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Aanwezig: ongeveer 60 Loosdrechters 

 

Dagvoorzitter Annemarie Reintjes heet de aanwezigen 
van harte welkom bij de D100 Loosdrecht. 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 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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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.”  

 

 

 



  

  

 

 

Pagina | 3 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.” 

 



  

  

 

 

Pagina | 4 Samenvattingen tafelpresentaties: 

Openbare ruimte en natuur: 

 Voorkeur voor een kleinere gemeente. 
Zo heb je meer controle over wat er in 
het dorp gebeurt. 

 Zorg voor een dorpshart in “Oud” en 
“Nieuw” met een karakteristieke sfeer 

 Schonere openbare ruimte: nu veel 
overlast van paarden- en hondenpoep. 
De vervuiler moet het oplossen. 

 Controleer actiever op overhangend 
groen (met name langs de dijk). 

 Indien fusie: borg de belangen 
Loosdrecht in een dorpsraad. 

 

Oogstposter: 

 

 Gevoel leeft dat inwoners onvoldoende 
toegang hebben tot de openbare ruimte 
en de natuur. Deze natuur (De Ster, Bos 
van Hacke) is in handen van stichtingen, 
private organisatie en particulieren. Kijk 
naar de mogelijkheden om deze toch te 
kunnen gebruiken. 

 Natuurmonumenten speelt grote rol in 
deze omgeving. Zoek samenwerking met 
andere gemeenten en organisatie om 
Natuurmonumenten meer onder druk te 
zetten. 

 

Initiatieven: 

 Praten met gebruikers Ster  trek 
fietspad (Hildebrandt Bijleveld). 

 Participatiecoördinator gaat gebeld 
worden over stukken voor de deur. 

 Vaker D100. Wordt positief ervaren. 
 

Oogstposter: 
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 Als voor fusie tussen gemeenten gekozen zou worden, borg dan de dorpsbelangen in een dorpsraad. 
 Overhangend groen is een probleem. 
 Hondenpoep op de Rembrandtlaan. 
 Fietspaden op de Loosdrechtsedijk. 
 Vijver is lelijk. 
 Parkeren op entree Loosdrechtse Bos. 
 Hoe kunnen wij Loosdrecht een centrum geven in de stijl van Oud-Loosdrecht? 
 Fuseren is mogelijk zonder de sfeer van je eigen dorp te verliezen. 
 Blijf creatief en doelgericht over hoe je dorpsprojecten leidt en aanstuurt in het dorp en bij de gemeente. 
 Lindeplein loopt leeg. Lelijk. 
 Veel bomen. Top ! Hondenpoep is bah! 
 Loosdrecht niet volbouwen ten gunste van Hilversum. 
 Paardenpoep op fietspad in Loosdrecht door veel maneges. 
 Geen fusie Hilversum. Hilversum heeft andere belangen. Zonder fusie wel samenwerking. Fusie alleen onder 

huwelijkse voorwaarden. 
 Openbaar groen: overhangend groen Oud-Loosdrechtsedijk. Vier stoeptegels, twee ter beschikking. 
 Belangrijk: ontwikkelen dorpskern Lindeplein met Rading. Oud-Loosdrecht boulevard. 
 Openbare ruimte: achterstallig onderhoud. Te laat gesnoeid. Maak poepbeleid en zet bakken neer. Handhaaf. 

Gebruik de belasting voor voorzieningen. 
 Betrek op microniveau de inwoners bij het onderhoud van de openbare ruimte. Luister naar inwoners. 
 Wel samenwerken voor knowhow in inhuur. 
 Niet fuseren. Grote afstand tot het bestuur. 
 Houd dorpsaanzicht meer aantrekkelijk. Minder verwaarloosd. Spreek eigenaren aan op verantwoordelijkheid. 
 Groenvoorziening overstekend groen, wat doet de gemeente? 
 Waarom hondenbelasting?  
 Ouderen willen inspraak in Catharina Amalia Plantsoen. 
 Meer controle op hangplekken Catharina Amalia Plantsoen. 
 Burgerparticipatie ten koste van werkgelegenheid Tomin. 
 Macht van Natuurmonumenten over publieke ruimte en natuur is veel te groot. Private partij (stichting) versus 

openbaar bestuur (lokale democratie). 
 Toegang openbare ruimte en natuur voor burgers is slecht t.o.v. buurgemeenten. 
 Meer prullenbakken en hondenpoep. Zal meer worden opgeruimd. 
 Eerder langs de weg snoeien. Niet nadat iedereen door de takken en brandnetels wordt aangevallen. 
 Rolstoelen en ouderen geen veiligheid. 
 Openbaar groen. Wij lopen op de straat omdat je op de stoep niet kunt lopen vanwege het groen. 
 Openbaarheid terreinen. Verschil van inzicht. Wel/niet private terreinen. 
 Waar mogelijk plekken creëren om wandeling te maken. 
 Straatafval . Te weinig prullenbakken en poep op de stoep van paarden en honden. Spreek daar de eigenaren op 

aan. En handhaven en beboeten. 
 Geen voorzieningen voor jongeren. 
 Betrek inwoners veel meer op straat/wijkniveau. 
 Achterstallig groenonderhoud, betrek bewoners heel actief. 
 Werk samen met andere gemeenten, bouw samen aan deskundigheid. Fuseer niet. Dat leidt alleen tot meer 

bureaucratie en afstand tot de burgers. 
 Groep wil dit vaker doen in deze vorm. Positief. 

 

 



  

  

 

 

Pagina | 6 Zorg en welzijn: 

 Stabiele toegang voor zorg en welzijn. 
Mensen weten de weg niet. Gemeente 
heeft wegwijzerfunctie, zodat mensen 
weten voor welke voorziening ze in 
aanmerking komen. 

 Specifieke voorzieningen voor 
specifieke doelgroepen (met name 
wijkgericht) b.v. ouderen, jongeren en 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond of mensen met autisme. 

 Zorg dichtbij: korte lijnen, direct 
aanspreekpunt. Benaderbaar voor 
eigen bevolking. Kleinschaligheid  
moet voorop staan.  

 Samenwerken met andere gemeentes 
wat betreft specialismen en inkoop. 
Maar ga niet fuseren. 

 Vervoer naar activiteiten goed 
organiseren.  

 

Initiatieven: 

 Platform 
experts/ervaringsdeskundigen. 
Ouderenzorg. (Mw. Mees, Mw. 
Noorman) 

 Autisme/rugzakje. (Mw. Londo) 

Oogstposter: 

 



  

  

 

 

Pagina | 7  Spreekt erkentelijkheid uit voor deze 
middag.  

 Zorg voor een goed netwerk als je 
hulpbehoevend bent. 

 Bouw kangoeroewoningen. Er zijn 
door het landelijke karakter hiervoor 
veel mogelijkheden.  

 Busje bemand door vrijwilligers voor 
ouderen (op afroep). Vrijwilligers 
rijden het busje, gemeente faciliteert 

 Eén lijn voor het coördineren van 
ouderenbeleid. 

 Ouderen worden gediscrimineerd. 
Boven de 80 mag je geen vrijwilliger 
zijn.  

 

Initiatieven: 

 Ik wil wel op het busje rijden. (Mw. 
Bakx) 

 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Lindeplein vijver. Meer aandacht voor bijzondere plekken, b.v. bos van Sprenger 350 jaar kastanjeboom. 
 Vrij uitzicht van de dijk naar de plassen. 
 Zwembad (o.k. of Witte Huis). 
 In Nieuw heb je niets voor de jeugd. 
 Politici beloven veel, lijken idealistisch maar voeren niets werkelijk uit,; doen !!! 
 Laten we ons als “makers” gedragen en niet als “verwoesters” zoals de jeugd op Eikenrode heeft gedaan. 
 Behoefte aan buurthuis/clubhuis. 
 Zorg dichtbij, één aanspreekpunt. 
 Ouderenproblematiek, vereenzaming isolement. Burgers/buren elkaar helpen. 
 Kleinschalige hulp, zoals de vroegere wijkverpleegkundige. De buurtzorg lijkt hier het meeste op. Kleinschalig is 

menselijker en alles is overzichtelijker in een kleine gemeenschap. Men kent elkaar, men weet waar men terecht kan. 
Gevoel van welzijn, elkaar helpen en contact maken met elkaar is makkelijker in een kleine gemeenschap. Verder zijn 
er genoeg verenigingen die van alles organiseren. 

 Kleinschalige zorg, geen bureaucratie. Zoveel mogelijk in één hand. 
 Stabiliseren organisatie, weg naar zorg en hulp, maatschappelijk overzicht. Dat zou de huisarts kunnen zijn. Helderheid 

en duidelijkheid. 
 Geen fusie, korte lijnen naar Gemeente Wijdemeren. 
 Ingewikkelde dorpen - lang gerekt. Ieders eigen karakter. 
 Mis een voorziening voor jongeren, buurthuis oid. 
 Geen fusie, maar samenwerken met andere gemeente. Fusie leidt tot vervreemding voor de burger. 
 Zorg moet dichtbij de mensen georganiseerd worden. 
 Wijdemeren heeft als plattelandsgemeente een heel problematiek als Hilversum. 
 De specifieke vragen van Wijdemeren zijn heel anders dan Hilversum. Dat gaat verloren bij fuseren, want dan gelden 

alleen de wetten van de grote getallen. 
 Betrek burgers meer bij het bestuur van de gemeente door het organiseren van inspraakgroepen. 
 Ouderenplatform, jongerenplatform, ouders van kinderen met een rugzakje en eenzaamheid. 
 Grote stad is voordelig voor voorzieningen. 



  

  

 

 

Pagina | 8  Aandacht voor wonen voor ouderen – levensbestendig. 
 Kangoeroewoningen bouwen i.v.m. platteland. 
 Stichting Sloep doet goede evenementen. 
 Voordat je hulpbehoevend wordt al een netwerk opzetten. 
 Tijdig je woning aanpassen als je ouder wordt of verhuizen. 
 Goed netwerk opbouwen. 
 Als ouderen niet altijd kritisch zijn of zeuren. 
 huisartsenpost, tandartsen, consultatiebureau, apotheek. 
 Goed!! Dichtbij, kwalitatief goed. 
 Cultuur – Stichting Sloep. 
 Cursusproject – goed! 
 Scheiden wonen en zorg (woonzorg – Inovum). 
 Oprichting bewonerscommissie heeft veel te maken met muur die geslecht moet worden – afschuiven 

verantwoordelijkheden. 
 Commissie ouderenbeleid. 
 

 

Werk en ondernemerschap: 

 Werk aan een gedeelde visie voor heel 
Wijdemeren. 

 Samenwerking tussen inwoners, 
bedrijven en gemeente Wijdemeren als 
facilitator. Gemeente heeft de taak om 
mensen bij elkaar te brengen. 

 Contact met ondernemers proactief 
invullen. Start met eenmaal per maand 
een business breakfast. Dit zou een 
begin kunnen zijn om elkaar te leren 
kennen. Daaruit kan samenwerking 
ontstaan. 

 Er mist laagdrempelige horeca in 
Loosdrecht (plekken waar je voordelig 
kunt eten/drinken). 

 

Initiatieven: 

 Platvorm om visie te ontwikkelen (fysiek, 
digitaal) voor ontwikkeling visie. 

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

 Gemeente: wie ben je, waar sta je voor 
en vanuit die kracht kijken wat er nodig 
is (why, what, how). Dan weet je met wie 
je wilt gaan samenwerken. 

 

Oogstposter: 
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 bedrijfsverzamelgebouw voor starters om elkaar te stimuleren. 
 Ondernemers pro actief meenemen in wet en regelgeving. 
 (parkeerprobleem) bij station Hilversum, buslijn beperkt. Er moet gekeken worden naar andere vormen van vervoer. 
 Gezocht: laagdrempelige (ook voor mensen zonder dikke beurs) horecaondernemer, groot terras aan het water . 
 Voor overleg met ondernemers voorkant! 
 Watertuin van Nederland. 
 Glasvezel is voorwaarde om goed te kunnen ondernemen. Gemeente zou rol daarin moeten pakken. 
 Gezamenlijkheid is het thema voor een bedrijfsverzamelgebouw. 
 Branding. 
 Businessontbijt koppelen aan goed doel. 
 “meer open” aan de voorkant. 
 Actief wervingsbeleid door de gemeente om ondernemers te trekken, planologen om de doelgroep te bepalen. Steun 

aan beginners. 
 Gemeente als initiator en facilitator om in samenwerking met bewoners/ondernemers samenwerking van de grond te 

krijgen binnen een toekomstvisie van Wijdemeren/Loosdrecht en de daarbij passende activiteiten en bedrijven. 
 Wijdemeren: visie ontwikkelen (wie ben je, waar sta je voor) en van daaruit kijken wie je samenwerkingspartners zijn. 
 Ontwikkelingsplanologie in plaats van “beperkende” bestemmingsplannen. 
 In verband met verbinding met Hilversum: richting is heel belangrijk. 
 Initiatief is al door huidige ondernemersvereniging meer overleg gewenst. 
 Wil vanuit bevolking/ondernemers aanwezig. Er kan niet veel. 
 Geen visie , niet door ogen van ondernemers kijken. Te weinig activiteit gericht op Boomhoek (zwemgelegenheid). 
 Winkelvoorzieningen voor Oud Loosdrecht . je moet wel een auto, fiets hebben om hier te winkelen (boodschappen 

doen). Nootweg loopt vol. 
 Recreatie promoten, meer restaurants, horeca. Grote gemeente nadeel Loosdrecht. Hilversum geen optie, andere 

belangen. 
 Ondernemen Wijdemeren drama. Kan weinig, wordt niet meegedacht. Verenigde Bedrijven Boomhoek. 
 Natuur gebruiken en niet misbruiken. 
 Vrij uitzicht van Dijk naar plassen. 
 Geen zwembad meer zoals vroeger OK en Witte Huis. 
 Geen vrij uitzicht vanwege hoge heggen. 
 Niets voor de jeugd in Nieuw Loosdrecht. 
 Waarom gebeurt er niets met De Schutse? 
 

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid: 

 Verkeersveiligheid op de dijken, bij de 
jachthavens en de horeca. Beter 
bereikbaar voor voetgangers en 
mensen in een rolstoel. 

 Fietsroutes uitbreiden, verbinding 
langs de Ster. Einde Rading 
doortrekken naar Egelshoek. 

 Betere kwaliteit fietspaden met asfalt. 
 OV verbindingen in de regio. Oost-

West verbindingen weer terug 
 Provincie Utrecht heeft persbericht 

uitgebracht dat er een 2e brug 
wenselijk is bij Amsterdam-Rijnkanaal 

Oogstposter: 



  

  

 

 

Pagina | 10 en Loenersloot. Op N201 bij A2 bij 
Loenen. Ook van belang voor mensen 
in Kortenhoef. Nu is verkeersveiligheid 
onvoldoende voor hulpdiensten bij 
een ramp. 
 

Initiatieven: 

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

 

 

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

 Ontsluiting dorpskernen naar de 
provinciale weg. 

 Verkeersveiligheid rondom scholen. 
Hiervoor een werkgroep vormen. 

 Openbaar vervoer Oud-Loosdrecht na 
20.00 uur ’s avonds. 

 Eenduidige snelheid van Molenmeent 
naar Hilversum. 

 Samenwerking met buurgemeenten 
nodig, maar geen fusie met Hilversum. 
Dat is niet nodig. 

 

 

Initiatieven: 

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

 

Oogstposter: 
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 Fietspad door het Stergebied: van Dusseldorp, Het Anker, Sypekerk, Egelshoek meer toegang tot natuurruimte, 
privaat/publiek. 

 Fietspad (bomenvrij) van Loosdrecht van Beukenhof naar Hilversum via gemeentehuis en Zuiderheide. 
 Brede stoep maken aan 1 kant, rolstoel-  kinderwagenvriendelijk. 
 Extra parkeerruimte nabij de Dijken t.b.v. recreanten. Dijken beschikbaar voor voetgangers. 
 Adviescommissie verkeer in stand houden, plus jaarlijkse ronde in de dorpen. 
 Stip 3 op tekening = fietspad, eind Rading via Egelshoek naar Tienhoven. Rading bij reconstructie voet- en fietspad aan 

woningzijde N201 busverbinding Hilversum-Uithoorn herstellen. 
 N201 – er komt een 2e brug over Amsterdam-Rijnkanaal. Wijdemeren hierin mee participeren. 31.000 motorvoertuigen 

per etmaal. 
 Na 18.05 uur ook de bus laten rijden. Bus 122 te klein, komt laat of niet.  
 Gevaarlijke overgang tegelfietspad –asfalt op de Dijk.  
 Bij Nieuw Loosdrechtse ter hoogte van snackbar Schakel en apotheek steken veel mensen lopend of fietsend de weg 

over. Auto’s en motoren rijden daar soms meer dan 100 km per uur.  Kunnen daar snelheidsbeperkende maatregelen 
worden genomen? 

 M.b.t. samenwerking met Hilversum:  
- grotere betrokkenheid m.b.t. Loosdrechtse problemen, woningbouw (Ter Sype) vliegveld 
- Wijdemeren wordt overruled (wijkje) door Hilversum 
- qua identiteit past Wijdemeren veel beter bij Loenen, Breukelen, Vreeland, Weesp 
- Hilversum heeft al heel lang een zwak bestuur (verkeerschaos), te veel ambities 
  t.o.v. de financiële middelen. Denk aan decennialange discussie over de Diependaalselaan versus de weg over/langs 
de Kolhornseweg: kan nu niet meer, tenzij middels een “geboorde” tunnel: kassa, +/- 300 mio. 

 30 km zones maken op Oud Loosdrechtsedijk vanaf KWVL tot driesprong 
-verbreding van de stoep, bredere stoepen, smallere rijweg (is nu al smal). De snelheid van de auto’s wordt dan ook 
minder. Het moet een boulevard worden waar mensen graag lopen, fietsen, wandelen. 

 Logische partners in samenwerking/fusie zouden zijn: 
Stichtse Vecht (eventueel Weesp) omdat die gemeenten dezelfde thema’s”(Bereikbaarheid, recreatie, onderwijs, 
toerisme, zorg op kleine schaal, etc) en knelpunten ervaren. 

 Hilversum: stedelijker, media, derhalve andere belangen. 
 Openbaar vervoer na 20.00 uur Oud Loosdrecht ontbreekt. 
 Veiligheid Oud Loosdrechtsedijk tussen Anker en Driesprong. 
 Gemiste kans: geen tafel thema onderwijs. 
 Het was prettig geweest om vooraf geïnformeerd over feiten en cijfers om het gesprek boven het onderbuikgevoel uit 

te tillen. 
 Mocht er een ikc komen, verkeerssituatie in dat gebied onderzoeken en verbeteren. 
 Samenwerken met regionale (breed) partners is nodig. 
 Fusie is niet noodzakelijk. 
 Snelheidregimes van politie tot Hilversum. 
 Sluiproute Oud Loosdrechtsedijk via ’s-Gravelandsevaartweg en Horndijk aansluiting/naar provinciale 

wegen/ontsluiting snelwegen verbeteren (niet alleen N201 maar ook Hilversum). 
 Vreelandseweg verbreden en verbeteren (N201). 
 Werkgroep oprichten bestaande uit: docent, ouder, politie, gemeente, VVN, fietsersbond 
 Verkeersveiligheid scholen, bereikbaarheid goed nu. 
 Uitbreiding-, blijft bereikbaarheid en ontsluiting ook goed? 
 Zorg: zorg kleinschalig zoals vroeger de wijkverpleegkundige, we hebben nu buurtzorg, dit werkt goed. Dit gaat veel 

beter in kleine gemeenschap, dus geen fusie 
 Verkeersveiligheid laat behoorlijk te wensen over: 

o fietsers,/ ouderen/kinderen 
o kruisingen met automobilisten (NW) 
o rondom scholen  
o controle blauwe zone 

 duidelijke borden Nootweg. 
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Voorzieningen: 

 Voordeel van kleinschaligheid is korte 
lijnen met gemeente. 

 Samenwerken met soortelijke 
gemeenten met gelijke thema’s en 
mogelijke oplossingen. 

 Angst is dat fusie leidt tot overname. 
 Een kans van fusie is van meer 

deskundig bestuur.  
 Schaalvergroting is geen doel op zich 

en levert niet automatisch een 
kwaliteitsslag. Er moet iets aan ten 
grondslag liggen. Kijk wat inhoudelijk 
bindt. 

 

Initiatieven: 

 Meedenken over mobiliteit en vervoer 
in Oud-Loosdrecht.  

 Mantelzorg leveren in de omgeving. 
 

Oogstposter: 

 

 

 

Voorzieningen:  

 Voorziening in de kern Nieuw-
Loosdrecht is prima, maar gebrek aan 
specifieke voorzieningen. 

 Buiten Nieuw-Loosdrecht niet zo 
tevreden over voorzieningen, met name 
voorzieningen voor jongeren en jeugd. 

 Betere onderbouwing voor fusie of 
samenwerken. Niet enthousiast over 
fusie. 

 Meer cultuur stimuleren. Niet met 
Hilversum, omdat Hilversum cultuur niet 
subsidieert. 

 Wel samenwerken met Hilversum. 
 

Oogstposter: 
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Opmerkingen op tafelkleed: 

 Fusie met Hilversum nodig, ik gebruik heel veel voorzieningen. 
 Bij grotere gemeente kan er gespecialiseerd personeel zijn. 
 Speelgelegenheid hoeft niet altijd van de gemeente te komen. 
 Schaalvergroting betekent niet per definitie verbeterslag. 
 Fusie is ok, maar bewaar het eigen ik van het dorp/de dorpen. Persoonlijk contact met de gemeente moet blijven. 
 Wijdemeren is voor mij nog steeds Loosdrecht. Wijdemeren is iets administratiefs. 
 Er ontbreekt een (cultureel sociaal) dorpshart (kroeg/terras) in Nieuw-Loosdrecht. 
 Is samenwerking in plaats van fusie wel effectief? Het risico dat je eindeloos blijft discussiëren en de centjes niet op de 

juiste plek komen, is groot. 
 Geen fusie. 
 Dorps, niet volbouwen. 
 Geld verdwijnt naar Hilversum. 
 Samenwerking is prima. 
 Dorpsgezicht en dorpskarakter behouden. 
 Bereikbaarheid. 
 Bij fusie te groot ambtenarenapparaat. Nu slagvaardig. 
 Oud- en Nieuw-Loosdrecht zijn geen geheel. Voelt los van elkaar. 
 Villa van Vulpen Muis is vreselijk! Zou leuk park moeten zijn. 
 Niet per se zitten en iets bestellen. 
 Bibliotheek is te klein, maar Hilversum is prima. 
 Onoverzichtelijk. Geen tijdschriftgedeelte, koffie/thee etc.  
 Geen horecagelegenheid. Klein/fijn meetingpoint. 
 Meer contact met buurt rondom veranderingen. 
 Fusie is een vorm. Geen doel op zich. 
 Toegang tot zorg en welzijn. Zorgen voor een goede organisatie. 
 Oplossingen rondom hangjeugd problematiek. 
 Fusie of samenwerken. Het is belangrijk dat gemeenten soortgelijk zijn. 
 Als gemeenten tegen dezelfde problemen aanlopen, dan samenwerken. Zij kunnen dan iets voor elkaar betekenen 

(Loenen, Breukelen) in plaats van gemeenten die qua organisatie en populatie veel van elkaar verschillen (Hilversum). 
 Er wordt al gebruik gemaakt van omliggende grotere steden. 
 Vergrijzing zal over tien jaar leiden tot lege dorpen. Kernenbeleid is de opgave van de gemeente Wijdemeren. 
 Uitstekende voorzieningen in Nieuw-Loosdrecht. 
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 Gemeentelijke organisatie fuseren zou kunnen. Wijdemeren sneeuwt onder t.o.v. Hilversum. 
 In Oud-Loosdrecht is niets, behalve een kerk en een school. Is niet echt te veranderen, hoort bij platteland. 
 Kwaliteit en geld opslokken nee, wel samenwerking! 
 Onderwerp fusie stoort! 
 Ledenraad beter communiceren waarom we zelfstandig moeten blijven. 
 Bang voor verstedelijking. Bang voor Hilversum. 
 Ter Sype bouwen. 
 Betaalbare woningen bouwen. 
 Voorzieningenniveau wel goed. 
 Ouderenraad? 
 Landelijke uitstraling dorpen. 
 Bewaar het goede en streef naar het volmaakte! 
 De OZB mag omhoog als dat een fusie voorkomt. 
 Het bevinden van de burger. 
 

Recreatie en toerisme: 

 Vertier op Vuntusstrand met speel- en 
horecavoorzieningen (en open WiFi). 

 Gemeente actief faciliteren bij 
evenementen en meer menskracht 
daarvoor.  

 Meer uitkijk- en verblijfmogelijkheden 
aan de Plassen (bankjes en 
oplaadpalen). 

 Vertier voor jeugd (honk met 
pooltafels). 

 Fietspad in het Stergebied 
 Koop Ottenhome terrein. Oud-

Loosdrecht is niet echt gezellig (meer 
fietsers en voetgangers i.p.v. 
hardrijders).  

 Horregat concert organiseren op de 
Plassenhaven 

 Loosdrechts porselein (namaak) 
verkopen in Loosdrecht, zodat er meer 
mensen komen. 

 

Initiatieven: 

 Horregat concert organiseren op het 
nieuwe plein in Oud-Loosdrecht 
volgens Prinsengracht concert. (Dhr. 
Van der Meulen) 

 Loosdrechts porselein vermarkten. 
(Dhr. Albers) 

Oogstposter: 
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waar je lekker kunt zitten en voordelig 
iets kunt gebruiken, zoals het bij 
Ottenhome was. 

 Plassengebied: wandelen en fietsen, 
moet meer ruimte voor komen en 
meer structuur. Open Plassen: met 
een pontje van het ene naar het 
andere plek. Dat trekt ook toeristen. 

 Stijlvolle activiteiten organiseren op de 
dijk. Voor iedereen.  

 Oude status terug van Loosdrecht 
Watertuin. Bekendheid terug. 

 Havenconcert organiseren.  
 

Initiatieven: 

 Loosdrecht als watertuin. (Dhr. Van 
Driel) 

 Horregat festival organisatie. (Dhr. Van 
der Meulen) 

 Verbinding maken met Amsterdam. 
(Dhr. Van Driel en Mw. Kastelein) 

 Alternatieve (vrijwilligers) 
vervoersmogelijkheden om naar 
voorziening te komen. (Mw. Kastelein) 

 Alternatieve verbindingen voor 
wandelaar en fietsers. (Mw. Kastelein) 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 De gemeente moet actiever evenementen organiseren en helpen dus meer faciliteren dus meer menskracht dan ½ fte! 
Evenementen door het jaar. Niet alleen Gondelvaart 1 keer per jaar. Georganiseerde fietstocht. 

 Stop de verpaupering – koop het oude Ottenhome terrein en doe iets 
Collectieve campagne en subsidie. 

 Ambtenarenapparaat efficiënter. 
 Loosdrecht is verpauperd. 
 Toerisme, horeca, evenementen, jachthavens niet marktgericht. 
 Sypesteyn promotion. 
 Evenement initiatief vrijwilligers, b.v. Sloep alleen last van gemeente – vergunningen in plaats van coördinatie. 
 Trekkers voor jeugd. 
 Meer recreatieplekken aan de plassen (geen terras aan de plas). 
 Meer recreatieve bankjes langs de plassen en stekkers voor de elektrische fietsen. 
 Fietsroute van Haven Dusseldorp naar Het Anker door het Stergebied. Meer reclame maken. 
 Oud Loosdrechtsedijkboulevard – vertier op Vuntus strand b.v. horecatentje met speelvoorziening ook in het water. 
 Een mooie speeltuin met jonge kinderen  (en ouders). De speeltuin nu is donker en niet aantrekkelijk. 
 Winkels in watersportgebied Oud Loosdrecht. 
 Lage drempelige plek waar je op de plas kunt kijken en even lekker kunt zitten. Ook voor beperkt geld. 
 Als toerist is er in Oud Loosdrecht geen toegang, je voelt je buitengesloten. 
 Waar kun je even parkeren en even alles bekijken, drankje doen en alles ontdekken, wandeling ontdekken. 
 Waar kun je even gezellig een drankje doen zonder veel geld uit te geven. 
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 Wandel- fietsboot + pontjes maken voor kleine overstapjes. 
 “overloop” voor toeristen uit Amsterdam – vaar + wandel+ fietsnetwerk op elkaar laten aansluiten (grootste gemiste 

kans tot nu toe). 
 Bij jazz of andere festiviteiten meer mogelijkheden creëren voor ontmoeting met eten (foodtrucks). 
 Vervoer senioren in Oud Loosdrecht met elkaar. Vervoer laten opzetten om met elkaar boodschappen te doen. Sterk 

merk gebruiken. 
 Seizoen rekken van zomer naar winter. 
 Betere waterverbinding naar Amsterdam. 
 Meer organiseren (door ondernemers). 
 Buiten Gondelvaart en Sloepentocht , concerten op water – dineren langs water – tentoonstellingen op water. 
 Loosdrecht aantrekkelijker maken voor de watersport. 
 Bovenal meer samenwerken. 
 

 

Wonen: 

 Probleem is vergrijzing. Weinig 
mogelijkheden voor ouderen. Behoefte 
aan hofjes voor ouderen waar ze kunnen 
wonen en samen dingen kunnen doen. 
Kleinschaliger dan de instellingen 

 Probleem door vergrijzing komt door 
vertrek van jongeren. Woningen zijn te 
duur voor jongeren. Dus goedkopere 
huur- en koopwoningen in het dorp. 

 Niet hoger dan 3 hoog bouwen om het 
dorpse karakter te bewaren. 

 Bij bouwinitiatieven buurt vroegtijdig 
betrekken. Als de plannen al gemaakt 
zijn, komt de gemeente pas voor overleg 
met de buurt. Eerder met de plannen 
komen. Ga met de buurt in conclaaf over 
wat de buurt wel en niet wil. Zo komen 
er minder bezwaren en dat scheelt tijd.  

 Doelgroepgericht bouwen in plaats van 
winstbejag. 

 

Oogstposter: 
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jongeren en ouderen. Slechts 5% van 
woningzoekenden zijn gezinnen. 

 Ruimte houden om van het dorp te 
genieten. Natuurmonumenten sluit 
gebieden af en ze zijn niet meer 
toegankelijk voor publiek. 

 Bomen en bouwen van hoge heggen 
zorgen voor afsluiting. Dit is zonde. 

 Bij nieuwbouw rekening houden met 
duurzaamheid. 

 

Initiatieven:  

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

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Vergunningen meer enten op doelgroepen – ouderen en jongeren – doorstroming. 
 Grondbezit van projectontwikkelaars die verwaarloosd/braak blijven aanpakken – nu bouwen. 
 Hofjes voor ouderen. 
 Betaalbare woningen o.a. voor jongeren. 
 Dorpse karakter van Loosdrecht behouden. 
 Op kaart Nr. 1 = meer woningen huur + koop in Oud Loosdrecht, ook aan water 

                     2 = plus nabij vliegveld 
                     3 = bij oude Knorr terrein. 

 Voordeel samengaan Hilversum. 
 Beter controle en naleving. 
 Hondenbelasting voor ouderen afschaffen 
 Geen goede/niet genoeg voorzieningen voor ouderen (bakker, slager, etc.). 
 Vuntus: beperkte mogelijkheden om te wandelen (met kinderwagen). Alles zit op slot door Natuurmonumenten. Dat 

maakt het dorp er niet aantrekkelijker op. 
 Vuntus: mooie plek, maar nu muur omheen, we mogen niks als bewoners, maar de Polen mogen er alles. 
 We leggen als gemeente dingen aan maar we mogen er niets mee. Alles voor de toeristen en arbeiders, maar niet 

toegankelijk voor bewoners. 
 Meldingen worden direct opgepakt, waar heb je dat in Nederland? 
 Laten we bouwen voor de jeugd die nu wegtrekt uit het dorp. 
 Kleine betaalbare eenheden in goedkoopste segment. 
 Jeugd in Oud Loosdrecht komen, wie zorgt anders voor de buren? - scholen. 
 Volgende generatie moet ook kans krijgen om hier te blijven wonen. 
 Transparantie : hoe komen mensen hier terecht terwijl anderen meer recht hebben op een woning in Loosdrecht. 
 Stichting Klaartje: 2e hands suppelen/subsidie (bekostiging). 
 Belbus in aanvulling op WMO taxi – leefbaarheid. 
 Bos van Hacke, vuilnisbak met zakjes (betaalt veel hondenbelasting). Wel 2 glasbakken maar voor honden ontbreekt 

voorziening. 
 Tot aan weg bouwen mensen heggen en dergelijke (niet meer lopen op voetpad). 
 Doorzichten worden volgebouwd, gaat ten koste van dorpszicht en woongenot. 
 OV netwerk/bereikbaarheid is op een aantal plekken niet goed. 
 Afgescheiden fietspad mist op bepaalde plekken – gevoel van onveiligheid. 
 Bij nieuwbouw/uitbreiding rekening houden met zonkant in relatie tot zonnepanelen en duurzaamheid. 
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 Combi woningen (toekomstbestendig) voor ouderen en hun kinderen. 
 Grotere woningen verdelen in kleinere woningen. 
 Netwerk: wat kun je met elkaar als buurt – Rading. 
 Kleine woning voor verpleegkundigen voor woonblok. 
 Er zijn onvoldoende huurwoningen. 
 Mensen blijven hier lang wonen. Dat lijkt positief te zijn. 
 Toewijzing huurwoningen klopt niet, vaak 1 persoon in een eengezinswoning. 
 Geen doorstroming in huurwoningen, kleine woning vaak duur als je wilt doorstromen. 
 In Oud Loosdrecht ligt de nieuwbouw voor starters op slot, jongeren die hier wel willen wonen kunnen dat niet. 
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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 vanmiddag enorm veel 
gehoord van iedereen. Het was een fantastische middag, zo moeten bestuur en politiek met elkaar 
werken. Veel kennis en creativiteit opgehaald. 

 
U houdt van Loosdrecht. De passie zit in het dorp en ambitie dat Loosdrecht authentiek blijft. U 
verwacht een sterk gemeentebestuur. Zo noemde iemand: je moet voordat je stappen neemt, weten 
waar je staat en wat je wilt. Daarom doen we dit. U zegt ook: fusie, daar zijn we niet enthousiast 
over, want dat is een zwaar middel. Een zwaar middel gebruik je alleen als je iets mankeert en als je 
van het middel ook echt beter wordt. Dit vraagt van het gemeentebestuur een genuanceerde 
beslissing. Dat is belangrijk om te weten voor de keuze die de gemeenteraad gaat maken. We gaan 
ons voordeel doen met alles wat u vanmiddag hier heeft ingebracht. Dank u wel.” 

 

 


