
  

  

 

 

Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder 

- Bewonersoverleg 
aanpak groen en 
onderhoud  

- Eigen stoep 
onderhouden 

- Gemeente juicht initiatieven 
zelfonderhoud openbare 
ruimte toe! Wethouder Reijn 
houdt kick-off met participatie 
coördinator in Ankeveen. 

Theo Reijn 

 - Gemeente juicht initiatieven 
zelfonderhoud openbare 
ruimte toe! Wethouder Reijn 
houdt kick-off met participatie 
coördinator in Ankeveen. 

Theo Reijn 

Gemeentelijk platform 
(bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid) 
opzetten voor bewoners 
en bedrijven, maar wel 
met steun van de 
gemeente 

 

- College kiest hier niet voor.  

 

Verkeersprojecten worden in 
overleg met belanghebbenden 
(bewoners/ondernemers/bela
ngenorganisaties) 
vormgegeven. 

Theo Reijn 

Pool maken voor klussen, 
zoals boodschappen doen 

 

- Wethouder van Henten werkt 
dit uit met dit met 
dorpsondersteuner Hennie 
Dijst en 
vrijwilligerscoordinator Hetty 
Kasteleijn.  

 

Kan geïnitieerd worden via 
www.vrijwilligerspuntwijdemer
en.nl 

 

 

Betske van Henten 

Koffietafel voor sociale 
ontmoetingen behouden 

 

- Wethouder van Henten werkt 
dit uit met dorpsondersteuner 
Hennie Dijst.  

 

Betske van Henten 

Facebookinitiatief starten 
om jonge mensen te 
helpen lokale 
werkgelegenheid en 
ondernemingsruimte te 

Arthur Kruisman Is inmiddels opgestart. Sandra van Rijkom 



  

  

 

 

Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder 

vinden 

Mensen helpen om ook 
op hogere leeftijd in 
Ankeveen te blijven 
wonen (apotheekbus en 
boodschappendienst) 

- Wethouder van Henten werkt 
dit uit met dorpsondersteuner 
Hennie Dijst.  

 

Betske van Henten 

Politiek vragen naar 
woonbehoefte Ankeveen, 
kijken wat er mogelijk is 
en kijken naar 
alternatieve bouwlocaties 

- Wethouder van Henten heeft 
ronde tafelgesprek met enkele 
sleutelfiguren om resultaten 
woonbehoefteonderzoek te 
bespreken 

Betske van Henten 

Digitaal loket om ideeën 
kwijt te kunnen  

- College is regelmatig in de 
dorpen aanwezig om ideeën 
op te halen. 

College 

Inventariseren welke 
wandel- en fietspaden 
verder ontwikkeld 
kunnen worden. 

- Meenemen in kick-off in 
Ankeveen. 

Theo Reijn 

Vervoer organiseren voor 
ouderen door 
chauffeurspool te maken 

- Het college nodigt inwoners 
uit het initiatief verder te 
concretiseren 

Theo Reijn 

 

Initiatieven Loosdrecht Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder 

Praten met gebruikers 
Ster (trek fietspad door) 

Hildebrandt Bijleveld Onderzoeken draagvlak Theo Reijn 

Oprichten platform 
experts/ervaringsdeskun
digen ouderenzorg 

Mw Hees en Mw. 
Noorman 

Wethouder van Henten 
benadert initiatiefnemers  

Betske van Henten 

Autisme/rugzakje Mw. Londo Wethouder van Henten nodigt 
initiatiefnemer uit voor nadere 
uitwerking 

Betske van Henten 

Alternatief vervoer: 

- Busje door gemeente 
gerund door 
vrijwilligers 

- Alternatieve 
(vrijwilligers) 
vervoersmogelijkheden 
om naar voorziening te 
komen. 

Mw. Bakx wil rijden 

 

 

Mw. Kastelein 

Het college nodigt inwoners 
uit het initiatief verder te 
concretiseren 

Theo Reijn 



  

  

 

 

- Belbus in aanvulling op 
de WMO taxi 
(bekostiging door 
verkoop van 2e hands 
spullen en beetje 
subsidie). 

Start bijeenbrengen van 
ondernemers d.m.v. 
business breakfast 

- Wethouder Reijn pakt dit op 
met ondernemersvereniging 

Theo Reijn 

Meepraten over N201 
met besturen van 
gemeentes, de provincie 
en minister in Den Haag.  

Dhr. Groeneveld College kiest hier niet voor. 

 

Is onderwerp van gesprek bij 
MIRT onderzoek. 

Theo Reijn 

Werkgroep 
“verkeersveiligheid 
rondom school” met 
politie, school, ouders, 
gemeente, VNN, 
fietsersbond etc.  

 

- Verkeersproject basisscholen 
start binnenkort 
gemeentebreed 

Theo Reijn 

Meedenken over 
mobiliteit en vervoer in 
Oud-Loosdrecht.  

 

- Bij alle initiatieven betrekt de 
gemeente de 
belanghebbenden 
(inwoners/ondernemers/belan
genorganisaties) 

Theo Reijn 

Horregat concert 
organiseren op het 
nieuwe plein in Oud-
Loosdrecht volgens 
Prinsengracht concert.  

Dhr. Van der Meulen Gemeente faciliteert 
evenementen met een 
regionale uitstraling met 
subsidie. Dit concert kan daar 
onder vallen. 

Joep Frijdal 

Loosdrechts porselein 
vermarkten. 

Dhr. Albers Loosdrechts porselein behoort 
tot het erfgoed van 
Loosdrecht. Wethouder Van 
Rijkom koppelt dit aan 
uitkomsten rapport Sypesteyn 

Sandra van Rijkom 

Loosdrecht als watertuin. 

 

Dhr. Van Driel Is onderdeel 
marketing/toerisme 

Joep Frijdal 

Verbinding maken met 
Amsterdam.  

 

Dhr. Van Driel en  

Mw. Kastelein 

Is onderwerp MIRT onderzoek Joep Frijdal 



  

  

 

 

Alternatieve 
verbindingen voor 
wandelaar en fietsers. 

Mw. Kastelein Het college nodigt inwoners 
uit het initiatief verder te 
concretiseren 

Joep Frijdal 

 

Initiatieven Nederhorst 
den Berg 

Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder 

Een bankje bij 
boodschappensteiger  

Dhr. Van de Linde Gemeente plaatst bankje Theo Reijn 

Maaien bij Eilandseweg Dhr. Nagel Gemeente juicht initiatieven 
zelfonderhoud openbare 
ruimte toe! Participatie 
coördinator neemt contact op 
om nadere afspraken te 
maken 

Theo Reijn 

Contactgroep autisme.  Mw. Hageman Wethouder van Henten nodigt 
initiatiefnemer uit voor 
nadere uitwerking 

Betske van Henten 

Bezorgen van maaltijden 
door vrijwilligers.  

 

Mw. Holster + de 
mensen die het 
voorheen deden 

Wethouder van Henten nodigt 
initiatiefnemer(s) uit om te 
kijken hoe de gemeente dit 
zou kunnen faciliteren 

Betske van Henten 

Buurt BBQ. Openbaar 
groen, eigen plantsoen.  

 

Dhr. Arink/Mw. 
Holster 

Participatie coördinator neemt 
contact op om nadere 
afspraken te maken 

Theo Reijn 

Centrale ingang voor 
ondernemers naar 
gemeente.  

 

- Informeren over bestaande 
bedrijfscontactfunctionaris en 
ondernemersloket, 
meenemen bij business 
breakfast 

Theo Reijn 

Alternatief vervoer: 

- Busje organiseren 
vanuit ondernemers 
voor senioren die geen 
vervoer hebben.  

- Vrijwilligerspool voor 
vervoer met busjes. 

- Buurtbus 
 

 

- Dhr. Van Hemert 
 

 

 

 

- Dhr. Verheggen 

Het college nodigt inwoners 
uit het initiatief verder te 
concretiseren 

Theo Reijn 

Ouders van kinderen 
moeten, in samenwerking 

- Verkeersproject basisscholen 
start binnenkort 

Theo Reijn 



  

  

 

 

met de school, zelf 
verantwoordelijkheid 
nemen voor de 
verkeersveiligheid 
rondom de school. 

gemeentebreed 

Organiseren en 
samenbrengen van 
verschillende gebruikers 
op centrale plek (lege 
gebouwen gebruiken) 

Mw. Dowell College ondersteunt het 
initiatief. Momenteel zijn er 
geen ruimten in eigendom 
van gemeente die in 
aanmerking komen 

Theo Reijn 

Camping opzetten Dhr. Krone Is een private keuze. College 
is van mening dat het zeker 
iets zou toevoegen aan het 
toeristisch aanbod. 

Joep Frijdal 

 

Initiatieven ’s-
Graveland/Kortenhoef 

Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder 

Bermbende om blad, 
plantsoen en straatvuil op te 
ruimen  

 

Dhr. Luijer wil dit 
oppakken in zijn 
buurt 

Gemeente juicht initiatieven 
zelfonderhoud openbare 
ruimte toe! Participatie 
coördinator neemt contact 
op om nadere afspraken te 
maken 

Theo Reijn 

Preventieve controle op 
fietsen door scholen en 
VVN. (controle op fietsen 
gebeurt jaarlijks voor de 
kinderen uit groep 7 voor 
het verkeersexamen) 

- Verkeersproject basisscholen 
start binnenkort 
gemeentebreed 

Theo Reijn 

Overleg met ouders over 
haal- en brengregime. 

- Hoort bij 
verkeersveiligheidsproject 
basisscholen 

Theo Reijn 

Open plekken in de 
gemeente inzetten voor 
creëren parkeergelegenheid. 

 

- Inventarisatie maken Theo Reijn 

 


