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Inwoners pakken initiatieven op door D100 

Op zaterdag 31 oktober en 7 november 2015 spraken Ankeveners, Loosdrechters, Bergers en 
Kortenhoevers/’s-Gravelanders zich tijdens de D100 uit over de toekomst van hun dorp. 
Centraal stond de vraag: ‘wat vindt u nou echt belangrijk?’. Ook werden de deelnemers 
uitgedaagd zelf met initiatieven te komen. Dit leverde een mooi pakket van initiatieven op. 
Sommige initiatieven zijn al gestart en andere worden komende periode verder uitgewerkt. 

  

Loting 

De aanpak van Dorpen 100 was ‘anders dan 
anders’. Per dorp werden inwoners ingeloot 
om mee te praten over de toekomst. 
Daardoor was er een gemêleerd gezelschap 
van jong en oud, mannen en vrouwen, 
inwoners van het eerste uur en nieuwe 
inwoners. In drie uur tijd spraken de 
deelnemers van D100 aan de hand van zeven 
thema’s over de toekomst van de gemeente.  

Dilemma 

Burgemeester Smit schetste bij aanvang van 
iedere bijeenkomst het dilemma waar we 
voor staan. Belangrijk is dat de gemeente haar 
taken goed wil blijven uitvoeren. Om dat te 
kunnen is samenwerking nodig of fusie.  

Burgemeester Smit: “Ik vind 
de opbrengst van de vier 
D100 bijeenkomsten 
fantastisch! De deelnemers 
hebben een groot deel van 

hun vrije zaterdag hard gewerkt om 
inzichtelijk te krijgen waar het 
gemeentebestuur de focus op zou moeten 
leggen. En dat zij ook zelf een aantal ideeën 
willen uitvoeren is natuurlijk iets om trots op 
te zijn als gemeentebestuur. We willen de 
initiatieven dan ook zoveel mogelijk 
faciliteren”. 

Elke keuze heeft zo z’n voor- en nadelen. Bij 
samenwerken zijn er grote voordelen te 
behalen op het gebied van kennis en kwaliteit. 
Hier staat tegenover het nadeel van het 
inleveren van zeggenschap. Dat is een 
dilemma. Gaan we zelfstandig verder met 
inleveren van zeggenschap in 
samenwerkingsverbanden maar wel een 
eigen gemeentebestuur? Of: fuseren en meer 
slagkracht organiseren in een grotere 
gemeente met meer afstand tussen 
gemeentebestuur en inwoners? Wat de 
burgemeester betreft is het geen vraag die je 
met alleen ja of nee kunt beantwoorden. 



Eerste vraag is: wat vinden inwoners 
belangrijk voor hun dorp? 

Gesprekken 

De bijeenkomsten werden begeleid door 
Annemarie Reintjes (De Beuk) en zeven 
tafelvoorzitters die ervoor zorgden dat 
iedereen aan tafel goed aan het woord kwam. 
De deelnemers konden hun gedachten op het 
tafelkleed schrijven en de belangrijkste 
inzichten werden aan het einde van de 
bijeenkomst plenair met elkaar gedeeld. Deze 
opbrengst vormt belangrijke informatie voor 
de gemeenteraad die in 2016 een besluit 
neemt over de bestuurlijke toekomst van 
Wijdemeren. 

Belangrijke inzichten 

In ieder dorp lagen de accenten net even 
anders. De belangrijkste inzichten per thema 
zijn te lezen in de verslagen per D100 (te 
vinden op: www.wijdemeren.nl/D100). Een 
aantal thema’s kwam bij iedere D100 terug, 
dit zijn: 

- Behouden identiteit van het dorp 
- Een schone, nette leefomgeving 
- Versterken zelfonderhoud groen 
- Openbaar vervoer 

- Geschikte woonruimte 
- Rol Natuurmonumenten 
- Zo lang mogelijk prettig in het dorp 

kunnen blijven wonen 
- Bestaande voorzieningen behouden 
- Betrekken van inwoners bij maken 

van beleid 

Gemeentelijke organisatievorm 

Bij alle bijeenkomsten werd er natuurlijk ook 
gesproken over welke gemeentelijke 
organisatievorm het meest krachtig zou zijn 
voor de toekomst. Vrees bij een fusie is dat de 
afstand tot het bestuur een stuk groter zal 
worden. Eén tafel was van mening dat  
Wijdemeren eerst met Hilversum zou moeten 
samenwerken. Een andere tafel riep op om 
het vooral op macroniveau te bekijken. Zij 
zagen het belang van een daadkrachtig 
bestuur in ’t Gooi om tegenwicht te bieden 
aan grote steden als Amsterdam, Utrecht en 
Amersfoort. ‘Als het dan moet, doe het dan in 
één keer goed met ’t hele Gooi’. Een andere 
deelnemer zegt niet per se tegen fusie te zijn, 
maar vreest dat er bij een fusie minder oog zal 
zijn voor de belangen van de dorpen. ‘Een 
groot probleem in een kleine gemeente wordt 
een klein probleem in een grote gemeente’. 



Initiatieven 

Ook werden de deelnemers uitgedaagd zelf 
met initiatieven te komen. Dit leverde een 
mooi pakket van initiatieven en plannen op. 
Bij een groot aantal gaat het om ideeën die 
ervoor zorgen dat de omgeving er netter uit 
komt te zien. Zo stelde een deelnemer voor 
samen met andere agrariërs de bermen te 
maaien als zij toch bezig zijn. In Kortenhoef 
wil een inwoner in zijn wijk een bermbende 
oprichten om gezamenlijk blad en straatvuil 
op te ruimen. Eén van de inzichten van de 
tafel met het thema werkgelegenheid was dat 
het best lastig is voor jongeren in Ankeveen 
om een bijbaantje in het eigen dorp te vinden. 
Daarop heeft één van deelnemers de 
facebookpagina: 
www.facebook.com/werkinankeveen 
opgericht. In alle dorpen was het openbaar 
vervoer een belangrijk onderwerp van 
gesprek. Daarvoor werden diverse 
alternatieve vervoersmogelijkheden 
genoemd. Ook stelden meerdere mensen zich 
beschikbaar om te rijden.  

Uitwerken van initiatieven 

Burgemeester Martijn Smit: ‘een aantal van 
de initiatieven zijn al direct opgepakt. Andere 
zijn de moeite waard om verder uit te werken. 
Ik nodig de initiatiefnemers hier ook toe uit. 
Komende periode organiseren we diverse 
bijeenkomsten en gesprekken om dit als 
gemeente te faciliteren. Ook inwoners die 
niet aanwezig waren bij de D100 zijn van 
harte welkom zich aan te sluiten bij één of 
meerdere initiatieven.’  

Benieuwd naar het overzicht van alle 
initiatieven? Kijk op 
www.wijdemeren.nl/D100. 


