maximum snelheid. Het door de
gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Verkeer en het Wegcategoriseringsplan bieden duidelijkheid
over de aanpak van de verkeersproblematiek. Daarbij spelen de onafhankelijke Adviescommissie
Verkeer, alsmede diverse verenigingen van aanwonenden een belangrijke rol. Voor de proef op de
vaartwegen stuurde DorpsBelangen zelfs aan op verlenging van de inspraakperiode. Die verlenging
kwam er. De raad ging nadien, in december 2012, akkoord met de proef vaartwegen. Voorts werd
een haalbaarheidsstudie naar een stelsel van randwegen gestart.
De vaartwegen zijn een hardnekkig en een omvangrijk probleem, maar zeker niet het enige
verkeersknelpunt in Wijdemeren. Door de Adviescommissie Verkeer zijn in het totaal 40
verkeersonveilige situaties gesignaleerd. De raad heeft 13 van deze punten op de Prioriteitenlijst
Verkeersonveilige situaties geplaatst. DorpsBelangen vindt dat directe aandacht nodig is om
oplossingen te vinden voor de problemen op deze lijst.
Prioriteitenlijst Verkeersonveilige situaties
Kortenhoef
Nederhorst den Berg
 Kortenhoefsedijk
 Voetpad Randweg
 De Kwakel
 Machineweg
’s-Graveland/ Kortenhoef/ Ankeveen
Oud-Loosdrecht
 Klapbrug
 Oud-Loosdrechtsedijk
’s-Graveland/ Kortenhoef
Nieuw-Loosdrecht:
 rotonde Loosdrechtseweg/Rading/Molenmeent
 Smidsbrug
 Nootweg
Ankeveen
 Eikenlaan/Laan van Eikenrode
 Herenweg
 kruising Molenmeent/Frans Halslaan
 Industrieweg/Pandahallen
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Waarborgen betrokkenheid en professionele aanpak

DorpsBelangen zet zich ook de komende vier jaar weer in om zoveel mogelijk ruimte te bieden
voor betrokkenheid en deskundigheid. De lessen die zijn geleerd bij de proef op de vaartwegen,
moeten worden benut in het vervolg op die proef (welk vervolg dan ook) én bij de aanpak van de
Prioriteitenlijst Verkeersonveilige situaties. Wat betreft de betrokkenheid is er, ondanks alle
zorgvuldigheid, bij de proef op de vaartwegen een groep mensen die zich tekort gedaan en niet
gehoord voelt. Dat verdient aandacht bij de evaluatie van de proef. DorpsBelangen vindt dat de
gemeente moet nagaan hoe deze groep meer bij de verkeersontwikkelingen kan worden betrokken.
Bij de verdere aanpak van de verkeersproblematiek moeten de volgende punten centraal staan:
 Draagvlak: betrekken aanwonenden en gebruikers (hulpdiensten, busdiensten, overige
bewoners en ondernemers) en aanpalende gemeenten. Regelmatige terugkoppeling.
 Deskundigheid: samenwerking met de Adviescommissie Verkeer en verkeersdeskundigen.
 Helder Plan van Aanpak: maatregelen, beoogde effecten van de maatregelen, kosten per
maatregel, kwaliteitsborging en tijdsplan. Sluitende begroting en dekking.
 Waarborgen voor uitvoering en voortgang conform Plan van Aanpak en toezicht op kwaliteit.
 Evaluatie met aanwonenden, gebruikers, deskundigen en mogelijke bijsturingen.

Aanpak vaartwegen

De maatregelen zijn in twee delen opgesplitst. Het eerste deel bestaat uit een proef op het
Noordereinde, de Koninginneweg en de Cannenburgerweg. Het tweede deel van de proef bestaat
uit maatregelen op het Zuidereinde en de Emmaweg. Een evaluatie van de effectiviteit van de
verkeersmaatregelen (ook bekend als ‘de bloembakken’) tot nu toe is gepland. Deze evaluatie moet
aangeven of (deels) kan worden doorgegaan met de proef. Dát de vaartwegen moeten worden
aangepakt, staat niet ter discussie. Het Beleidsplan Verkeer en het Wegcategoriseringsplan zijn
daarover duidelijk. Als dat niet kan met de bloembakken, moet een alternatief plan voor de 30 kminrichting worden opgezet en - al dan niet na een volgende proef - uitgevoerd. Er is inmiddels, ten
opzichte van de in december 2012 door de raad vastgestelde planning voor de vaartwegen, forse
vertraging opgelopen. Inlopen is onmogelijk, maar, stelt DorpsBelangen: na de evaluatie komt er
een nieuw plan. Dat nieuwe plan moet compleet en sluitend zijn. DorpsBelangen vindt: als dat
nodig is wél een nieuw plan, maar géén nieuwe vertragingen. Dat is niet acceptabel met het oog op
de leefbaarheid en de veiligheid.

Aanpak randwegen : de enige écht juiste oplossing!

DorpsBelangen gelooft dat een stelsel van randwegen uiteindelijk de oplossing is voor de verkeersoverlast in Wijdemeren. Het verkeersaanbod blijft immers toenemen. Dat los je ook niet op met nog
meer maatregelen op de lokale dorpswegen. De lokale maatregelen zijn nodig om te voorkomen
dat de dorpen onleefbaar worden, terwijl randwegen worden voorbereid en ontwikkeld (wat een
langetermijnproject van ten minste 5, maar eerder 10 jaar zal zijn).
Ten tijde van het opstellen van dit programma loopt er een studie naar de haalbaarheid van een
stelsel van randwegen. DorpsBelangen ondersteunt die studie en in het bijzonder dat het om een
stelsel van randwegen gaat. De oorzaken van de verkeersproblematiek zijn voor een flink deel
regionaal en dat vraagt om regionale oplossingen. Wel is het van belang in de studie de effecten
van lokale maatregelen mee te nemen. Dit betreft de effecten van de maatregelen op de vaartwegen
en de effecten van het oplossen van overige verkeersonveilige situaties voor zover die de interlokale
verkeersstromen beïnvloeden.
Nu eerst dus de resultaten van de haalbaarheidsstudie en van de lokale maatregelen afwachten en
dan besluiten, in overleg met aanpalende gemeenten, hoe een stelsel van randwegen verder vorm
kan krijgen.
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Planning in hoofdlijnen
Prioriteitenlijst Verkeersonveilige situaties
Het aanpakken van de Prioriteitenlijst Verkeersonveilige situaties heeft, door alle aandacht voor de
vaartwegen in de afgelopen periode, onvoldoende zijn beslag gekregen. Nodig is:
 Een concreet Plan van Aanpak, op te stellen in het 2e kwartaal 2014. Hierbij rekening houden
met het plan vaartwegen voor wat betreft de beïnvloeding over en weer (zoals met de
knelpunten Smidsbrug, Klapbrug, Kerklaan, Kortenhoefse Dijk, De Kwakel en Herenweg).
 Met een start van de werkvoorbereiding in het 3e kwartaal van 2014, moet het mogelijk zijn om
de prioriteitenlijst in 2015 en 2016 af te werken.
Vaartwegen
De resultaten van de proef zijn in het 2e kwartaal 2014 bekend. Dan zijn er twee mogelijkheden:
 De proef wordt, met gebruikmaking van de opgedane ervaring, voortgezet dan wel er wordt
besloten direct definitieve maatregelen te treffen. Dit alternatief maakt de aanpak van de
werkvoorbereiding in het 3e kwartaal 2014 mogelijk en een start van de al dan niet definitieve
inrichting in het 4e kwartaal 2014.
 Met de lessen die zijn geleerd, wordt een project gestart dat alternatieve maatregelen om het
verkeer op de vaartwegen te beheersen, onderzoekt. Dit project kan in het 3e kwartaal van
2014 worden uitgevoerd met besluitvorming in het 4e kwartaal. In 2015 kunnen verdere
proeven of maatregelen ter hand worden genomen.
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Dreigend faillissement afgewend
DorpsBelangen bracht de boel op orde
Lasten burgers beheerst
Fors bezuinigd op budgetten en ambtelijk apparaat
Kritisch ingekocht

Doorpakken 2014-2018






Zuinigheid blijft stelregel
Waar mogelijk ondersteunen sociaal domein en lokale economie
Benutten kansen voor cofinanciering
Publiek-private kansen benutten
In 2014 op OZB alleen inflatiecorrectie toepassen
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Gemeentefinanciën op orde; alles op alles zetten om een OZB-explosie te voorkomen
Dat was de slogan (één van de vier prioriteiten) waarmee DorpsBelangen de vorige
verkiezingscampagne in ging.

Hoe was het zover gekomen?

In de raadsperiode 2006-2010 was het heft in handen van een coalitie van vier landelijke partijen:
CDA, PvdA, GroenLinks en VVD. De laatste jaren van hun bestuur sloten zij af met onder
toezichtstelling door de provincie. Eenvoudigweg omdat er veel meer geld werd uitgegeven dan er
binnenkwam. Bovendien werd het probleem naar de toekomst verschoven. Gevolg was een boze
provincie die tot drie keer toe de begroting als ver onder de maat beoordeelde. De tekorten in de
toekomst stapelden zich op.
Bij het afscheid van de vorige periode presenteerde de toenmalige coalitie een tekort in het lopende
jaar 2010 van € 700.000. Was het daar nog maar bij gebleven. Voor de jaren daarna waren ook
enorme tekorten becijferd. Die timmerde de coalitie toen dicht met ‘voorgenomen belastingverhogingen’. Je moet maar durven: de narigheid voor de volgende generatie achterlaten! De
coalitie maakte de meerjarenbegroting sluitend met OZB-verhogingen in 2011 van 14%, in 2012
van 6% en in 2013 van 5% en dat alles nog exclusief de inflatie.
Bovendien zaten in de toenmalige begroting talloze taakstellingen die op geen enkel realistisch
perspectief stoelden. Denk dan aan grote bezuinigingen op de bibliotheek en het enorm duurder
maken van talloze accommodaties voor verenigingen. Ook de kortingen op het gemeentefonds en
de invloed van de financiële crisis destijds werden gebagatelliseerd. Het was dus ook geen wonder
dat (zoals DorpsBelangen destijds bij de begrotingsbehandeling in november 2009 al voorspelde)
alle fractievoorzitters op het matje moesten komen bij de provincie. En ja hoor: het preventief
toezicht werd gewoon voortgezet. Wederom onder curatele dus, omdat het niet lukte de eigen
broek op te houden.

Verkiezingen 2010 en daarna

Toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Een revolutionaire uitslag met DorpsBelangen
als ongekende winnaar: 9 zetels. DorpsBelangen kwam in de coalitie en kreeg daarmee een stevige
stem in het dagelijks bestuur. Wij gingen zorgen dat de financiën op orde kwamen!
De eerste begroting van ‘DorpsBelangen’ werd door de gemeenteraad bijna unaniem en
ongewijzigd vastgesteld. Een unicum in Wijdemeren. DorpsBelangen ondersteunde een ingrijpend
en gedegen herstelplan 2011-2014. Kortweg ging het in dat plan om grote bezuinigingen op de
ambtelijke organisatie (18 fte), daarnaast ruim een miljoen aan bezuinigingen in de interne kosten
en die van de buitenruimte en als laatste een lastenverzwaring (offer) voor de inwoners. Daarmee
werd in de thans achter ons liggende jaren een OZB-explosie van ongekende omvang voorkomen.
Al eind december 2010 kwam een prachtig bericht van de provincie. Zij hadden weer vertrouwen
in het bestuur van Wijdemeren. Wijdemeren raakte uit de ‘staat van faillissement’ en was weer baas
over de eigen portemonnee. De brief van de provincie van 14 december 2010 was een
onafhankelijk bewijs van goedkeuring en daar is DorpsBelangen trots op.
En inderdaad, we zijn er eerlijk over: we verhoogden de belastingen voor de jaren 2011, 2012 en
2013 respectievelijk met 14%, 2% en 5% exclusief inflatie. Dat was een zwaar offer voor de
inwoners. Maar dankzij streng financieel beleid en scherp inkopen konden we de verhoging van
2012, die met 6% aan ons als erfenis was gegeven, beperken tot 2%.
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En we deden meer! We zorgden voor degelijke onderhoudsplannen voor onze scholen en
gemeentelijke gebouwen. We realiseerden een reserve voor recreatie en toerisme om bij goede
ideeën uit de samenleving ook van de kant van de gemeente een financiële bijdrage te kunnen
leveren. Sparen voor later dus in plaats van jaarlijks meer op de pof uitgeven.
Ook dat werd gewaardeerd. Wederom kreeg de raad een positieve brief (6 juni 2012). Onze
financiële positie werd door de provincie een stuk hoger gewaardeerd dan eerder het geval was.

Begroting 2014-2017 sluitend
De jaren 2012 en 2013 waren in financieel opzicht zwaar. Inkomsten vanuit bouwprojecten vielen
zwaar tegen. Eigen bouwgrondexploitaties leverden alleen verlies op, er werd niets verkocht. De
economie haperde niet alleen, maar kromp feitelijk. Letterlijk alles werd tegen het licht gehouden
om waar dat maar kon te besparen op overbodige uitgaven. Het lukte om een sluitende
meerjarenbegroting 2014-2017 vast te stellen zonder voorgenomen OZB-verhogingen. Dat mag
best in de krant!
Maar we zitten niet stil. DorpsBelangen is ervan overtuigd dat door intensieve samenwerking met
andere gemeenten op veel gebieden nog voordelen te halen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om
kosten verlagen, maar ook om kwaliteit verhogen en kwetsbaarheid beperken.
DorpsBelangen is met recht trots dat de financiën op orde zijn, dat we vanuit eigen kracht als
gemeente zelfstandig keuzes kunnen maken en dat we zijn voorbereid op de toekomst. En opnieuw
was de provincie in een brief van 30 december 2013, positief over de Wijdemeerse financiën.
DorpsBelangen wil de ingeslagen weg vastberaden voortzetten.
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Herziening standplaatsenbeleid
Realisatie Recreatiefonds
De balans economie-ecologie (Kern Wijdemeren-Natura 2000) op agenda gezet

Doorpakken 2014-2018






Inzet op Keurmerk Veilig Ondernemen
Winkelcentrum De Meenthof herontwikkelen
Behartigen lokaal economisch belang bij opzet en realisatie beheerplannen Natura 2000
Weekmarktinitiatieven stimuleren
Toeristisch bebordingsplan uitvoeren
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Bedrijvencontactfunctionaris

Economie is de motor waar alles op draait. Een goed economisch klimaat creëert kansen voor
ondernemers, bevordert welvaart en welzijn van de inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid in
de woonomgeving. DorpsBelangen is voor het in stand houden van de bedrijvencontactfunctionaris
die fungeert als vast aanspreekpunt voor ondernemers. Een spin in het web en verbinder tussen
lokale overheid en ondernemers en hun belangenorganisaties.

Standplaatsenbeleid
Voor de jaren 2010-2014 ondersteunde DorpsBelangen de herziening van het standplaatsenbeleid.
Standplaatstarieven zijn geharmoniseerd voor de hele gemeente. Tot en met 2010 werden nog
steeds de oude tarieven van de voormalige gemeenten in rekening gebracht. In goed overleg met de
gevestigde winkeliers is een tarief tot stand gekomen dat een eerlijker concurrentie door de
standplaatshouders mogelijk maakt. DorpsBelangen staat open voor ondernemersinitiatieven, zoals
een weekmarkt.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In 2013 is er volop gewerkt aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in winkelcentrum de
Meenthof in Kortenhoef. Veel ondernemers werken daaraan geheel vrijwillig en hartstochtelijk mee.
DorpsBelangen waardeert dat zeer en vindt dat er verder moet worden gegaan op de ingeslagen
weg. Bij voldoende enthousiasme ondersteunt DorpsBelangen ook het opzetten van zo’n traject in
andere kernen of bedrijventerreinen. Het KVO beoogt afdoende maatregelen te nemen met
betrekking tot vernielingen en overlast. Het resultaat leidt tot een betere uitstraling van en een
kwaliteitsimpuls voor het betreffende gebied.

Bedrijven Investeringszone

In de afgelopen jaren steunde DorpsBelangen de realisatie van een Bedrijven Investeringszone (BIZ)
in het winkelgebied de ‘Nootweg’ in Loosdrecht. Hier faciliteert de gemeente de collectieve
ondernemers in hun gezamenlijk belang van een goede uitstraling van de winkelstraat. De
gemeente is niet meer dan een tussenpersoon die fungeert als inner en doorgeefluik van bijdragen
van alle winkels. DorpsBelangen vindt deze aanpak geweldig. En mocht dit experiment een
definitieve wettelijke basis krijgen van de landelijke overheid, dan zien wij dat als een kans voor
andere winkelgebieden in onze gemeente.

Oostelijke Vechtplassen

Grote delen van de gemeente Wijdemeren vallen onder het zogenaamde Natura 2000-gebied
Oostelijke Vechtplassen. Na werkelijk jarenlange onzekerheid vanuit de Rijksoverheid lijkt de
begrenzing van het gebied definitief te worden. Van belang is nu dat in het zogenaamde beheerplan
voor het gebied Oostelijke Vechtplassen ook oog is voor de economische belangen. Met de
ecologische belangen zit het wel goed, vele professionals met een ecologische achtergrond
schrijven mee aan het plan. DorpsBelangen vindt dat, net zoals de afgelopen jaren, voortdurend
aandacht moet blijven voor een levensvatbaar economisch perspectief.

Economie en ecologie hand in hand

Economie en ecologie kunnen best hand in hand gaan, mits er oog is voor de gezamenlijke
belangen en doelen. ‘Wie droomt er niet van een bootje op Loosdrecht.’ Deze wens komt dagelijks
via de radio bij iedereen in Nederland binnen. Het illustreert eens te meer de harmonie tussen
natuur en recreatie.
Wijdemeren heeft volop kansen zich te profileren tussen de grote steden Amsterdam, Almere,
Utrecht en Amersfoort.
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Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme mogen onder het hoofdstuk economische zaken niet onvermeld blijven.
Gezien het belang en de omvang van deze sector in Wijdemeren kiest DorpsBelangen voor een
prominente zelfstandige vermelding van Recreatie en Toerisme in ons verkiezingsprogramma. Het is
één van de vier hoofdthema’s! Dat een goed economisch en sociaal klimaat bijdraagt aan welzijn,
werkgelegenheid en perspectief voor de talloze papa- en mamabedrijven in onze kernen, heeft een
bijzondere charme. DorpsBelangen staat voor de kleine ondernemers en heeft die ook in haar eigen
raadsgelederen!

Recreatiefonds

DorpsBelangen heeft aan de wieg gestaan van het in 2011 gerealiseerde Recreatiefonds. Jaarlijks
wordt 10% van de opbrengst van de toeristen- en forensenbelasting in dat fonds gestort. Met die
gespaarde bedragen kunnen, onder voorwaarden, investeringen worden gedaan in de sector die
bijdragen aan uitbouw en verdere bloei. Eind 2013 heeft het fonds een omvang van ongeveer
€ 200.000. Dat is toch prachtig in deze tijden van crisis. Tegen het slechte economisch tij in heeft
DorpsBelangen dit van de grond gebracht.

Reclame in openbare ruimte

DorpsBelangen is trots op de realisatie van een aantal vormen van reclame in de openbare ruimte.
Een zorgvuldige afweging van ‘wat waar kan’, moet altijd de basis zijn. De zogenaamde digitale
informatieborden, waarop verenigingen en niet commerciële partijen hun (maatschappelijke)
activiteiten gratis kunnen aankondigen, wil DorpsBelangen ook in 2014-2018 in stand houden.
DorpsBelangen wil in 2014-2015 een gecoördineerde realisatie van bebording, zowel binnen als
buiten de gemeente grenzen, die verwijst naar de toeristische, recreatieve en cultuurhistorische
rijkdom in Wijdemeren.

Economische samenwerking Vechtgemeenten
DorpsBelangen ziet perspectief in een economische samenwerking van de Vechtgemeenten. Op
regionale en landelijke podia kan de kracht en potentie van het gebied nog veel beter worden
uitgenut. Dan gaat het niet alleen om gezamenlijke promotie op bijvoorbeeld een Hiswa of
vakantiebeurs. Ook het samen in de etalage plaatsen van bouwprojecten op een vakbeurs als de
Provada is een uitgelezen kans.
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Realisatie accommodatiebeleid
Accommodatieregeling tot wasdom gebracht
Sportcomplex Nederhorst
Kunstgrasveld ’s-Graveland
Jeugdsportfonds
Herijking ledensubsidies

Doorpakken 2014-2018





1/3-regeling inzetten voor Ankeveen (ASV) onder meer voor restauratie kantine
Toegang tot sport voor kwetsbare groepen (mede via sociaal domein)
Zicht op realisatie Baan BRC (Bergse Runners Club)
Tennisvelden / clubhuis op nieuwe locatie in Overmeer-Zuid
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Inleiding

In de afgelopen raadsperiode is er op het terrein van de sport in Wijdemeren nogal wat werk verzet.
De gemeente heeft de taak om via financiële middelen de initiatieven op sportief gebied te
ondersteunen. Verenigingen zijn de lijm van een gemeenschap en daar dienen we ruimhartig mee
om te gaan.

Wat hebben we gedaan?
Accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid is vastgesteld, waarmee een langgekoesterde wens in vervulling is gegaan.
Er is duidelijkheid en gelijkheid in tarieven voor accommodaties. Er is nog wel iets te sleutelen voor
een enkele sportclub, daar wordt nu aan gewerkt.
Het harmoniseren van de huurprijzen is een intensieve en lange weg geweest.

Kunstgrasveld ‘s-Graveland

‘s-Graveland heeft een kunstgrasveld, tot stand gekomen door middel van de 1/3-regeling.
Hoe werkt die regeling ook alweer?
De gemeente draagt 1/3 bij aan de investering. De sportclub draagt zelf 1/3 bij en de laatste 1/3 kan
de club renteloos lenen van de gemeente met een soepele aflossingslooptijd.
Hiermee is investeren voor een sportclub iets makkelijker geworden.

Accommodatie voetbalclub Nederhorst den Berg

In Nederhorst den Berg staat een prachtige accommodatie voor de voetbalclub. Vooruitlopend op
de ontwikkeling van Overmeer-Zuid is alvast begonnen met het verplaatsen van de velden en het
clubhuis van de voetbalclub. Dit heeft geresulteerd in een werkelijk schitterende locatie voor deze
club, waar menigeen jaloers op is.
Tevens is er een prachtig onderkomen gerealiseerd voor de kinderopvang.

Combinatiefunctionarissen aangesteld

De combinatiefunctionarissen stimuleren sport en cultuur. In de wijken is een aantal
combinatiefunctionarissen actief. Deze functionarissen stimuleren en leggen verbindingen tussen
sport, jeugd, onderwijs en gezondheid. DorpsBelangen wil de combinatiefunctionarissen in de
komende vier jaar behouden.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

De gemeente heeft een financiële startbijdrage geleverd bij de oprichting van deze fondsen in
Wijdemeren. Deze fondsen voorzien in een bijdrage voor kinderen die wel aan sport en/of cultuur
willen doen, maar van wie de ouders die extra kosten moeilijk of zelfs niet kunnen opbrengen.

Sport- en cultuursubsidies geharmoniseerd

Er bleken grote verschillen te zijn in de bijdrage per lid van de diverse sport- en cultuurverenigingen. Dit is nu rechtgetrokken en de clubs en verenigingen zijn hier over het algemeen heel
tevreden over. Het bleek een kwestie van geven en nemen en dat gaat natuurlijk niet altijd even
soepel. Toch is er nu een subsidiebeleid, waarmee zowel de clubs als de gemeenteraad heel
tevreden zijn.
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Jeu-de-boulesbaan in Nederhorst den Berg

Op initiatief van enkele vrijwillige medewerkers van het wijksteunpunt in Nederhorst hebben wij
mede de jeu-de-boulesbaan op het plein gerealiseerd. De omliggende middenstanders werken
hieraan mee door de ballen ter beschikking te stellen. Je kunt zo naar binnen lopen bij de slager of
groenteman, de Chinees of het Spieghelhuys om de ballen kosteloos op te halen om een wedstrijdje
te spelen.

Wat moet er nog gebeuren?
De ASV-kantine

In Ankeveen is er grote behoefte aan een grondige restauratie van de kantine van de voetbalclub.
DorpsBelangen steunt het beschikbaar stellen van de geoormerkte gelden voor dit doel, binnen de
kaders van de 1/3-regeling.

De BRC (Bergse Runners Club)
Na jarenlang wachten ziet het er nu naar uit dat er een baan voor deze actieve club kan worden
gerealiseerd. Achter sporthal De Blijk is daar ruimte voor gereserveerd.

Tennisvelden verplaatsen

Evenals de voetbalclub in Nederhorst moet ook de tennisvereniging verhuizen naar een stuk grond
aan de Randweg. Op de nieuwe locatie wordt een prachtig clubhuis gerealiseerd.

Toekomstwensen

Gegeven het belang dat DorpsBelangen hecht aan sport, staan wij open voor wensen van
sportorganisaties.
DorpsBelangen werkt verder aan de sportieve toekomst van Wijdemeren!
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Bibliotheek op realistische basis in stand gehouden
Bieb-satellieten mede mogelijk gemaakt
Jeugdcultuurfonds
Combinatiefunctionarissen met brede inzet succesvol

Doorpakken 2014-2018





Continuïteit bibliotheek bevorderen
Samenwerking onderwijs - bibliotheek steunen onder meer ten behoeve van taalvaardigheid,
laaggeletterdheid en huiswerkbegeleiding
Kunst- en cultuurinitiatieven aanmoedigen
Economische potentie van cultuur(historie) benutten
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Inleiding

DorpsBelangen vindt cultuur, in al haar facetten, de kers op de taart. Onder het begrip cultuur valt
zo'n beetje alles wat ons leven opsiert en aangenaam maakt. Kunsten, architectuur, monumenten,
landgoederen, schone grond, helder water, gezonde lucht, sport en spel, het heeft alles met cultuur
te maken. Als we daar geen geld meer voor over hebben, kunnen we beter ophouden met onze
mooie praatjes.
In een goed cultureel klimaat ontstaat creativiteit en aan creatieve ideeën is juist in deze tijd meer
dan ooit behoefte.
De antenne van DorpsBelangen is erop gericht creatieve gedachten en signalen uit onze
samenleving vroegtijdig op te vangen. DorpsBelangen stelt dat het onze plicht is ervoor te zorgen
dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft. Betaalbaar en zonder drempels!
Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en versterkt het sociale gevoel.
Laat Natuurmonumenten als cultuurdrager, waarvoor we meestal veel waardering hebben, volop
meedoen in de samenleving, maar geen staat in de staat worden.

Bibliotheek

DorpsBelangen wil, in een periode waarin economische zaken, hervormingszaken c.q.
bezuinigingszaken alle aandacht krijgen, juist het belang van een goed en duurzaam cultuurbeleid
extra onderstrepen.
De bibliotheek heeft een grote maatschappelijke waarde. De bieb verzorgt o.a. het uitlenen van
boeken in Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg.
DorpsBelangen ondersteunt de realisatie van een Bibliotheek Op School (BOS) in Ankeveen. De
Joseph Lokinschool kan dan, net zo goed als de drie basisscholen in Kortenhoef, de vruchten
plukken van de bibliotheek onder handbereik. Ook volwassenen kunnen van deze faciliteit gebruik
maken.
De ontwikkeling van de bibliotheek gaat steeds verder en men houdt zich nu ook bezig met het
aanbieden van cursussen op heel uiteenlopende terreinen, zoals computercursussen voor senioren,
huiswerkbegeleiding, speciale boek- en filmbijeenkomsten, bevordering taalverwerving en
-vaardigheid en, wanneer nodig, aanpak laaggeletterdheid.
DorpsBelangen beschouwt de bibliotheek als belangrijke drager van culturele activiteiten en erkent
de maatschappelijke waarde die ze voor de samenleving in onze dorpen heeft. DorpsBelangen
waardeert de uitbreiding van activiteiten en dienstverlening in al onze kernen, wat tot een verrijking
van de leefomgeving van al onze inwoners zal leiden.

Landgoed Eikenrode

Het landgoed Eikenrode vormt een prachtige groene long in de kern van Nieuw-Loosdrecht.
DorpsBelangen acht het vanzelfsprekend dat de gemeente toeziet op het nakomen van de openbare
toegankelijkheid van landgoed Eikenrode. Uitgangspunt daarbij zijn de afspraken die destijds bij de
verkoop van het landgoed door de gemeente juridisch zijn vastgelegd.
DorpsBelangen is van mening dat zowel van de eigenaar/exploitant als van onze inwoners mag
worden verwacht dat men die afspraken respecteert.

Van ooit naar vandaag én morgen

Was ‘cultuur’ ooit alleen voor de elite, gelukkig ligt dat ver achter ons en daar moet het ook blijven.
Cultuur, vormgegeven in toegang tot collecties, erkenning van de cultuur binnen onze
gemeenschappen en het kunnen genieten van artistieke prestaties, is nu gemeengoed. Zo hoort het
ook.
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DorpsBelangen onderkent dat cultuur, in de tijd overgedragen in de vorm van gebouwen,
gebiedsinrichtingen, gewoontes, artistieke uitingen, industriële ontwikkelingen en kunst een
verplicht te koesteren erfgoed is. Cultuur houdt niet op, cultuur gaat gestaag verder in haar
ontwikkeling, vroeger, nu en in de toekomst.
Wat we laten verwoesten of verdwijnen, komt niet meer terug. Dat proces is onomkeerbaar. We
zijn het verplicht aan onze voorvaderen, onszelf en zeker aan onze kinderen om ook hun toekomst
in het perspectief van het verleden te beschouwen.
DorpsBelangen zet zich in om het culturele erfgoed dat binnen onze gemeente is gelegen of
waaraan binnen onze gemeente vorm en inhoud wordt gegeven, op zijn minst te behouden én daar
waar de meerwaarde wordt onderkend, dit verder te ontwikkelen.

Cultuur versus economisch belang

De gemeente Wijdemeren kent een grote verscheidenheid aan cultuurhistorische waarden. Van
Trompenburg tot Kasteelmuseum Sypesteyn, van fort Spion tot fort Kijkuit, van landgoed tot
legakker. Daarnaast zijn er vele vormen van cultuuruitingen, zoals ateliers, de bibliotheek, kleine
concertpodia en de culturele festijnen, elk dorp geeft daaraan uiting op z’n eigen wijze.
DorpsBelangen maakt zich sterk voor houden wat we hebben en groeien en versterken daar waar
het kan. En de culturele instellingen die er blijk van geven dat zij daadwerkelijk aan de weg
timmeren, hun nek uitsteken, innoverend en creatief zijn, hebben een pre.
DorpsBelangen moedigt samenwerkingsverbanden aan die leiden tot een beter product voor
bewoners en toeristen.
Er is meer dan voldoende potentie voor samenwerkingsverbanden met instellingen binnen en buiten
onze gemeente. Samenwerken kan versterkend werken, dat is ook wat nodig is. DorpsBelangen
ondersteunt nieuwe creatieve en innovatieve ideeën die erop zijn gericht onze cultuur betaalbaar te
maken en bereikbaar te houden voor een breed publiek. De tijd van ‘alleen’ hand ophouden bij de
overheden, ligt achter ons.
DorpsBelangen onderkent dat haar ondersteuning hoofdzakelijk zal liggen in een voorwaardenscheppend beleid, waarop de ondernemer kan instappen.
DorpsBelangen wil graag ondersteunend zijn in de processen die leiden tot betere positionering van
wat kansen geeft, sterk maakt én ons onderscheidt van onze omgeving. Wijdemeren kent wat deze
materie betreft geen tot weinig concurrentie. Deze unieke positie moet beter worden vermarkt en
dat proces willen wij, zoals gezegd, graag ondersteunen.
Wij denken dan aan de kansen die er zijn voor gebiedsgerichte aanpak, zoals:
 Het gebied Sypesteyn met de Sijpekerk en pastorie als toegang tot Nieuw-Loosdrecht
(Bronkhorst-uitstraling).
 Ontwikkeling van het STER-gebied.
 Verdere ontwikkeling van Trompenburg.
 De landgoederen in ’s-Graveland en het hotel-restaurant De Drie Dorpen in combinatie met
het nieuwe bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.
 Onze forten, onderdeel van de stelling van Amsterdam of de Nieuwe waterlinie.
 Thema: de Gouden Eeuw voor de gehele gemeente inclusief het samenwerkingsverband met
Stichtse Vecht en Weesp.

42 / 49

DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Katern Cultuur

Verdieping

In de cultuurhistorie liggen de paden en levenswijzen van onze middeleeuwse voorvaderen nergens
zo zichtbaar ‘tussen het water en het zand’ als in onze gemeente. DorpsBelangen ondersteunt het
uitwerken van dit thema, omdat het kansen in zich heeft. Kansen op betere positionering van het
gebied, kansen om tot een regionaal thema uit te groeien.

De Gouden Eeuw herleeft

Binnen de gemeente Wijdemeren zijn vele elementen te vinden die terugvoeren naar de Gouden
Eeuw, zoals:
 Turfwinning beneden waterpeil maakte dat het water de plaats van het land opeiste in de 17e
eeuw.
 Trompenburg en de andere landhuizen en landgoederen in ’s-Graveland gebouwd in de 17e
eeuw.
 Routes van en naar Amsterdam over weg en water aangelegd in de 17e eeuw.
 En dan toch ook nog even de Porceleinfabriek Loosdrecht van dominee Mol genoemd
(permanente tentoonstelling in Kasteelmuseum Sypesteyn) 1772-1782, 18e eeuw dus.
Met deze elementen kan een authentiek beeld van het ‘laatmiddeleeuwse leven buiten de stad’
zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Alles is gelieerd aan Amsterdam. In het kader van het
project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’, kan men niet om onze regio heen.
Beschouwen we daarbij de architectuur, geschiedenis en ontwikkelingen van Weesp, Loenen,
Breukelen en de herenhuizen aan de Vecht, dan is dat ook een versterking van de opmaat naar een
stevige samenwerking tussen de gemeenten Weesp, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Door het Regionaal bureau voor toerisme, Itrovator en het Platform Recreatie en Toerisme
Wijdemeren wordt gewerkt aan een betere positionering en herkenning van ons cultureel erfgoed
binnen bredere samenwerkingsverbanden voor de recreant, de toerist, en ook voor de inwoners van
onze dorpen. DorpsBelangen omarmt deze initiatieven met de gedachte dat door samenwerking
ook ‘kracht’ ontstaat.

Erfgoeddomein

De ‘Vechtzone’ en de ‘uitlopers van de heuvelrug’ worden gepositioneerd als erfgoeddomeinen.
Voor het stroomgebied van de Vecht en de daarop uitkomende wateren en plassen wordt nagedacht
om te komen tot een werelderfgoedgebied. Voor de uitlopers van de Heuvelrug, de heidevelden
inclusief de afwateringen naar de plassen en de Vecht zijn plannen om te komen tot een
zogenaamd Geopark.
DorpsBelangen kent en ondersteunt deze ontwikkelingen. DorpsBelangen houdt wel de vinger aan
de pols voor wat betreft de eventuele negatieve gevolgen voor bewoners en ondernemers. Wij
blijven realist!
DorpsBelangen onderkent in dit kader de geweldige economische potentie van onze gemeente.
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DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Katern Handhaving

Kern

Resultaten 2010-2014





Voorkomen dat illegaliteit loont
Eenduidig milieu- en bouwtoezicht
Praktische zorg voor veilige evenementen
Permanente bewoning van recreatieobjecten aangepakt

Doorpakken 2014-2018






Illegaliteit actief de kop indrukken
Staan voor een betrouwbare overheid
Gelijke aanpak voor iedereen
(Brand)veiligheid van bouwwerken heeft prioriteit
Vertrouwen is goed, controle is beter
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DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Katern Handhaving

Verdieping

Bestuursrechtelijke handhaving

DorpsBelangen vindt bestuursrechtelijke handhaving van de gemeentelijke regels belangrijk.
In Nederland zijn veel regels, waaraan de inwoners zich moeten houden. Van een aantal van die
regels controleert de gemeente of men zich daar wel aan houdt. Deze regels betreffen onder meer
bouwen (waaronder sloop en het gebruik van gronden en bouwwerken), milieu (bedrijfsactiviteiten)
en openbare orde en veiligheid (overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening). De
regels die de gemeente controleert, zijn bedoeld om de gemeente veilig en leefbaar te houden.

Actief handhavingsbeleid

DorpsBelangen vindt dat het niet zo kan zijn dat mensen die willens en wetens de regels
overtreden, daarmee wegkomen. Dit betekent dat activiteiten die in strijd zijn met de regels (denk
bijvoorbeeld aan illegale bouwsels, geluidsoverlast, permanente bewoning van vakantiehuisjes)
door de gemeente moeten worden aangepakt.
Een actief handhavingsbeleid begint met goede controle en toezicht. De gemeentelijke handhavers
hebben daarin een belangrijke rol. Ook moeten zij adequaat reageren op signalen vanuit de
bevolking.

Duidelijke regels
Bij het opstellen van regels is het van belang dat deze te handhaven zijn. Ook moeten de regels
aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan een specifieke situatie. Indien hiermee geen rekening
wordt gehouden, bestaat de kans dat niet alleen de betrokken partijen, maar ook de handhavers de
regels naast zich neerleggen. Voor een effectieve handhaving is vereist dat de regels zo duidelijk
zijn verwoord dat een relatieve buitenstaander kan vaststellen of een gebeurtenis of situatie voldoet
aan die omschrijving. DorpsBelangen vindt dat de gemeenteraad hier goed op moet letten bij het
vaststellen van de regels.
In conflicten tussen buren die gestoeld zijn op regels van omgevingsrecht die de gemeente zelf heeft
vastgesteld, moet de gemeente helder haar rol vervullen.

Eventuele legalisering
De gemeente heeft een beginselplicht om te handhaven. Deze plicht vervalt als blijkt dat er een
reële mogelijkheid tot legalisering bestaat. De gemeente moet dit eerst onderzoeken. Legalisering
houdt in dat de activiteit alsnog wordt goedgekeurd. Dit leidt vaak tot onbegrip bij de burger die
verzoekt om handhaving. Juist de burger die zich wel aan de regels houdt, voelt zich onheus
bejegend als illegaal handelen van anderen achteraf wordt gelegaliseerd. Daarom, vindt
DorpsBelangen, moet eventuele legalisering altijd zeer zorgvuldig gebeuren.

Twee bestuursorganen

Handhaving door de gemeente omvat het uitoefenen van toezicht en het opleggen van
bestuursrechtelijke sancties. Binnen de gemeente zijn twee bestuursorganen met de handhaving
belast. Dat zijn het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Zij worden
gecontroleerd door de gemeenteraad.

Gelijke rechten en plichten

DorpsBelangen staat voor een betrouwbare overheid met gelijke rechten en plichten voor iedereen.
En voor een gemeente, waarin gemeentebestuurders geen toezeggingen doen die ze niet waar
kunnen maken.
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DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Katern Stabiliteit en Continuïteit

Kern

Resultaten 2010-2014

DorpsBelangen werd in 2010 de grootste fractie. Dat brengt verantwoordelijkheid mee. In de
contacten met inwoners en ondernemers luisterden we goed en hebben - waar nodig en mogelijk hulp geboden. Dat is de kracht van DorpsBelangen. We hebben samengewerkt in de coalitie en met
de oppositie. Resultaat:
 een stabiel bestuur
 continuïteit in de uitvoering

Doorpakken 2014-2018



We gaan op dezelfde voet door!
We blijven open staan voor samenwerking!
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DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Katern Stabiliteit en Continuïteit

Verdieping

Afgelopen raadsperiode

Bestuurlijk is er in de afgelopen raadsperiode het nodige gebeurd. Zowel binnen het college als
binnen de gemeenteraad. We vormden een coalitie met de VVD en D66. Het coalitieakkoord dat
we in 2010 sloten, was de afgelopen jaren de basis voor de samenwerking. In oktober 2013 werd
binnen het college het vertrouwen in de VVD-wethouder opgezegd. Dat leidde tot het ontslag van
de wethouder en tot het opstappen van de VVD uit de coalitie.

Historisch moment
Ben Steenvoorden sloot zich begin 2013 aan bij DorpsBelangen en zorgde voor een historisch
moment: DorpsBelangen kreeg in de gemeenteraad de absolute meerderheid. Een positie waarmee
we voorzichtig omgingen. Een enkele keer gebruikten we die meerderheidspositie.

Bij elkaar gebleven

Verwachting bij de tegenstanders was dat DorpsBelangen als grootste fractie door interne ruzies en
meningsverschillen ten onder zou gaan. Dat is niet gebeurd. Integendeel, we zijn in voor- en tegenspoed bij elkaar gebleven. We hebben aangetoond het vertrouwen van de kiezer waard te zijn.

Ongebonden
DorpsBelangen is geen politieke partij die vastzit aan allerlei principes en landelijke voorschriften.
We zijn een onafhankelijke groep van actieve en deskundige mensen die weet waar ze over praat.
Mensen die een groot deel van hun vrije tijd opofferen om werkzaam te zijn in het belang van onze
gemeente en van de mensen die in onze mooie gemeente wonen.
DorpsBelangen put haar kracht uit een unieke dorpsdeskundigheid en is intens betrokken.

Actief, nu en later en voor alle kiezers

Wij houden contact met onze inwoners, wij zorgen dat we bereikbaar zijn en laten ons gezicht zien
als er iets aan de hand is. Wij maken ook graag gebruik van de deskundigheid en creativiteit van
onze inwoners. Onze kracht is ook dat wij, naast de hoofdlijnen van het beleid, ook aandacht
hebben voor de kleine zaken van het dagelijks leven en voor de problemen waar de mensen ons
over benaderen. We zijn niet alleen vlak voor de verkiezingen actief, maar altijd.
Voor de raadsleden van DorpsBelangen geldt: we zijn er, we hebben een duidelijke mening en dat
laten we weten ook. We staan altijd klaar om de mensen te helpen bij hun eventuele problemen
met de gemeente. Voor ieder dorp is een raadslid van DorpsBelangen aanspreekbaar. We weten
wat er in de dorpen leeft enzijn goed geïnformeerd. We hebben een sterke band met onze trouwe
achterban. Met inmiddels ontzettend veel ervaring zorgen we voor continuïteit in het bestuur van
de gemeente.

Enige lokale partij
DorpsBelangen is anders dan de andere partijen. Onze DorpsBelangenpartij, die zijn oorsprong
heeft in de gemeente ‘s-Graveland, bestaat al meer dan dertig jaar en is een vaste en stabiele factor
in de plaatselijke politiek.
DorpsBelangen gaat de nieuwe periode in als een sterke kiesvereniging. Onze ambities zijn
onverminderd hoog.

Minimaal 4.453 kiezers

Voor de continuïteit in het Wijdemeerse gemeentebestuur is het belangrijk dat DorpsBelangen na
maart 2014 in de coalitie blijft en opnieuw een belangrijke positie inneemt in het dagelijks bestuur
van onze gemeente. Dat vraagt op 19 maart 2014 om de steun van minimaal 4.453 kiezers.
Wij zijn er klaar voor. Het woord is aan u!
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DorpsBelangen
Programma 2014~2018
Het 1e Tiental
1
Gert Zagt, Loosdrecht

2
René Voigt, Kortenhoef

Met hart en ziel klaar voor nog
vier jaar!

Dertig jaar raadservaring: de
kiezer z’n vertrouwen waard.

3
Ria Hennis, Nederhorst den Berg

4
Jaap van Waveren, Loosdrecht

Altijd tijd voor u, ik ben uw
vraagbaak.

Ook deze tijd wordt eenmaal
die goede oude tijd.

5
Joep Nuissl, ‘s-Graveland

6
Alette Zandbergen, Loosdrecht

Géén getreuzel, aanpakken en
doorpakken.

Zoekt graag de verbinding,
gaat een confrontatie niet uit de
weg.

7
Ben Steenvoorden, Kortenhoef

8
Emile Bakker, ‘s-Graveland

Sport en cultuur zijn gezond en
verenigen. Stimuleren dus!

Oor voor wat te doen. Oog
voor wat beter kan.

9
Michael Kulkens, Kortenhoef

10
Liesbeth Siderius, Loosdrecht

Wijdemeren heeft ‘t: natuur,
cultuur, verenigingen en
DorpsBelangen!

Voor jong en oud goede zorg
dichtbij, het kan!

Nieuwsgierig naar alle DorpsBelangen-kandidaten? Kijk op onze website www.dorpsbelangen.nu.
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