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Aanwezig: ongeveer 30 Ankeveners 

Dagvoorzitter Annemarie Reintjes heet de aanwezigen van harte welkom bij de D100 Ankeveen. 
Bijzonder is dat de deelnemers aan de D100 zijn ingeloot om vandaag een belangrijk gesprek te 
voeren over de toekomst van de gemeente. Door de loting hopen we op een gemêleerd gezelschap 
van jong en oud, mannen en vrouwen, inwoners van het eerste uur en nieuwe inwoners.   

Burgemeester bedankt de aanwezigen voor het besteden van de vrije zaterdagochtend aan het 
meedenken en meepraten over de toekomst. Hij licht toe waarom we juist nu dit gesprek over de 
toekomst met inwoners voeren. 
 
“De afgelopen jaren zijn er enorm veel taken van het rijk en de provincie in handen van gemeenten 
gekomen. Dat biedt voordelen. Maar tegelijkertijd stelt het ook hoge eisen aan gemeenten. De 
jeugdzorg, arbeidsmarkt, zorgtaken, veiligheid en tal van andere beleidsvelden moeten en willen wij 
goed uitvoeren. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen. Want we zijn relatief klein en kwetsbaar. 
 
Beëindigen samenwerking Stichtse Vecht en Weesp 

Om die reden hebben we in 2013 de samenwerking 
gezocht met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp. 
Hiermee zijn we met veel enthousiasme gestart en op 
een aantal onderdelen is het een succes gebleken. 
Toch is het voortzetten van deze samenwerking niet 
meer haalbaar. Eén van de gemeenten ligt in de 
provincie Utrecht. Dat leek aanvankelijk geen 
probleem omdat drie provincies één ‘superprovincie’ 
zouden vormen. Dit is nu van de baan. Een ander punt 
is de politieke samenstelling van onze gemeente. De 
nieuwe coalitie wil de focus leggen op Gooi en Vecht. Dat is een andere opstelling dan daarvoor. Het 
derde element is dat de regering destijds aanstuurde op het ontstaan van gemeenten met 100.000 
inwoners. Ook hierover wordt nu anders gedacht. 
 
Dilemma 

Wat blijft is dat als wij onze taken goed willen blijven uitvoeren. Om dat te kunnen, moeten we 
samenwerken of fuseren. Elke keuze heeft zo z’n voor- en nadelen. Bij samenwerken kunnen we 
grote voordelen behalen op het gebied van kennis en kwaliteit. Hier staat tegenover het nadeel dat 
je zeggenschap inlevert. 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? 
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Dialoog 

Wat het gemeentebestuur belangrijk vindt bij de 
keuze is dat het leven in de dorpen zo prettig mogelijk 
is en blijft. En wat dan belangrijk is, bepaalt u vandaag 
als inwoner. Ook hebben we al gesproken met 
ondernemers en leden van het burgerpanel over dit 
onderwerp. En er volgen nog gesprekken met mensen 
uit zorg en met jongeren. Logisch: het gaat om de 
toekomst.  

 

Prestaties meten 

Tenslotte laten wij de prestaties van het gemeentebestuur objectief beoordelen door een derde. 
Wat doen wij goed? Wat matig? En wat is onvoldoende? En dan natuurlijk met het oog op de 
toekomst. Dit is te vergelijken met een APK keuring van de auto. Een keuring doe je om te toetsen of 
je de komende periode veilig tegemoet kunt treden. Kleine reparaties los je op. Als de reparaties 
teveel in de kosten lopen, overweeg je een andere auto. En een keuring doe je als alles nog 
functioneert en niet pas als de remmen al weigeren.  

 

Voor- en nadelen in beeld 

Na deze bestuurskrachtmeting en de vele gesprekken met inwoners en ondernemers maakt de 
gemeenteraad in 2016 een afweging. Niet kort door de bocht door alleen te stellen “ik ben voor of ik 
ben tegen de fusie” om daar vervolgens de argumenten bij te zoeken. Maar juist door gesprekken te 

voeren, feiten te verzamelen, een meting te verrichten 
en dan argumenten te kiezen. Het vraagt om een 
weloverwogen besluit dat gaat over de bestuurlijke 
toekomst van Wijdemeren.”  
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Annemarie Reintjes geeft een toelichting op het 
programma: 

“Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt voor de 
toekomst van Wijdemeren. Waar moet wat u betreft 
de focus van het gemeentebestuur voor de komende 
jaren liggen? De gemeenteraad kan hier zijn voordeel 
mee doen. We hebben zeven belangrijke thema’s 
waar we uw mening over willen horen. Dit zijn: 
Voorzieningenniveau, Openbare ruimte en Natuur, 
Zorg en welzijn, Werk en ondernemerschap, Recreatie 
en Toerisme, Bereikbaarheid en verkeersveiligheid en Wonen. Elk thema staat op twee tafels. Voor 
de eerste ronde bent u bij een thema ingedeeld. De tweede ronde kiest u zelf het thema. Aan iedere 
tafel zit een tafelvoorzitter, dat is een medewerker of wethouder van de gemeente Wijdemeren. Na 
een korte voorstelronde gaat u met elkaar in gesprek over het thema in relatie tot de toekomst van 
uw dorp. Ook zullen we u uitdagen om bij dit thema met initiatieven te komen. De krachtige 
toekomst zijn we immers met elkaar. Het gaat er dus niet alleen om wat de gemeente kan doen maar 
ook wat inwoners zelf kunnen en willen doen. Kom er mee! Pak vandaag uw kans om als u al een tijd 
met een idee rondloopt dit nu ook naar voren te brengen.  

 

Het gesprek duurt een half uur. Noteer uw ideeën op het tafelkleed, zo blijven ze ook behouden. Na 
een half uur maakt u samen met de tafelvoorzitter een top 3 van de belangrijkste inzichten aan tafel. 
Daarna kiest u een andere tafel. Na dit gesprek kiest u een andere tafel met een andere thema. Bij de 
start van deze gespreksronde vat de tafelvoorzitter de belangrijkste gesprekken van het eerste 
gesprek samen. Dan start de tweede gespreksronde. Aan het einde ontvangt u een oogstposter. 
Hierop komen de belangrijkste vijf inzichten van de twee gesprekronden. Daarna presenteert één 
persoon per tafel in twee minuten de belangrijkste inzichten van de tafel.” 
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Samenvattingen tafelpresentaties: 

Openbare ruimte en natuur: 

 Openbaar groen is ook zelf doen. 
 Faciliteren door de gemeente. 

Laat de gemeente vooral ruimte 
geven aan initiatieven om dingen 
te verbeteren op dit gebied. 

 Samenwerken met behoud van 
zeggenschap. Afhankelijk van de 
desbetreffende thema’s. 

 Ankeveen verpaupert. 
 Dorpsgezicht behouden. 
 Loket dat meldingen binnen twee 

dagen uitvoert. Direct actie. 
 

Geen initiatieven. 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Ankeveners kunnen zelf bomen snoeien (na afspraak met gemeente). 
 Groenonderhoud moet zo blijven, ook in een grotere gemeente Wijdemeren. 
 Fraaie dijken en enden behouden (echte dorpsgezichten). 
 Bewoners zelf inschakelen en faciliteren bij openbare ruimte. 
 Ideeënbusje/loket dat meldingen binnen 2 dagen uitvoert. 
 Eigen inbreng in onderhoud groenvoorziening. 
 Doe iets met de vele punten die besproken zijn op alle dorpsavonden. 
 We drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was. 
 Stichtse Kade slecht onderhouden.  
 We verpauperen. 
 Samenwerken als organisatievorm met behoud van zeggenschap. 
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Openbare ruimte en natuur: 

 Meer zeggenschap over eigen 
woongebied. 

 Groenvoorziening verbeteren door meer 
planten en goed onderhoud van het 
groen. 

 Er is onvoldoende ruimte om auto’s te 
parkeren en dat levert problemen op 
voor de verkeersveiligheid (Frans 
Fennishof). 

 Zorg van de fusie is dat er geen 
betrokkenheid is van het bestuur voor 
het dorp. Instellen van een dorpsraad 
om een betere invulling voor de 
toekomst te geven. 

 Zorg dat je eigen ruimte netjes en 
opgeruimd is.  

 

Initiatieven: 

 Bewonersoverleg aanpak groen en 
onderhoud. 

 Eigen stoep onderhouden. 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Kleinschaligheid behouden bij eventuele samenwerking d.m.v. dorpsraad met zeggenschap. 
 Meer betrokkenheid van inwoners bij veiligheid en verkeer (o.a. parkeerproblemen). Ook voorafgaand aan nieuwbouw. 
 Bewoners verleiden zelf meer te doen bij schoonhouden openbare ruimte. 
 Speelplaats opofferen. Een grote speelplaats bij herinrichting kijken naar het parkeren. Letten op ontsluiting. 
 Parkeerproblemen. Voornamelijk een gevaar voor de hulpdiensten. 
 Kleinschaligheid behouden als kernwaarde voor Ankeveen. 
 Kleinschaligheid is prima. 
 Bij verkeersbord “Bergse Pad 3” is de groenvoorziening onder de maat. 
 Zorg bij fusie: geen betrokkenheid van bestuur bij dorpskernen. 
 Hoek Herenweg/ De Kwakel is gevaarlijk. 
 Waardering voor openbare ruimte: ruime voldoende.  
 Bewoners mogen ook zelf wel wat doen in de openbare ruimte. 
 Geen huisnummers op woningen?  Slecht voor herkenning door o.a. hulpdiensten. Is er een verplichting? 
 Bloemrijke berm. 
 Verplicht poep opruimen. 
 Bij nieuwbouw projecten (Arnoud Voetlaan) met omwonenden overleg over parkeren en ontsluiting. 
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Bereikbaarheid en verkeersveiligheid: 

 Totaalvisie op regionaal verkeersplan 
nodig. Platform waar bewoners en 
bedrijven in vertegenwoordigd zijn. 
Bijvoorbeeld verbeterde 
bewegwijzigering naar de Slenk. Niet 
alleen borden, maar ook GPS-systemen. 

 Anticiperen op nieuwe generatie 
verkeersgebruikers 

 Consequent meerjarenbeleid, niet bij 
volgende verkiezingen weer een nieuw 
plan. Bijvoorbeeld aanpak van 
gevaarlijke weg bij De Kwakel. 

 Snelheidscontroles en handhaving op 
een logische plek. Bewoners moeten 
kunnen zien dat er controle is op plekken 
waar het zin heeft. 

 Loket waar snel actie wordt ondernomen 
(zie ook presentatie Openbare Ruimte). 
Dit kan online. 

 

Initiatief: 

 Gemeentelijk platform opzetten voor 
bewoners en bedrijven, maar wel met 
steun van de gemeente.  

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Bereikbaarheid bedrijventerrein Cannenburgerweg/De Slenk en bewegwijzering (’s-Graveland i.p.v. Ankeveen noemen). 
 Slechte bereikbaarheid vanwege opstoppingen op provinciale wegen. Overleg nodig over doorstroming tussen provincie 

en gemeenten. 
 Geen openbaar vervoer in de dorpskern. 
 Bedrijven zijn bereid tot samenwerking met de gemeente als meer zekerheid wordt gegeven. 
 Sluipverkeer op kruispunt De Kwakel en Herenweg. 
 Gemeentelijk platform creëren met ondernemers en bewoners. 
 Bedrijven op logische plek. Consequent beleid. 
 Visie ontwikkeling verkeersstromen twee-wielig versus vier-wielig. 
 Geen openbaar vervoer in Ankeveen. Er moet een bushalte bij de kerk komen. 
 Druk uitoefenen op provincie en samenwerking van gemeenten. Sterk bestuur. 
 Doorstroming van provinciale wegen naar het dorp. Afstemming verkeerslichten. 
 Anticiperen op jonge generatie zonder auto en rijbewijs door samenwerking met regionale partners. Data-analyse op 

gemeentelijke basis administratie op b.v. rijbewijsbezit kinderen etc. 
 Kwakel afsluiten voor verkeer, behalve voor fietsers. 
 Online ideeënbus. 
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Zorg en welzijn: 

 Bezorgd over de woningtoewijzing in 
Ankeveen. In een klein dorp meer 
naar verdeeldheid kijken om dorp 
leefbaar te houden (ouderen en 
starters). Kleine goedkope 
koopwoningen en sociale 
huurwoningen. 

 Zorgcentrum in het dorp. Mensen die 
niet mobiel zijn, kunnen dan in het 
dorp blijven. 

 Schaalvergroting niet gewenst. Wel 
samenwerking, waardoor je betere 
voorzieningen kunt krijgen. Als er wel 
schaalvergroting plaatsvindt dan 
moeten mensen vanuit het dorp in 
het bestuur plaatsnemen, zodat de 
belangen uit het dorp gehoord 
blijven. 

 Sociale cohesie is sterk. Deze 
behouden. 

 Meer informatie voor mensen die  
buiten de kern wonen, zodat ze 
betrokken blijven. 
 

Initiatieven: 

 Pool maken voor klussen, zoals 
boodschappen doen. 

 Koffietafel voor sociale ontmoetingen 
behouden. 

 Bijvoorbeeld wat is opgezet bij De 
Dillewijn voor cultuur. Dorp leefbaar 
houden. 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Behulpzaam heeft te maken met mentaliteit van de mensen.  In een dorp is dat anders dan in de grote plaatsen. 
 Vanuit gemeente afspraken nakomen.  
 Zorg moet buurtgericht blijven en kleinschalig. 
 WMO moet beter geregeld. Voorbeeld: iemand heeft een ongeluk gehad en heup gebroken. Geen hulp van gemeente 

maar wel van buren. Grotere betrokkenheid door omstandigheid door buren dan verwacht. 
 Gekomen voor klein dorp i.v.m. sociale binding en samenzijn. 
 Woningbouw en welzijn. Toewijzing van sociale woningen door anonieme toewijzing van buitenaf. Het dorp loopt leeg. 

Vertrek volwassen kinderen naar Hilversum. Moeilijke gevallen komen in leegkomende huizen. Zijn niet betrokken.  
 Huisartsenpraktijk/zorgcentrum apotheek in Ankeveen voor de minder mobiele mensen. 
 Sociale binding verdwijnt. Geen kans voor de jeugd om in het dorp te blijven wonen. Vallen we onder Hilversum dan 

wordt het nog zwaarder en de identiteit gaat verloren. 
 Wel samen, geen fusie. Small is beautiful. 
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 Jeugd geen toekomst en woningen. Wel samenwerking, geen fusie. 
 

 
Werk en ondernemerschap: 

 Logistieke doorstroming en uitbreiding 
De Slenk: verzamelgebouw maken voor 
jonge ondernemers uit Ankeveen. 

 Ondernemerschap stimuleren op natuur, 
recreatie en horeca. Maar hoe: aandacht 
om dit te onderzoeken. 

 Wel samenwerken, maar hoeft niet per 
se geografisch, kan ook per thema. Kijk 
bijvoorbeeld bij Bodegraven-Reeuwijk of 
Friesland hoe gemeenten met veel water 
het doen. 
 

Initiatieven: 

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

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 DNA van Ankeveen zit zo gegoten in zowel ondernemerschap als dorpsgevoel/verenigingen, dat een fusie met 
Hilversum geen meerwaarde heeft. 

 Jongeren die werk zoeken, komen al snel terecht in de horeca. In Ankeveen is niet veel andere keuze. Voor een ander 
baantje moet je al snel naar Bussum of Hilversum. 

 Initiatief van eigen ondernemers/inwoners om hun onderneming dicht bij huis te starten/houden. 
 Digitaal ontsluiten van andere werkgelegenheid past bij jongeren. 
 Starten Facebookpagina om aan te geven waar de vacatures zijn te vinden in de gemeente. 
 Geen “geografische” verbinden/samenwerking maar “thematisch” samenwerking zoeken, b.v. Friesland/Bodegraven-

Reeuwijk, daar is ook veel water. 
 Op het moment zoeken jongeren, als zij in Ankeveen te werk willen gaan, een baantje in de horeca. Er is niet echt een 

andere zichtbare mogelijkheid. 
 Kruisbestuiving op de Slenk van traditionele klusbedrijven en nieuwe digitale ondernemingen. 
 Recreatie en toerisme als werkgever. 
 Werkruimtes voor ondernemers uit Ankeveen, zzp-ers. 
 Natuurondernemerschap. 
 Thematisch samenwerken kan met verschillende partijen en gemeentes. 
 Veel Ankeveense ondernemers worden ingezet door Ankeveners. 
 Fusie met andere gemeente zal niet meer werkgelegenheid geven aan Ankeveners. 
 Ontwikkeling van de Slenk, vooral de infrastructuur. 
 Grondprijs terug naar normaal, betaalbaar tarief. 
 Glasvezel op de Slenk en Boomgaard. 
 Op de buitenwegen toch wel initiatief voor klein bedrijf. 
 Bestemmingsplan de Slenk nu aanpassen op- en afrijden. Logistieke doorstroming. 
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 Goede afstemming tussen werk en onderwijs. 
 Huur van werkplekken voor zzp-ers opstellen. 
 Meer ruimte voor grote ondernemingen. 
 

 

Wonen: 

 Gaat om leefbaarheid. 
Laagbouwwoningen bouwen voor 
ouderen. 

 Positieve discriminatie : woningen 
toewijzen aan jonge ouders. 

 Bouwen van woningen op 
parkeerterrein: kijken naar alternatieve 
herinrichting. Sportaccommodatie en 
parkeerterrein hiervoor geschikt houden. 
Herinrichten, zodat er ruimte overblijft 
voor woningbouw. 

 Openhouden van school en 
sportaccommodatie. 

 

Initiatieven: 

 Mensen helpen om ook op hogere 
leeftijd in Ankeveen te blijven wonen. 
Apotheekbus en boodschappendienst. 

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

 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Ankeveen is fantastisch wonen. We kennen elkaar, helpen elkaar en kinderen kunnen er goed opgroeien. 
 Het wordt een spookstad. 
 Er zijn geen voorzieningen. 
 Laagbouw voor ouderen in Ankeveen. 
 Bij laagbouw voor ouderen komt er doorstroom met kansen voor ouderen. 
 Nieuwbouw appartementen aan Arnoud Voetlaan is gemiste kans. 
 Mantelzorgwoningen blijven in Ankeveen. 
 Positieve discriminatie: toewijzing woningen aan jonge gezinnen en ouderen. 
 School moet blijven, zeker ook voor het wonen. 
 Breed onderzoek naar de echte behoeften qua wonen.  
 Bouwen op parkeerterrein naast kerk. 
 Verdwijnen van P is afbreuk leefbaarheid, afbouwen van feesten, Koningsdag, etc. 
 Ombouwen pastorie tot 4-5 jongerenappartementen. 
 Nee, liever niet, kijken naar andere herinrichtingsplekken in het dorp. 
 Ankeveen, kindje van Wijdemeren. Ankeveen kind van de rekening in Gooistad. 
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 Bouwen van seniorenwoningen heeft geen zin als er geen voorzieningen zijn. 
 Iedereen wil helpen maar als oudere behoud je graag je zelfstandigheid. 
 Starterswoningen. 
 Gemeente: blijft goed zicht houden op waar precies behoefte aan is. 
 Mensen helpen om ook op hogere leeftijd in Ankeveen te kunnen wonen (dhr. Scheepmaker). 
 Dhr. Hazes gaat aan de politiek vragen om een woonbehoefte in Ankeveen te onderzoeken met het oog op de 

voorzieningen. 
 

 

Recreatie en toerisme: 

 Recreatie en toerisme in Ankeveen 
wordt beperkt door 
Natuurmonumenten: 
samenwerking met gemeente op 
thema’s. 

 Borging kennisbehoud. 0,5 fte voor 
recreatie en toerisme is te weinig. 

 Vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart 
doortrekken naar Loodijk. 

 

Initiatieven: 

 Digitaal loket om ideeën kwijt te kunnen. 
Soort van meldpunt. 

 Inventariseren welke wandel- en 
fietspaden verder ontwikkeld kunnen 
worden.  

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Samenwerking op thema’s. Niet geremd door hokjesgeest. Organisaties (bestuur en natuur) en ondernemers. Met 
gelijkgestemden. 

 Borging kennisbehoud binnen de organisatie (gemeente) die verder reikt dan de huidige 0,5 fte. 
 Initiatief om te inventariseren welke wandel-, fiets- en waterpleisterplaatsen er ontwikkeld kunnen worden, in 

samenwerking met directe omgeving en omwonenden. 
 (digitaal) Loket waar ideeën, initiatieven door recreanten, omwonenden gedeponeerd kunnen worden. Meldpunt / 

ideeënbus.  
 Doorvaart sloepen ’s-Gravelandsevaart. 
 Intern kennis van bewoners over thema bijeenbrengen. 
 Platform recreatie besluitvormend en meer bepalend maken. 
 Initiatief: loket voor eenvoudige bewonersvragen en wensen die direct kunnen worden uitgevoerd. 
 Speeltuin wordt heel veel gebruikt. Deze moet blijven c.q. uitbreiden en onderhouden. 
 Dammerkade slecht onderhouden, van wie is die? Nu maaien! 
 Verkeersveiligheid: de haag bij het strandje en Zuwe. 
 Wandelpad Stichtse Kade – Loodijk langs nieuwe plas. 
 Water, wandelen en fietsen. Samenwerking ondernemers met de omgeving. 
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 Beheersing piekbelasting van de toegangswegen tijdens de ijsperiode. Inzet pendeldienst om vervuilende voertuigen te 
weren.  

 

 

Voorzieningen : 

 Woningbouw is een onderwerp wat 
moeilijk is. Graag de jonge gezinnen 
houden. Het is een levendig dorp en dat 
moet zo blijven. Struikelblok is dat de 
woningen die vrij komen, worden 
vergeven aan mensen die geen binding 
met het dorp hebben. Mensen met een 
rugzak. Ze sluiten zich af voor het sociale 
leven van Ankeveen. Sociale cohesie is 
belangrijk. 

 Toewijzing van woningen veranderen, 
jonge gezinnen voorrang op 
alleenstaanden. En dorpsbewoners 
voorrang. 
 

Initiatieven: 

 Vervoer organiseren voor ouderen door 
een chauffeurspool te maken. 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Traplift niet vergoed, omdat deze al was gefinancierd door bewoner zelf. 
 Onderbouwing organisatievorm. 
 Ankeveen wil gezinnen, geen alleenstaanden. 
 Arnoud Voetlaan geen sociale woningen/starters woningen. 
 Woningtoewijzing aan dorpsbewoners, vooral jongeren. 
 Klachten over chauffeur taxi WMO, niet de tijd aangehouden die was afgesproken. 
 1500 mensen Lokin school opheffingsnorm. 
 Arts/ verpleegkundige. 
 Kwetsbare gemeente.  
 Busverbinding. Mensen zijn al weggetrokken, die aangewezen zijn op voorzieningen WMO wachttijd/ aanrijtijd te lang. 
 Sociale huurwoningen bouwen voor jongeren. 
 Ruilbeurs vervoer Ankeveen. 
 Er is niets in Ankeveen als je geen auto hebt. 
 School moet blijven, geen slaapdorp blijven. 
 Ankeveners zeggen snel: “we lossen het zelf wel op”. 
 Sociale woningbouw voor jonge gezinnen. 
 Klein zorgcentrum realiseren een dag per week. 
 Geen gezondheidszorg geregeld in Ankeveen. 
 Ruilbeurs van diensten. 
 Denk goed na over wat we nodig hebben in de toekomst. De argumenten zijn nu nog te vaag om te fuseren. 
 Onderbouwing verbeteren van de toekomstig organisatievorm. Inzicht in de bestuurskrachtmeting. 
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Voorzieningen: 

 Woningtoekenningsbeleid is 
teleurstellend.  

 Bewoners die hier komen wonen, 
moeten iets met Ankeveen hebben. 

 Graag starters in het dorp. Er moeten 
ouderenwoningen komen (kan ook 
gestapeld wonen zijn), zodat 
doorstroming plaatsvindt en hierdoor 
jonge mensen ook in het dorp 
kunnen blijven wonen. 

 Het behoud van de school is 
belangrijk. 

 Een centrale plek voor de zorg in 
Ankeveen.  

 Ontmoetingsplek voor ouderen om 
een kopje koffie te drinken. 

 Samenwerking op grote 
onderwerpen. Krachten bundelen. 
Geen fusie i.v.m. gevoel opgeslokt te 
worden door een grote gemeente en 
de afstand wordt dan te groot. 

 

Geen initiatieven. 

 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Er moeten woningen komen voor starters zodat o.a. het schooltje blijft. 
 Plaats gezinnen in sociale woningbouw. 
 Doorstroming: voor elke leeftijd voor elke portemonnee. 
 Als de school wegvalt, wordt Ankeveen een slaapdorp. School moet blijven. Bereid om meer te betalen. 
 Samenwerken: Ja. Krachten bundelen op de grote onderwerpen. Fusie: Nee. Dat arme Hilversum neemt Wijdemeren 

over. Geen invloed over extra kosten. Niet gebruikt maar misbruikt. 
 Toekomst van de Lokin school? 
 Geen winkels, alleen markt. 
 Gezondheidszorg? 
 Samenwerken: ja. Fusie: nee. 
 Woningen starters nodig. 
 Sociale cohesie nog groot. 
 Gezinnen plaatsen i.p.v. alleenstaanden in sociale woningen. 
 Sociaal punt voor ouderen, bijvoorbeeld 1x per week met een dokterspost. Vragen aan een zorgorganisatie of zij deze in 

het dorp bemannen. Win/win situatie, b.v. “Vriendschapskring” of fysioruimte. 
 Seniorenwoningen bouwen zodat er doorstroming komt naar jongeren, want ouderen laten grote woningen achter. 
 School Ankeveen open houden, desnoods OZB verhogen voor de school. 
 Geen fusie, wel samenwerken op diverse functies. 
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 Openbaar vervoer is er niet op de Herenweg. 
 Hilversums zandgrond gaat niet samen met de polder. 
 Angst voor dominantie Hilversum, sterke dorpsraad nodig. 

 

Annemarie Reintjes sluit de D100 af en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Dit wordt 
meegewogen in de uiteindelijke beslissing van de raad. Er komt een verslag, zodra het beschikbaar is, 
ontvangen de deelnemers een linkje.  

 

Slotwoord van de burgemeester 

Burgemeester: “De ochtend is wat mij betreft enorm geslaagd. We hebben in een aantal uren heel 
compact gehoord wat Ankeveners vinden van Ankeveen en waar de kwetsbaarheden en kansen 
liggen.  

 

Je ziet het dilemma waar wij voor staan. Er zit een enorme kracht in het dorp zelf. U weet zelf 
ontzettend goed wat u wilt en dat u dat georganiseerd wilt zien. Dat er nieuwe 
samenwerkingsverbanden worden gezien, bijvoorbeeld in de digitale zin. Dat er wordt onderkend dat 
geen één dorp, stad of land op zichzelf staat en dat je altijd in de context van de omgeving opereert. 
Maar daarbinnen heel goed weet wat je wilt met het dorp.  

 

Eén van die belangrijke zaken die Ankeveen wil, is de betrokkenheid vasthouden. En aan de andere 
kant wordt aangegeven dat die betrokkenheid onder druk staat. Al is het maar door de vergrijzing, 
door het moeilijk kunnen realiseren van woningbouw en omdat u denkt dat het gemeentebestuur 
straks meer op afstand komt te staan. Dat is de ene kant. Aan de andere kant vraagt u ook een sterke 
overheid. Een overheid die zijn afspraken nakomt, die snel werkt, die oog heeft voor de digitalisering 
en voor nieuwe kansen.  

 

U vraagt dus enerzijds een betrokken overheid en anderzijds een sterke overheid. Zie hier het 
dilemma waar sommige mensen hoofdpijn van zouden kunnen krijgen, maar wat ik één van de 
uitdagingen vind van het lokale bestuur. U heeft ons daar vandaag enorm bij geholpen. Dank voor uw 
komst en inbreng!” 

 

 


