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5 Verslag D100   

 

Aanwezig: ongeveer 50 inwoners van ’s-Graveland/Kortenhoef 

 

Dagvoorzitter Annemarie Reintjes heet de aanwezigen 
van harte welkom bij de D100 ’s-Graveland/Kortenhoef. 
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 Smit bedankt de aanwezigen voor het 
besteden van de vrije zaterdagmiddag 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: 

 Landelijk karakter moet behouden 
blijven. Laat de doorzichten niet 
verdwijnen (b.v. bij de Kwakel, 
Emmaweg). 

 Er moet een lange termijn visie op 
woonlocaties, bereikbaarheid en 
bebouwde omgeving komen om 
doorzichten te behouden. 

 Meer openstelling voor 
cultuurhistorie en natuur (b.v. 
Trompenburg). 

 Betere doorstroming van provinciale 
wegen (N201)voor betere 
leefbaarheid (auto’s staan in spits 
vaak vast t.h.v. ’s-Graveland).  

 Fietspaden moeten veiliger worden 
en uitgebreid worden (o.a. 
verlichting delen Leeuwenlaan, 
aanleg nieuw fietspad tussen fort 
Kijkuit en Radioweg). 

 
Geen initiatieven. 
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 Aandacht naar wegbeheer en 
verkeersveiligheid (Noordereinde, 
Zuidereinde, Kortenhoefsedijk). 

 In de groep een gedeeld gevoel van 
tevredenheid om in een prachtige 
omgeving te wonen. 

 Veel gebieden zijn in beheer van 
Natuurmonumenten. Indruk is dat 
Natuurmonumenten niet zo heel 
veel doet in het beheer. Gemeente 
zou verwachtingen naar deze partij 
moeten uitspreken.  

 Meer structuur in het verwijderen 
van afval. Voorbeeld is 
Vreelandseweg waar diverse partijen 
(gemeente, provincie, particulieren) 
actief zijn en waar er toch nog 
rommel ligt. 
 

Initiatieven: 

 Bermbende om blad, plantsoen en 
straatvuil op te ruimen (Dhr. Luijer 
wil dit oppakken in zijn buurt)  

 
 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Wegen/openbare ruimte moet beter door gemeente Wijdemeren. 
 Natuurmonumenten doet wat hij wil. 
 Zorgen over verkeer in het dorp. Noordereinde-Zuidereinde. 
 Veel bomen weg. Weinig onderhoud, gemeente wil meer persoonlijk vegen, maar geld is er niet, alhoewel de 

kosten voor onderhoud wel omhoog gaan. Vanuit de gemeente? Dus je betaalt voor wat jezelf doet. 
 Veel speeltoestellen weggehaald, soms de slechtste (wip met ijzeren bol in grond, enorm slecht voor je rug) mag 

blijven. 
 Veel bomen weghalen, niets voor terug. 
 Hoge hondenbelasting maar wel zelf hondenpoep opruimen. 
 Zorgelijk dat er gebouwd wordt in de natuur (Groenewoud). Gaat dat vaker gebeuren? 
 Kan gemeente meer sturen bij Natuurmonumenten? 
 Beter onderhoud sloten. 
 Bermbende in Kortenhoef/’s-Graveland. 
 Eigen verantwoordelijkheid van burger voor straatvuil. 
 Lokale buurtjes die zelf hun plantsoenen (mede)onderhouden. 
 Gemeente dient een duidelijker rol in het beheer van de openbare ruimte en niet Natuurmonumenten. 
 Meer sturing door gemeente bij het buurtonderhoud b.v. bij plantsoenen. 
 Zorgen om belten. 
 Natuurmonumenten beheren=negeren. 
 Actiever beheer van water en natuur. 
 Snelvaren Loosdrechtse plassen verbieden of verminderen. Meer controle snelvaren op de plassen. 
 Doorstroming N201. 
 Fietspad Leeuwenlaan slecht verlicht.  
 Meer openstelling van cultuur historie en natuur Trompenburg e.d. 
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 Groenvoorziening moet vaker langskomen. 
 Doorzichten (o.a. Kwakel) moeten behouden blijven. 
 Doorzichten dijken verdwijnen steeds meer. 
 Landelijke karakter behouden en dorpse sfeer. Minder bouwen dan de gemeente  

Wil. 

 Openstellen, toegankelijk maken, natuur beschermen. 
 Behoud landelijk karakter! 
 Kwakel raakt te vol gebouwd/doorzicht raakt weg. 
 Lange termijnplanning. 
 Natuur koesteren. 
 Oppad fietsklaar maken en doortrekken naar Fort Kijkuit. 
 Brug over Amsterdam-Rijnkanaal had vierbaans moeten zijn (N201). 
 Rust op de plassen en wegen. 

 

Zorg en welzijn: 

 Fijn als jongeren en ouderen meer 
contact met elkaar hebben. Mensen 
moeten op elkaar letten en de ogen 
en oren van de buurt zijn. 

 Mensen moeten makkelijker zorg 
kunnen aanvragen. Zoek 
samenwerking en houdt de lijnen 
kort. 

 Behoud van identiteit van de dorpen. 
Ouderen moeten zo lang mogelijk in 
het dorp kunnen blijven. Ouderen 
moeten in Veenstaete kunnen 
wonen en als daar geen geld voor is, 
moet gemeente bijspringen. Nu 
moeten oude mensen vaak naar een 
andere plaats. 

 Verbind jong en oud. Jongeren zijn 
belangrijk voor het welzijn van 
bewoners. Realiseer een 
gemeenschapsruimte waar ouderen 
en jongeren elkaar kunnen treffen. 
Zou kunnen in de Meenthof of 
Veenstaete. Ouderen komen dan 
makkelijker in contact. 
Comeback van de maatschappelijke 
stages zou hier ook aan kunnen 
bijdragen. 

Geen initiatieven. 

 

 



  

  

 

 

Pagina | 7 

 Behoud de eigen identiteit van het 
dorp. 

 Laat stadse zakelijkheid niet voorop 
staan maar juist de verbondenheid 
met elkaar en burenhulp. 

 Bang voor verwatering van 
budgeten, dat middelen anders 
verdeeld worden dan we nodig 
hebben.  

 Noden van kleine kernen staan 
centraal. Alles wat wij denken nodig 
te hebben, kunnen we verliezen bij 
een fusie. 

 Actief verenigingsleven bestendigen. 
Belangrijk dat dit blijft bestaan. 

 Onderhoud openbare ruimte en 
voorzieningen moeten goed 
verzorgd blijven. 

 
Geen initiatieven. 

 
 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Gemeenschapsruimte – Veenstaete. 
 Meenthof – voorziening voor samenkomen. 
 Oranjefonds. 
 Wonen, zorg betaalbaar voor eigen inwoners! 
 Nodig ook 100 kids uit in de leeftijd 12-18, wat vinden zij van ons dorp en de voorzieningen? 
 Werk samen met andere gemeenten in het Gooi, samen staan we sterk. 
 Behoud maatschappelijke stage om jong en oud in contact te brengen. 
 Jongeren met ouderen in contact brengen of andersom? Ouderen uitnodigen op scholen om te vertellen over 

“vroeger”. 
 Zoek de schaalvergroting. Het Gooi & Vechtstreek moet sterk zijn/worden door inniger samenwerken/fuseren van 

de gemeenten hierin, anders is druk van Amsterdam en Utrecht niet te weerstaan. 
 Sociale cohesie belangrijk. 
 Verenigingsleven stimuleren. 
 Jongeren weten te vinden en binden. 
 Evenementen (als gemeente deregulatie!). 
 Jammer dat er geen jeugdsoos is. 
 Meer woonprojecten voor jongeren. 
 Jammer b.v. Brugchelen is gesloopt. Had met kleine aanpassingen nu bewoond kunnen zijn (tijdelijk). 
 Sociale cohesie onder druk. 
 Gemeente nog nauwelijks het apparaat om hulp te bieden. 
 Veenstaete appartementengebouw met minder automatische zorg. 
 Iedereen krijgt wat hij nodig heeft. 
 Jongeren inzetten om iets met ouderen te doen. 
 Wat houdt jongeren bezig. 
 Woningen voor starters nodig! 
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 Dorpse verbondenheid burgers verhoudt zich slecht tot zakelijke mentaliteit stad. 
 Verlies identiteit 
 Voorkom verwatering budgeten voor de dorpen 
 Het niveau ligt hoog met een ruim aanbod zowel in de zorg en de verenigingen. Dat dit zo blijft. 
 Kleine kernen moeten gehoord blijven. 
 Houd de woonomgeving netjes (minder opgeruimd & schoongemaakt) 
 Maak de structuur van informatie uitwisseling zo dat kleine gehoord blijven. 
 Wonen bejaardencentra = zorg te duur (Veenstaete). 
 Behoeften van kernen zijn anders, specifiek. Identiteit. 
 Verdeling van budget kan wijzigen. 
 Landelijke + stedelijke behoeftes wisselend. 
 Participatie van bewoners onderling. 
 Betrokkenheid. 
 Samenwerking: ja (leren van elkaar). Fusie: niet. 
 Hoe zit het met de zorg in de toekomst?  
 Kwaliteit moet blijven. Zorg dat de aandacht blijft voor de kleinere kern (zorginstelling). 

 

 
Werk en ondernemerschap:  

 Nieuwe technologie gebruiken om 
ondernemerschap te verbeteren. 

 Producten vermarkten, meer winkels 
in Wijdemeren en daardoor 
ondernemerschap verbeteren. 

 Betere bereikbaarheid.  
 Ondernemers de ruimte bieden en 

faciliteren om te ondernemen. 
 Ondernemers moeten positieve 

kanten van werknemers zien en 
laten zien 

 Stimuleren creatief 
ondernemerschap en realiseren 
bedrijfsverzamelgebouwen voor 
betere samenwerking. 

 
Geen initiatieven. 

 
 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 MKB. 
 Hoger opgeleiden, minder werkgelegenheid. Moeten altijd het dorp uit. 
 Marktkramen zijn fijn! 
 Meer voor de jeugd organiseren + plek. 
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 Samenwerken, niet opgaan in Hilversum. 
 Hoe groter de gemeente, hoe minder er structureel naar problemen in een kern (Kortenhoef) wordt gekeken.  
 Dorp heeft andere problematiek dan stad. 
 Geen herkenning/erkenning vanuit perspectief stad-dorp – geen gelijkwaardigheid – staat te ver af -, Qua 

bestuurskosten nu iets goedkoper maar niet efficiënt. 
 Grote bedrijven. 
 Openbaar vervoer. 
 Goede voorzieningen, alleen meer behoefte aan constante stroom van werkgelegenheid. 
 Fusie/samenwerking heeft meer na- dan voordelen, zoals verder reizen. Fusie: nee, samenwerken: ja 
 Fusie: intensief afkaderen. intensieve samenwerking wel. 
 Meer voor de jeugd organiseren + faciliteren (Pluto!). 
 Bedrijfsverzamelgebouw moet beter – creatieve ondernemers stimuleren. 
 Betere infrastructuur. 
 Vrij parkeren bij winkel. Winkels blijven voor sociale contacten. 
 Openbaar vervoer – ook voor plek 
 Nu een fusie krijg je groter stuk van de taart. Zou Gooise Meren kunnen zijn – past beter bij kernen beleid. 
 Ondernemers verantwoordelijkheid nemen voor het parkeerprobleem, inpakken bij kassa, doorstroom op 

parkeerterrein. 
 Hoe groter hoe meer mensen individueel gaan denken. 
 Samenwerking altijd – kan met iedereen. 
 Wijdemeren vermarkten – marketing plan. 
 Industrieterreinen moderniseren – glasvezel/bereikbaarheid. 
 ‘normale’ bereikbaarheid gemeente ‘app’ – email. 
 ‘normaal’ telefoonnummer. 
 Het bevorderen van werkgelegenheid. 
 Het faciliteren van bereikbare bedrijventerreinen . maar het is van belang om dat ook goed te faciliteren door 

betere infrastructuur. 
 Bedrijfsterreinen zijn niet aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers. 
 Kleine ondernemer heeft de Super nodig. 
 Geen zwaar verkeer in dorpskern (MKB). 
 Winkels buiten dorpskern heeft voorkeur. 
 Denken in wat kan wel i.p.v. wat niet. Als je het belangrijk vindt faciliteer het dan ook. 
 Flexwerkplek wordt belangrijker maar geen mogelijkheid in Kortenhoef/’s-Graveland. 
 Aantonen van positieve kant van buitenlanders. 
 In het belang van de ondernemers moet vrij parkeren blijven. 
 Winkels moeten blijven uit sociaal oogpunt. 
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Bereikbaarheid en verkeersveiligheid:  

 Blij om in te mogen spreken, goed 
initiatief 

 Ontsluiting verkeer uit de 
dorpskernen (Smidsbrug is druk, 
verkeer stroomt vanuit alle kanten 
toe, geeft een verkeersonveilig 
gevoel). 

 Verkeersveiligheid rondom scholen, 
met name bebording. Ook brengen 
veel ouders hun kind met de auto.  

 Regelmatige controles van fietsers 
(o.a. verlichting en gedrag in het 
verkeer). 

 Openbaar vervoer richting Hilversum 
is goed geregeld. Busregeling richting 
Weesp en Amsterdam is niet zo 
goed.  

 Er is een regionale aanpak nodig 
voor verkeersveiligheid. Overleg in 
een groter verband hoe we de 
gemeente verkeersveiliger kunnen 
maken (verkeersdruk, 
snelheidscontroles etc.). 

 Woonwijken worden eenmalig 
ingericht. Advies: kijk na aantal jaar 
met bewoners wat er beter kan. 
Situatie kan veranderd zijn. 
 

Initiatieven: 

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

 Overleg met ouders over haal- en 
brengregime. 
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 Verkeersveiligheid op Noordereinde 
en Zuidereinde. Voorstel is om terug 
te gaan naar 40 km per uur, zonder 
verkeersremmers maar met 
flitspalen.  

 Behoud het landelijk karakter. 
 Aanleggen voet- en fietspaden op 

KEC wegen, Moleneind, Kwakel. Dit 
zou verkeersveiligheid ten goede 
komen. 

 Openbaar vervoer is redelijk, maar in 
bepaalde gebieden is het er niet. 

 Liever geen fusie maar wel 
samenwerking. Belangrijke vragen 
zijn: wat kost samenwerken en wat 
kost een fusie op de langere termijn? 
Wie wordt er beter van? 

 
Geen initiatieven. 

 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Ontsluiting van verkeer uit het dorp – knelpunt Smidsburg. 
 Parkeerdruk/norm aanpassen – verkeersdruk. 
 Verkeersveiligheid rondom scholen. 
 OV richting Weeps/Amsterdam. 
 Achterhaalde parkeernorm in wijken van de laatste 40 jaar. 
 Goed OV richting Hilversum/Bussum. 
 Naar Weesp/Amsterdam gebrekkig en langer. 
 Rondweg i.p.v. Noorder- en Zuidereinde onmogelijk gemaakt door Natuurmonumenten. 
 Gooistad is noodzakelijk om krachtige vuist te maken richting Rijksoverheid. Met 250.000 inwoners tel je mee in 

Nederland. 
 Elkaar niet het verkeer in de maag splitsen. 
 Grenzen kosten in dit land veel geld!! 
 Periodiek overleg inrichting woonwijk. 
 Jaarlijks door school/VVN fietser preventief controleren op zichtbaarheid, bellen(mobiel), verlichting. 
 Prima bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 
 Meer specifieke veiligheidsborden in de omgeving van scholen. 
 Rood licht onveilig door veel fouten en bellen. 
 Bereikbaarheid Kortenhoef – ontsluiting herstellen. Zicht opleveren. Toenemend autoverkeer. Goed afstellen 

stoplichten. Snelheid 30-50 km. 
 Meer druk in regionaal overleg op thema’s verkeersveiligheid vooral m.b.t. rood licht controle. 
 Als iemand op het Noordereinde of Zuidereinde gaat wonen(een koophuis) weet hij/zij dat hij op een drukke weg 

gaat wonen en moet hij/zij daarna niet zeuren. Ruimte voor verandering is beperkt. 
 Veiligheid Noorder- en Zuidereinde – stoepen EKC+ADW+K’hoefsedijk. 
 Behoud landelijk karakter. 
 Openbaar vervoer is verbeterd maar voor sommige doelgroepen onvoldoende 
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 Kruising stoplichten Smidsbrug – eenrichtingsverkeer richting Emmaweg/Koninginneweg. 
 Vrachtwagens parkeren + laden en lossen (ook woonwijken). 
 Handhaving van regels. Snelheidsbeperkende maatregels Noord/Zuidereinde. Drempels (geen bakken) wel 

duidelijk aangeven. 
 Liever geen fusie, wel samenwerken eventueel. 
 Wegbreedte Noordereinde en vooral Zuidereinde onvoldoende (is gevaarlijk). 
 Middenstreep enige verbetering. 
 Gevaar fusie Hilversum is meer verkeer door ’s-Graveland door concurrentie van weg door Hilversum. 
 Te grote weg door ’s-Graveland/Kortenhoef kan karakter dorpen (van de dijk) veranderen. 
 Openbaar vervoer: aanwezigheid prettig, bepaalde doelgroep onvoldoende (werk), gebrek aan stoepen 

Cannenburgerweg, Kortenhoefsedijk. Gevaarlijk fietsen Emmaweg, Kortenhoefsedijk, etc. 
 Op doorgaande wegen in plaats van 50 – 40 km/uur met flitspalen, want dan kunnen verkeersbelemmerende 

obstakels weg. 
 Wat kost samenwerking, wat kost fusie op termijn. Kan Wijdemeren zelfstandig blijven tegen iets hogere 

belasting. 
 Shuttle bus bij ijs & zomerweer (Zuwe 1-richtingsverkeer v.a. Vinkeveen). Voorbeeld: bij palingroken is het goed 

geregeld. 
 Niet extra controleren door politie (fout parkeren). Zeer gewaardeerd is gratis parken bij winkelcentrum. 

 

 

Voorzieningen: 

 Tevreden over totaal aan 
voorzieningen. Binnen 8 km is alles 
voor handen. 

 Aandacht naar bereikbaarheid 
toeristische plekken: o.a. instellen 
eenrichtingsverkeer bij Zuwestrand 
en shuttle op toeristische 
hoogtijdagen. Shuttle laten 
verzorgen door verenigingen zodat 
men met opbrengsten de 
verenigingskas kan spekken. 

 Realiseer een terras/andere sociale 
ontmoetingsplek en een openbaar 
toilet in De Meenthof.  

 Aandacht naar betaalbare 
huurwoningen voor jongeren en 
starters 

 Verschillende meningen over fusie 
(onderbuikgevoel zegt dat we 
zeggenschap kwijtraken, anderen 
zeggen dat je via de gemeenteraad 
kunt meepraten). Gedeelde mening: 
als je het doet, doe het dan in één 
keer goed en fuseer dan met het 
hele Gooi. 

 Het schoolzwemmen moet weer 
terugkomen. 
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Geen initiatieven. 

 
 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Voorzieningenniveau in de “omgeving” voldoende, behalve het openbaar vervoer. 
 Shuttle laten rijden op toeristische hoogtijdagen. 
 Eenrichting verkeer Zuwe strand. 
 Extra parkeermogelijkheden bij Brambergen (bezoekerscentrum) in weiland. Hek is regelmatig dicht. 
 Terras winkelcentrum Meenthof / openbaar toilet. 
 Genuanceerde visie op fusie. Weesp is te ver weg. Als we vergroten, dan ook meteen goed. Gooiland is een goed 

idee. 
 Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor jongeren en starters. 
 De gemeente moet zich inspannen om schoolzwemmen terug te krijgen. 
 Er is een te groot verschil tussen vraag en aanbod van openbaar vervoer. Openbaar vervoer beter afstemmen op 

vraag. 
 Er zijn te weinig sociale ontmoetingsplekken zoals (voorheen) de Dobber. 
 Zorg! Te veel bezuinigd – kostbaar. Zelfstandig wonen, maar dat lukt niet. 
 Openbaar vervoer te weinig (geldt niet voor iedereen). 
 Voldoende sportvoorzieningen. Wat er niet is: Hilversum heeft het. 
 Winkelaanbod is voldoende. Zo niet: Hilversum en omgeving wel. 
 Woningen voor jongeren. Betaalbare woningen voor ouderen. 
 Gemengd kiesstelsel. Raadsleden gekozen via de politieke lijn maar vervolgens wel gekoppeld aan een specifieke 

wijk binnen de gemeente. 
 Niet tegen fusie, meer inspraakmogelijkheden. Eigen identiteit wel behouden. 

 

 



  

  

 

 

Pagina | 14 

Recreatie en toerisme: 

 Het is nu rustig in de dorpen, maar 
moeten we dat anders willen? Als 
inwoner is die rust ook prettig. 

 Er is potentieel voor meer toerisme. 
Hoe bewaar je de balans met de 
bestaande rust? 

 Meer toeristen trekken door aanleg 
natuurbelevingspark (met 
trekkershutten, luxere huisjes) aan 
te leggen. Hiermee zou je geringe 
overnachtingsmogelijkheden in de 
gemeente kunnen uitbreiden. 

 Er is veel te doen, maar het is 
versnipperd. Voor zowel inwoners 
als toeristen shuttlebus inzetten 
tussen verschillende toeristische 
plekken. 

 Inwoners hebben nu weinig te 
zeggen over de inrichting van de 
omgeving. Natuurmonumenten doet 
veel zonder overleg. 

 
Geen initiatieven. 
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 Recreatie is niet echt goed meer in 
Wijdemeren. Heeft met name te 
maken met de bereikbaarheid van 
de verschillende recreatiepunten en 
de geringe parkeermogelijkheden. 

 Betere verkeers- en openbaar 
vervoersvoorzieningen rondom de 
recreatiepunten. Creëer goede 
parkeergelegenheden buiten de 
dorpen  

 Verplaats de bedrijvigheid van 
jachthavens Oud- en Nieuw-
Loosdrecht naar Ringdijk in de 
Horstermeer. Dit kan Loosdrecht het 
oude karakter terugbrengen, ruimte 
geven om te flaneren en te 
recreëren. Bij Ringvaart kunnen 
bedrijven gebruik maken van 
moderne voorzieningen en kan er 
voldoende parkeergelegenheid 
aangelegd worden. Aan de plassen 
impuls voor langdurige recreatie 
(camping, bed & breakfast en een 
flaneerboulevard. 

 Aanleggen van diverse 
verbindingsroutes (fietspaden) 
tussen de dorpskernen. 

 

Initiatieven: 

 Open plekken in de gemeente 
inzetten voor creëren 
parkeergelegenheid. 

 Vanaf parkeergelegenheid buiten 
dorp paardentram inzetten om op 
toeristische locatie te kunnen 
komen.  

 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Het is rustig in dorpen, kan goed zijn. 
 Meer potentieel benutten, rust behouden. Natuurbelevingspark aanleggen. 
 Schaal Kortenhoef/’s-Graveland is te beperkt. Loosdrecht als kern van heel Wijdemeren plus Stichtse Vecht, 

Weesp, Muiden, Wijdemeren – één bestuurlijk draagvlak. 
 Vreelandseweg recreatiestrook verder opleuken, strandje, banken. 
 Shuttlebus in toeristisch seizoen tussen toeristische trekpleisters. Betere fietspaden. 
 Betere website. 
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 Minder alleenheerschappij Natuurmonumenten. Zij zijn voor de natuur bezig met ‘ontbossing’. 
 Er is behoefte aan theehuisje. 
 Aparte bewegwijzering voor onze recreatiegebieden. 
 Eventueel georganiseerde fiets/wandel routes met gids voor wetenswaardigheden 

– paard en wagen/boot. 

 Hotelletje. 
 ’s-Gravelandsevaart uitnutten. 
 Stimuleren ondernemerschap. 
 Ontsluiten en benutten van de Kortenhoefse plassen maar wel gereguleerd. 
 Doorontwikkelen en ontsluiten van Groenewoud met fiets- en wandelpaden. 
 Horeca op de Meenthof stimuleren, iets voor jongeren Pluto. 
 Plek aanwijzen om Kortenhoefse plassen te bezichtigen! Kans bij gemeentewerf! 
 Oude Dobber terug! Meer plek voor jongeren. Café in winkelcentrum voor koffie. Bij de herontwikkeling van de 

Meenthof liggen kansen voor horeca. 
 Wil je meer toerisme in de polder? Kleine bezoekerscentrum bij de polder. 
 Macht van Natuurmonumenten over de natuurgebieden.  
 Recreatie ’s-Graveland veel beter dan Kortenhoef, Kortenhoef laat kansen liggen. 
 Fietspad door gebied naar Emmaweg en centrum dorp. 
 Plek voor jongeren. 
 Horeca met flexplekken voor ondernemers . Personeel uit kaartenbak gemeente Wijdemeren. 
 Recreatie rondom Loosdrecht failliet. Moet van gemeente masterplan komen. 
 Fietspaden (snelfietspaden) zodat dorpskernen makkelijker te bereiken zijn. 
 Faciliteren van verkeer/parkeren. 
 Loosdrecht havengebied verplaatsen naar Horstermeer (Ringdijk). 
 Paardentram rond ’s-Graveland zomer, winter de plassen (schaatsers). 
 Samenwerking met Natuurmonumenten. 
 Betere ontsluiting Kortenhoefse plassen. 
 Ontsluiting Groenewoud. 
 Geen waterwoningen in Groenewoud financieren door subsidies van diverse organisaties. 
 Doorverbinden Groenewoud en Kortenhoefse plassen. 
 Vaste punten in recreatiegebieden die bezoekers trekken 
 Recreatie in dorp, restaurant of café voor kopje koffie ook voor jeugd – soort Pluto. 
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Wonen:  

 Compliment aan de gemeente dat 
wij als inwoners ons zo mogen 
verwoorden. De tafelvoorzitters 
waren geweldig! 

 Bekijk de situatie op macroniveau: 
Wij willen daadkrachtig, niet 
kibbelend bestuur in ‘t Gooi om 
tegenwicht te bieden aan grote 
steden Amsterdam, Utrecht en 
Amersfoort (focus op het algemeen 
belang). 

 Eigen identiteit dorpen behouden 
(voorbeeld: gemeente 
Haarlemmermeer met 24 
dorpskernen). 

 Sfeer en karakter behouden. Houd 
hier rekening mee bij inrichting. 
Digitale borden weg! 

 Voorzieningen op peil houden of 
verbeteren (openbaar vervoer, 
openbaar groen). 

 Het is hier plezierig en mooi wonen. 
Goede voorzieningen met 
laagdrempelige overheid. 

 Deregulering. 
 
Geen initiatieven. 
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 Betaalbare woningen voor iedereen. 
Nieuwe woningen op voormalige 
locatie Antoniusschool 
(Meestershof) is hiervan goed 
voorbeeld. ‘Blokkendoos’ Kerklaan is 
minder geslaagd. 

 Fusie: als we een stevige vuist willen 
maken is het verstandig om eerst 
samen te werken met Hilversum. Als 
dat positief is, kun je fusie 
overwegen. 

 Houd referendum over fusie. Vraag 
wat de bewoners ervan vinden. 

 Behoud het dorpskarakter. Zorg dat 
niet al het verkeer door onze dorpen 
gejaagd wordt. 

 
Geen initiatieven. 

 
 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Eigen identiteit moet behouden blijven – dorpse karakter – geen Hilversumse Meent effect. 
 Samenwerking verder uitbouwen heeft voorkeur maar als toch fusie, dan randvoorwaarden meegeven – besluit 

bijvoorbeeld pas na volgende verkiezingen of referendum. Stemrecht aan inwoners. 
 Plezierig wonen. Dichtbij Hilversum en nog grotere gemeenten, maar je gaat daarna toch weer naar Kortenhoef. 
 Koninginneweg in buurt van nr. 80 wordt berm steeds stuk gereden met kuilen e.d., graag één goede oplossing. 
 Gemeentelijk groen wordt verwaarloosd. 
 Maak de gemeente fietsvriendelijker. 
 Kerklaan – verkeerssituatie is gevaarlijk fiets, vs auto’s en parkeerders. 
 Landelijk karakter behouden, behoud de sfeer, nieuwbouw is nu sfeerloos. Karakter / sfeer gaat nu eigenlijk 

achteruit. 
 De digitale borden zijn vreselijk, zonde van het mooie dorp. 
 Pluspunt is nieuwbouwwijk oude Antoniusschool. Is in stijl van oude dorp neergezet. Trek dit door en achter 

Zuiderhoek geldt hetzelfde. 
 Groot gevaar – uitbreidende gemeenten: Amsterdam, Almere, Utrecht, Amersfoort. Als we niet gaan 

samenwerken, worden we opgeslokt door die uitbreidende gemeenten. Als we versnipperd blijven, hebben we niet 
de expertise om kracht en know-how om tegenwicht te bieden. Je moet er niet aan denken dat er grote 
flatgebouwen komen in ons dorp !!! Dit speelt door op alle onderwerpen budgeten gemeenten zijn steeds kleiner 
valt op. Dit jaar minder aandacht voor bladslag. Plantsoenen worden gras. Jammer! 

 Burgerpanel: wel uitslag gecommuniceerd, maar we horen nooit wat de gemeente er vervolgens mee doet. 
 Krachtig bestuur met daadkracht!  Tegenwicht bieden aan Amsterdam en Utrecht ‘Samen sterk’. 
 Eigenheid van eigen dorp is belangrijk. Ongeacht welke voorziening je buiten je dorp gebruikt. Je woont in 

Kortenhoef. 
 Nu weet je wat je hebt, weet wat je over 10-15 jaar hebt, terwijl fusie discutabel is. 
 Je laat je kern van dorp zijn helemaal los. 
 Plezierig wonen dichtbij voorzieningen Hilversum maar toch apart. Gevarieerd, dichtbij nog grotere gemeenten, 
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veilig. 
 Behoefte aan goede sportschool in Kortenhoef. 
 Gemeente kan/moet beter luisteren naar de inwoners en consequent zijn. 
 Nu: pas als hoog oploopt, dan luistert de gemeente (bloembakken). 
 Levensvatbaar goede bereikbaarheid. Student gaat eigenlijk over het algemeen buiten gemeente wonen. Meer OV 

in spits zou daar misschien in helpen. 
 Wordt Kortenhoef/’s-Graveland straks niet opgeslokt door Hilversum? 
 Samenwerking heeft voorkeur vanwege kleinschaligheid. Kortere lijnen, tenzij instelling van nieuwe gemeente na 

fusie is dat dienstverlening hoog in vaandel staat. Hoe gaat een organisatie ermee om? En 
éénpersoonhuishouding-woningen – zorg voor goede starterwoningen. 

 Eerdere fusie leidde tot financiële chaos. 
 Waarom besluit in gemeenteraad en geen referendum. Waarom in 2016 besluit en niet bij volgende verkiezingen. 
 Fusie kan, maar dan tegelijk met BEL-gemeenten, dan heb je gezamenlijk tegenwicht tegen grote gemeente 

Hilversum. 
 We maken nu ook al veel gebruik van voorzieningen in Hilversum. 
 Hilversum net niet onder curatele. Heeft nog grote schulden (zie krantenberichten) niet aflatende politiek 

geharrewar. Veelvuldige ambtenarij, trage afhandeling van zaken. Slechte bereikbaarheid instanties. 
Parkeerproblemen en de prijzen in de parkeergarages. Wat denkt u van de onroerend goedbelasting en 
gemeentelijke belastingen. Hoge grondprijzen. Weinig sociale woningbouw. Weinig opvang en ruimten voor 
ouderen. Woningtoewijzingsbeleid. Blijf maar bij Wijdemeren en zoek aansluiting bij Weesp wat de samenwerking 
betreft idem bij de Venen. Graag vrijheid van de dorpen. ’s-Graveland, Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht en 
Nederhorst den Berg. Hou het lekker bij elkaar. 

 Voldoende betaalbare woningen (koop en huur) 
 Aandacht voor generatiebestendige woning 
 Voorzieningen in buitengebieden (ook) in de toekomst behouden, bijvoorbeeld d.m.v. glasvezelverbinding, zorg, 

openbaar vervoer, etc. 
 Vergrijzing. Betaalbare woningen voor jongeren. Regels aanpassen aan behoeften. Bekijk of tijdelijke oplossingen 

mogelijk zijn. 
 Meer betaalbare woningen voor jong en oud. 

 

 

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: “Ik heb met enorm veel interesse 
geluisterd naar de presentaties. Het is Kortenhoef/’s-
Graveland gelukt om op drie levels de discussie te 
voeren. Duidelijk is dat de identiteit van het dorp 
belangrijk is. Hoe behoud je die nu? Enorm belangrijk 
daarbij is het vrijwilligerswerk, het herkenbaar zijn van 
het bestuur en elkaar kunnen vinden. U heeft ook veel 
ambities wat er zou moeten gebeuren, als het gaat om 
openbaar groen. Ik heb gehoord van paardentram tot 
glasvezel en alles wat daar tussen zit als het gaat om 
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verbindingen leggen. Voor de kwaliteit van de dienstverlening legt u de lat hoog. En daar ligt de 
vraag; kun je dat het beste bereiken met samenwerking of een fusie waarbij je wat meer kracht 
ontwikkelt. Waarbij de angst leeft dat je misschien wat van die identiteit zou kunnen verliezen. Dat is 
het dilemma wat u schetst. Dit dilemma moeten we belichten van diverse kanten. Eén van de 
sprekers tilde het nog naar een ander niveau. Hoe blijven we staande tussen de grotere steden? Ik 
beschouw het als een luxe dat u vandaag een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het 
beantwoorden van deze vragen. Hartelijk dank voor het harde werken en uw aanwezigheid.” 

 

 


