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5 Verslag D100   

 

Aanwezig: ongeveer 80 Bergers 

 

Dagvoorzitter Annemarie Reintjes heet de aanwezigen 
van harte welkom bij de D100 Nederhorst den Berg. 
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: 

 Meer zeggenschap in bomenonderhoud, 
meer (en snellere) samenwerking daarin 
met gemeente. 

 Natuurmonumenten is te grote speler 
geworden.  

 De ambtelijke weg voor initiatieven 
duurt soms te lang. En teveel willekeur. 

 Geen samenwerking met Hilversum, 
want belangen zijn te verschillend. 

 Maaibestek kan beter. 
 

Initiatieven:  

 Een bankje bij boodschappensteiger. 
(Dhr. Van de Linde)  

 Maaien bij Eilandseweg. (Dhr. Nagel) 
 

 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Bomen waarbij veiligheid in het geding komt mag de burger alleen toekijken en afwachten, soms jarenlang. 
 Biodiversiteit achteruit. 
 Bomen achter bij de woningen Pieter de Hooghlaan worden niet gesnoeid. Het is een ravage. In 2014 is gezegd dat er in 

2015 iets gedaan zou worden aan de bomen. Nog niets gedaan. Voor groen zelfde verhaal. Slecht onderhouden. 
 Natuurmonumenten teveel inspraak. 
 Onderhoud van groen en bomen wordt niets aan gedaan. Meer onderhoud. 
 Richt je pijlen op Amsterdam. Meer woningbouw dan. Komen vanzelf de faciliteiten. 
 Uitgaan van eigen kracht. Ligging/water/kasteel. 
 Aftakking Vecht naar dorp. 
 Bereikbaarheid OV verbeteren. 
 Aanpak met jonge bewoners. 
 Natuurmonumentencoördinatie met gemeente. 
 Bereikbaarheid/aansluiting nieuwe wijken. 
 Busvervoer naar Hilversum! 
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Openbare ruimte en natuur: 

 Snelheid controleren in het dorp en de 
verkeersveiligheid bij de Dammerweg en 
de Middenweg. 

 Houd de stoep breed door overhangend 
groen weg te halen en gedeelten waar 
het smal wordt te verbreden. Initiatief 
van ondernemers voor plantenbakken 
aan de lantaarnpalen wordt erg 
gewaardeerd. 

 Versterk en stimuleer het zelfonderhoud 
van het groen. 

 Eigenheid van de dorpsinrichting 
behouden. Dorps, niet stads. Over de 
fusie niet echt een heldere mening. 
Aantal mensen zwaar op tegen, aantal 
mensen niet. 

 Voor de toekomst, let op grijpgrage 
vingers van Amsterdam.  

 

Geen initiatieven. 

 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 OV naar Hilversum terug. 
 Begeleid wonen. 
 Bij ruimte vluchtelingen opvangen. En aanpakken bij overtredingen. 
 Jaagpad onderhouden. Op breedte maken plus overhangend groen. 
 Smalle P-vakken. 
 Overhangend groen. 
 Smaller maken van voetpaden door obstakels. 
 Zelf onderhoud groen. 
 Inbraakpreventie: geen politie/onveilig gevoel. 
 Pak lawaai winkelwagentjes aan bij herinrichting plein. 
 Ergernis snelheid auto’s. Ook bij verkeersdrempels.  
 Tevreden over groenvoorzieningen. 
 Johannes Bosboomlaan, tegenover nummer 16 en 20: struiken snoeien. 
 Al jaren staan drie ongebruikte fietsen te roesten op het plein. 
 Parkeervakken in parkeerkoffers zijn te smal. Ook op oudere plekken in NdB. 
 Verkeersmaatregelen zoals op Hoorndijk om snelheid te verminderen. 
 Ruimte in het dorp voor begeleid wonen voor jongeren  hoort bij wonen. 
 Sloot naast voetbalveld moet schoongemaakt worden. 
 Geen fusie met Hilversum. 
 Onnodig kappen van heel veel bomen rond voetbalveld. 
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 Onderhoud van huurders van hun tuin. Kan de gemeente iets doen? 
 Zebra bij WSV de Spiegel.  
 Parkeervoorziening de Reeweg. 
 Actieve controle door gemeente. Aantal leden en aantal ligplaatsen van WSV de spiegel ter voorkoming van nieuwe 

problemen. 
 OV naar Hilversum. En in het weekend is echt ver onder de maat. 
 Geen gemeentegeld in initiatieven als de nieuwe Vecht voordat het draagvlak onder de bevolking op een goede manier 

onderzocht is. 
 Verander maaibeleid. Bekijk mogelijkheden beheer door lokale boeren. Afspraken met hen maken dat er binnen kaders, 

naar eigen inzicht, de openbare ruimte onderhouden wordt (kan ook door middel van schapen). 
 Plein benutten en opvrolijken en vooral behouden. 
 Bij eventuele fusie/samenwerking met Hilversum totaal andere mentaliteit. Weesp sluit veel beter aan. Andere 

ondergrond, dus andere kosten/zorgen bij onderhoud aanleg wegen/dijken/gebouwen. 
 Nederhorst, dit dorp is beveiligd/inbraakpreventie/politiecontrole. 
 Bereikbaarheid Spiegelplas voor iedereen.  
 Geen draagvlak voor nieuwe Vecht! 
 Fietszone door hele dorp. Drie scholen verbinden. 
 Betrokkenheid. Grotere gemeente moeizaam. 
 

 

Zorg en welzijn: 

 Hoe bereiken we eenzame mensen? Wat 
voor initiatieven vanuit de gemeenschap 
kunnen er komen om dat probleem op te 
lossen? Melkboer? 

 Voorkeur voor kleinschaligheid. Kleine 
gemeente, kortere lijnen en menselijker.  

 Faciliteiten van vrijwilligerswerk 
stimuleren.  

 Faciliteren van langer zelfstandig blijven. 
Mantelzorg en woongroepinitiatieven 
meer aandacht geven. 

 Bereikbaarheid openbaar vervoer. Voor 
kwetsbare groepen lastig om ergens te 
komen.  

 

Initiatieven: 

 Contactgroep autisme. (Mw. Hageman) 
 Bezorgen van maaltijden door 

vrijwilligers. (Mw. Holster + de mensen 
die het voorheen deden) 

 Buurt BBQ. Openbaar groen, eigen 
plantsoen. (Dhr. Arink/Mw. Holster) 

 

Oogstposter: 
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Opmerkingen op tafelkleed: 

 Samen eten/koken, 1 keer per maand. 
 Meldpunt eenzaamheid. 
 Ik woon meer dan 40 jaar in Wijdemeren. Ik ken weinig mensen, maar ik ben niet eenzaam. 
 Bezorgen van de maaltijd weer door vrijwilligers. 
 Containerwoning voor mantelzorg. 
 Openbaar vervoer. 
 Contact met gemeente laat soms te wensen over.  
 Minder financiële middelen voor de dorpen zijn minder prioriteiten voor voorzieningen. 
 Vereenzamen. 
 Buurt BBQ. 
 Sociale controle. 
 Dagopvang. Goed initiatief.  
 Stimuleren vrijwilligerswerk. 
 Bustijden/aansluiting.  
 Maaltijden bezorgen vrijwilligers. 
 Mensen komen steeds slechter in de instelling. 
 Artsen enz. in het dorp houden. 
 Openbaar vervoer richting Hilversum (zeer slecht). 
 Woongroep en woonbestemming gemeente faciliteren. 
 Dorpskarakter behouden. 
 Voorlichting voor vrijwilligerswerk. 
 Lotgenotencontact gespreksgroep voor mensen met autisme. 
 Eenzaamheid. Erachter komen of er hulp nodig is.  
 Bloedprikken in NdB valt onder ander laboratorium dan de rest van Wijdemeren (dat onder Tergooi valt). 
 Openbaar vervoer in relatie met ziekenhuis Tergooi in Hilversum.  
 

 

Zorg en welzijn: 

 Het openbaar vervoer moet beter 
geregeld worden. 

 Zorg door gemeente in de WMO: teveel 
oudere mensen die te weinig zorg 
krijgen. 

 Sociale samenhang en sociale cohesie 
bevorderen in gemeente. Communicatie 
betrekken bij activiteiten.  

 Zorg voor een schone omgeving: 
groenvoorziening, hondenpoep. Mensen 
durven aanspreken en vanuit de 
gemeente stimuleren. 

 Begeleid wonen. Initiatief is nog niet 
genoemd, maar wel gewenst.  
 

 

Oogstposter: 
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Geen initiatieven. 

 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Vervoer naar zorg (ziekenhuizen, speciaal onderwijs, ouderenvoorzieningen). 
 Betrokkenheid is hoog maar loopt terug. Hoe houd je dat hoog? 
 Graag subsidie/speciaal potje. De huur is voor ons hoog.  
 Creatief club van cultureel vereniging op woensdagochtend van 09.30-11.30 uur. Mensen blijven weg omdat het 

financieel niet meer op te brengen is. 
 Groenvoorziening is slecht onderhouden. Bomen worden niet gesnoeid. 
 Openbaar vervoer vanaf NdB naar Weesp of Hilversum is voor ouderen heel slecht. Ook naar ziekenhuis. 
 Verhuur sporthal De Blijk voor privégebruik. Mooie gelegenheid. Nu nog praktisch. Huur kan niet toegezegd omdat 

instanties voorrang krijgen. Ook al melden zij zich later. Oplossing, deel verhuur overdoen aan sporthaluitbater zelf.  
 De zorg is teveel uitgekleed, met name huishoudelijke zorg. 
 Samen met gemeente zorgdragen voor een sociale cohesie/samenhang in de kernen van Wijdemeren.  
 Subsidies? 
 Betrokkenheid. 
 Groenvoorzieningen. 
 Zorg openbaar vervoer. 
 Communicatie via www.wijdemeren.nl. 
 Internet. 
 Postcodebeleid ziekenhuizen versus kleine gemeente. 
 Ouderenbeleid Communicatiegebruik internet.  
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Werk en ondernemerschap: 

 Noodzaak van bereikbaarheid is 
aandachtspunt. 

 Leren van Hilversum maar wel 
zelfstandig blijven.  

 Bij fusie met Hilversum trekken meer 
bedrijven naar Wijdemeren, waardoor 
infrastructuur (nog meer) onder druk 
komt te staan. 

 Samenwerking kan sterk verbeterd 
worden. 

 

Initiatieven: 

 Centrale ingang voor ondernemers naar 
gemeente.  

 Busje organiseren vanuit ondernemers 
voor senioren die geen vervoer hebben. 
(Dhr. Van Hemert) 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Snel internet. 
 Wijdemeren zelfstandig blijven uit angst voor afname werkgelegenheid.  
 Toenemende kosten vanuit Hilversum. 
 Infrastructuur is van belang. 
 Bij vestiging van meer bedrijven door fusie met Hilversum komt infrastructuur onder druk. 
 Voor supermarkt is de afzetmarkt eigenlijk te klein. Aanbod is te gering daarom naar K’hoef. 
 Dilemma: lekker rustig en we hebben de toeristen nodig om voorzieningenniveau te kunnen blijven realiseren. 
 Is voorzieningenniveau afgestemd op de behoefte? 
 Breder aanbod mogelijk bij grotere afzetmarkt? 
 Busje vanuit ondernemers geregeld om boodschappen te doen.  
 Recreatie en toerisme stimuleren om meer omzet te creëren. 
 Makkelijke ingang bij gemeente. Meer meedenken met de ondernemers. Kijk naar de goede voorbeelden Hilversum. 

Makkelijke toegang fax/telefoon/appen. 
 Laadpalen voor elektrische auto’s. 
 Samenwerken wel, zo kan gemeente zelfstandig blijven. 
 Supermarkt ligt bij aanlegsteiger. Onvolledig assortiment supermarkt. 
 Vindbaarheid recreatiegebied toerisme. 
 Kwaliteit supermarkt. 
 Bereikbaarheid met openbaar vervoer. 
 Fusie levert angst voor nieuwe snelweg op. 
 Wijdemeren wordt door Hilversum onder de voet gelopen. 
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 Leefbaarheid voor jong en oud. 
 Overmeer wordt door nieuwe wijk NederVecht zo groot maar geen enkele winkel. 
 Bereikbaarheid voor ouderen en mensen die geen auto hebben, bijvoorbeeld spoedeisende hulp, geen ov in het 

weekend, door de week ov slecht. 
 Lokaal vervoer in verband met kennis overbrengen. 
 Bij ander voorbeeld: van Nederhorst den Berg naar markt in Ankeveen geen vervoer. Hoe komen wij daar van A naar B 

ook op alle tijden en dagen. 
 Fusie met Weesp niet Hilversum in verband met verslechteren met Hilversum. 
 Supermarkt erbij in Overmeer. Mensen uit Ankeveen/Horstermeer/Nederhorst gaan dan boodschappen doen in eigen 

dorp. 
 

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid: 

 Openbaar vervoer in NdB. 
Bereikbaarheid van de grote plaatsen is 
niet of nauwelijks aanwezig op bepaalde 
momenten van de dag. 

 Dammerweg is lelijk aangelegd, nodigt 
uit tot hard rijden en allerlei gevaarlijke 
situaties.  

 Bij fusie moeten in het dorp 
voorzieningen blijven voor 
gemeentezaken.  

 Afstand tot het bestuur. Na de fusie van 
Wijdemeren al heel stuk minder 
geworden. 

 

Initiatieven: 

 Vrijwilligerspool voor vervoer met 
busjes. 

 Belangrijk dat bewoners initiatieven 
nemen in een collectief. 

 Ouders van kinderen moeten, in 
samenwerking met de school, zelf 
verantwoordelijk nemen voor de 
verkeersveiligheid rondom de school. 

 

Oogstposter: 

 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 OV busverbinding naar Hilversum naar Weesp op zondag. 
 Het wegdek Nieuwedammerweg voor De Haan is slecht. 
 Te klein voor de voorzieningen. 
 Mogelijk af te nemen producten moeten in de kern mogelijk blijven in de toekomst/na fusie met andere gemeente. 
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 Blijf in je eigen dorp de boodschappen doen zo houd je de eigen gemeenschap levend. 
 Fietsers die niet oversteken op de Middenweg in de Horstermeer. 
 Openbaar vervoer naar gemeentehuis? 
 Rotonde N236-N523 vechtbrug.  
 Fietspad de Googh-Ankeveen is veel te smal. 
 Nooit fuseren: samenwerken wel met Hilversum. 
 Fietspad Dammerweg ten hoogte van WSW de Spiegel zeer gevaarlijk. 
 Kracht uit lokale ondernemers gebruiken om zaken te realiseren. 
 Snelheid (vracht)verkeer te hoog vanaf Spiegelweg en door centrum. Oplossing: snelheid aanpassingen. Andere 

ontsluitingsweg voor beroepsverkeer. 
 Zorgpunt: door fusie zal afstand tot bestuur en gemeentehuis nog groter worden. Nu al weinig belangstelling. Zie 

publieke tribune. Door fusie tot Wijdemeren wordt dit al ervaren. 
 Steeds minder laagdrempelig en lokale kennis. Ambtelijk en bestuurder. 
 Kracht uit samenwerking halen. 
 

 

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid: 

 Met openbaar vervoer, op zondag, naar 
Weesp en Hilversum. 

 Verkeersveiligheid langs Dammerweg  
en Overmeerseweg. (zie punten op 
plattegrond) 

 Fusie met dorpen langs de Vecht, maar 
dan missen we de kracht van Hilversum, 
waar we veel van kunnen leren. Dus op 
thema samenwerken, zodat je een 
matrixorganisatie krijgt. 

 Onderhoud groen zodat fietspad weer 
zichtbaar is op bepaalde plekken. 
 

Initiatieven: 

 Buurtbus (Dhr. Verheggen)  
 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Identiteit/charme van het dorp belangrijk voor rust. 
 Belangrijk (rust). 



  

  

 

 

Pagina | 12 

 Elkaar nog aan kunnen spreken. 
 Gebrek OV (minder bewegingsvrijheid, vooral voorzieningen jeugd tot 12 jaar). 
 Gebrek aan OV, misschien per dorpskern buurtbus met vrijwilligers. 
 Dammerweg (langzaam, 30km, voorrang zoals in oude situatie). 
 Fietspad voor manege gevaarlijk. 
 Seniorenvervoer buiten de spits. 
 30 km zone Dammerweg – Overmeerseweg ten hoogte van plein.  
 Overzicht verkeer Ruysdaalstraat Dammerweg. 
 Honderdduizend is een onzin getal. In zoveel plekken in Europa is het prima geregeld met 25.000. 
 Openbaar vervoer: slechte busverbinding met Hilversum. Meer scholieren naar Weesp. Kinderen onder de 12 moeilijk 

buiten het dorp.  
 Onderhoud groenvoorziening i.v.m. veiligheid. 
 Gladheidsbestrijding wegen en vooral fietspaden. 
 Matrixorganisatie: samenwerken op thema. 
 Gemis vangrail op Gabrielleweg. 
 Fietsoversteek Schoenmaker. 
 Parkeerregime Voorstraat 
 Kruispunt Dammerweg/N236 is gevaarlijk. Oplossing rotonde of stoplichten. 
 Bus naar Hilversum moet terugkomen. 
 Prioriteit openbaar vervoer. Idee: vrijwilligers buurtbus. 
 Fietspad schoenenzaak is op een dode hoek. 
 Parkeren vrachtauto’s in de dorpskernen. 
 

 

Voorzieningen: 

 De voorzieningen hangen af van 
de discussie over fusie. Wel of 
geen fusie levert veel emotie op. 
Voor- en nadelen kwamen niet 
echt boven tafel.  

 Belangrijk bij fusie dat 
busverbindingen en OV verbeterd 
worden. Dit kan door grotere 
partijen, waardoor je goed 
resultaat kunt bereiken.  

 Ondernemersklimaat in de 
gemeente is belangrijk voor 
woningbouw en werkgelegenheid. 
Daar hoort een goede (glasvezel) 
internetverbinding bij. 

 Communicatie met gemeente 
Wijdemeren  

 Verkeersveiligheid op de 
Middenweg 

 

Geen initiatieven 

Oogstposter: 
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Opmerkingen op tafelkleed: 

 Betere uitleg voor- en nadelen fusie. 
 Er wordt te laat gestrooid en geveegd. 
 Scholen laten fuseren. 
 Busverbindingen alleen ’s morgens en ’s middags. 
 Bus door de Horstermeer laten rijden. 
 Duurder kaartje moet kunnen. 
 Bus met vrijwillige chauffeurs. 
 Verkeerssituatie Middenweg, te hard rijden, fietsoversteekplaats. 
 Grotere afstand door fusie. 
 Weesp past niet bij Hilversum, Weesp past beter met Wijdemeren. 
 Onderhoud wordt verwaarloosd. 
 Alsnog een Vechtgemeente. 
 Recreatiefonds is voor Loosdrecht. 
 Fusie H’sum. 
 Glasvezel. 
 Openbaar vervoer. 
 Grotere gemeente krachtig tegenover. Diensten: openbaar vervoer, internet, gezondheid, onderwijs. 
 Busverbindingen, scholen, onderhoud fietspaden en trottoirs. 
 

 

Voorzieningen: 

 Zeer tevreden met bestaande 
voorzieningen.  

 Openbaar vervoer sterk verbeteren. 
 Weinig diversiteit in aanbod winkels 

door te hoge huurprijs. 
 Teveel lege gebouwen. 
 Ondanks dat de voorzieningen erg goed 

zijn, zijn er twee kwetsbare groepen: 
jongeren onder de 18 en ouderen boven 
de 55 jaar oud.  

 Geen levendige kern ondanks alle 
voorzieningen. Kan de gemeente 
helpen? We hebben restaurants maar 
niet veel uitgaansgelegenheden. Wel 
activiteiten voor kinderen, maar alleen 
tijdens piekmomenten. 
 

Initiatieven: 

 Organiseren en samenbrengen van 
verschillende gebruikers op een centrale 
plek. (Mw. Dowell) 

Oogstposter: 
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Opmerkingen op tafelkleed: 

 Iets op poten zetten met steun van gemeente en dergelijke. 
 ouderen halen en brengen naar verenigingen en boodschappen doen. 
 parkeervoorziening Overmeer, Lijsterlaan. 
 woonvoorzieningen jongeren moeten voor een woning buiten de gemeente. Er wordt te duur gebouwd. 
 markt voor Nederhorst. 
 laten bestaan bibliotheek. 
 winkelbestand kwetsbaar. 
 Verzorgingshuizen. 
 openbaar vervoer- slechte verbinding, alleen met Weesp. 
 tevreden met voorzieningen: sportclubs, buitensport, sporthallen, fitness voor ouderen, basisscholen en huisartsen. 
 Rijk aan voorzieningen, fantastisch en klein, het heeft alles. 
 Versoepelen/vergemakkelijken. 
 Lege plekken gebruiken voor ondernemers en andere gebruikers/ multigebruik. 
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Recreatie en toerisme: 

 Door horeca of toiletten te plaatsen kan 
recreatie over meerdere dagen 
plaatsvinden. 

 De toegankelijkheid van de Spiegelplas 
moet verbeterd worden. Ook moet de 
Spiegelplas voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

 Recreatie in NdB moet beter vindbaar 
zijn op internet.  

 Meer diversiteit in recreatie. Speeltuinen 
langs de plas of hardvaren (e.a. sportieve 
activiteiten) in bepaalde gebieden zodat 
het ook voor jongelui weer 
aantrekkelijker is.  

 Onderhoud Spiegelplas, met name om 
de Spiegelplas.  
 

Geen initiatieven. 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Genieten van de natuur. 
 Onderhoud langs plas. 
 Toegang tot plas. 
 Recreatie aan plas (toiletten, horeca). 
 OV essentieel voor alle aspecten aantrekkelijkheid Nederhorst den Berg. 
 Wandelpaden: langs Spiegelplas, Horstermeerpolder, Natuurmonumenten (weg met verboden toegangsborden). 
 Zorg: Natuurmonumenten heeft geen zorg om gebruik en heeft te grote invloed. 
 Spiegelplas ontsluiting twee keer per dag. Extra activiteiten organiseren bijvoorbeeld zeilen en duiken. 
 Hangplek voor jongeren. 
 Bekendmaking van vernieuwd sportcafé De Blijk in Wijdemeren Blad.  
 Glasvezel internet. Glasvezel in NdB. 
 Paardenstrand opknappen. 
 Camping in NdB beginnen.  
 Een plek voor hard varen op Spiegelplas waar niemand er last van heeft. Plas is groot genoeg om er en van de natuur te 

genieten en van het plezier van hard varen. 
 Nederhorst op de kaart zetten met wandelpaden en fietspaden. 
 Vecht weer terug door het dorp. 
 Meer recreatievoorzieningen Spiegelplas: restaurantje/wc voorziening. 
 Recreatie buiten de plas voor jeugd. 
 Onderhoud recreatiegebieden. 
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Recreatie en toerisme: 

 Fusie samengevat: een groot probleem 
in een kleine gemeente wordt een klein 
probleem in grote gemeente. Bang dat 
alle ideeën en initiatieven wegvagen en 
het belang daarvan verkleind wordt 
naarmate zo’n fusie groot wordt. Punt 
van aandacht hierbij: niet tegen fusie. 

 Aantrekkelijker maken van het plein in 
Nederhorst den Berg. Fiets- en 
wandelpaden verbeteren. Bankjes 
plaatsen.  

 Communicatie en betrokkenheid over 
lokale situatie, tussen burgers en 
ambtenaren, verbeteren. 

 Goede recreatieve voorzieningen voor 
de jeugd.  

 

Initiatieven: 

 Camping opzetten (Dhr. Krone) 
 Aankleden dorpsplein (geen naam, maar 

is al een werkgroep mee bezig) 
 

Oogstposter: 

 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Bankjes bij de molen langs de Vecht. 
 Wandel/fietspad om Horstermeer. 
 Gebieden Natuurmonumenten openbaar. 
 Meer rustplekken: bankjes, aanlegplaatsen. 
 Toegangswegen met borden: Nederhorst waterdorp. 
 Geen fusie: Wijdemeren is nu voor 70% gelukt. Dus afmaken.  
 Willekeur ambtenaren. 
 Fietspad Hinderdam/Reeweg langs de Vecht. 
 Ambtenaren voor de burger en niet andersom. 
 Communicatie met gemeenteambtenaren. 
 Geen Vecht in het dorp. 
 Natuurmonumenten moet paden openstellen. 
 Door dit initiatief wordt input burger gevraagd en ook wat zij hieraan zelf kunnen doen. Er liggen ook veel punten die 

voor de gemeente zijn. Ook hier is actie nodig. 
 Door fusie wordt gemeente groter en inzet in dorpskernen kleiner (kleinere prio ten op zichte van groter geheel).  
 Een groot probleem in een kleine gemeente wordt een klein probleem in een grote gemeente. 
 Het plein aantrekkelijker maken (voorziening voor terras Spiegelhuis maar ook veiliger laden en lossen door Albert 

Heijn).  
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 Wel een nieuwe Vecht door het dorp. 
 Gemeentebestuur en ambtenaren is teveel op afstand (kennis en betrokkenheid) en te weinig oplossend denken. 

Initiatieven eerder nee en deur dicht dan nee maar hoe dan wel om doel toch te bereiken. 
 Beter onderhoud wegen/fietspaden/wandelpaden 
 Bereikbaarheid niet alleen via de weg, maar ook internet en glaskabel. 
 

 

Wonen: 

 Dorp vergrijst. Onderbeschikbaarheid 
van goedkope huur- en koopwoningen 
voor starters.  

 Gezondere mix van jongeren en 
ouderen. 

 Gemeente moet meer openstaan voor 
ideeën van mensen die iets willen.  

 Uitgaan van eigen kracht en onze 
omgeving. Onze band met de grote 
motor Amsterdam en water en recreatie 
in de omgeving. Geen fusie maar 
samenwerken. 

 Behoud en eigenheid van de dorpskern. 
Vooral het plein houden zoals het is, 
maar wel iets verbeteren. 

 

Geen initiatieven. 

Oogstposter: 

 

Opmerkingen op tafelkleed: 

 Over het algemeen tevreden. 
 Samengaan Hilversum: oppervlakte verdubbeld. Hilversum heeft nu geen bouwgrond. Als Wijdemeren bij Hilversum 

komt, is kans groot dat Wijdemeren wordt volgebouwd. 
 We zitten niet op een groter dorp te wachten. 
 Belangrijk om dorpskern/eigenheid te behouden. Weidsheid/natuur/milieu. 
 Fusie nadelen: Hilversum staat onder curatele, groter geheel, NdB sneeuwt onder, samenwerken is beter op punten 

waar het versterkt. 
 Fusie is samengaan van verschillende culturen.  
 Fusie voordelen: meer contacten/delen voorzieningen/groter budget om dingen te regelen? 
 Voorzieningen: goed geregeld voor zo’n klein dorp. 
 Voorzieningen: qua bereikbaarheid/OV zeer beperkt. (jongeren/ouderen/minder mobielen). Zou Carpool App een 
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bijdrage kunnen leveren? Een aanvulling op betere voorzieningen bus. 
 Kijk naar een partner die gelijke belangen heeft. 
 Kunnen we de gemeente handhaven met huidige inwoners of zou groei betere oplossing zijn en samenwerken in plaats 

van fuseren? 
 Sterke punten NdB: ligging, dorpskern, focus zou op Amsterdam moeten zijn gezien economische groei, NdB heeft veel 

potentieel, NdB ligt nu helemaal stil qua vooruitgang en ontwikkeling, doe iets met de vecht. 
 Vergrijzing: jongeren trekken weg.  
 Kinderen/jongeren hebben geen mogelijkheid tot wonen. Duurt lang en is kostbaar. 
 Mogelijkheid begeleid wonen is er niet.  
 Hoe krijgen we de jongeren terug? 
 Behoefte aan starterswoningen (goedkope huur- en koopwoningen).  
 Bijvoorbeeld de Chinees ontwikkelen a la Brinkers. 
 Gemeente moet dialoog zoeken met mensen die iets willen, wees open. 
 Schoolzwemmen weer invoeren. 
 

 

 

Wonen: 

 Openbaar vervoer is een probleem.  
 Inkomensafhankelijke woningen voor 

bejaarden. 
 Meer toewijzingen van sociale woningen 

voor de jeugd. Geen gezinswoningen 
toewijzen aan een persoon. 

 Onderhoud openbare voorzieningen 
wegen is erg slecht. 

 Stukken groen worden op dit moment 
weggegeven aan de buurt om het zelf te 
onderhouden en dat initiatief wordt 
gewaardeerd. 
 

Geen initiatieven. 

 

Oogstposter: 
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Opmerkingen op tafelkleed: 

 Openbaar vervoer met kerndorpen geen verbinding. 
 Ruimte. 
 Veel mogelijkheden om te bewegen in een groene omgeving. 
 Spiegelplas bereikbaar houden voor iedereen, niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen. 
 Geen gemeentegeld uitgeven aan burgerinitiatief nieuwe vecht totdat op een goede manier aangetoond is dat er 

draagkracht onder de inwoners/ondernemers aanwezig is. 
 Meer invloed van de gemeente op woningbeleid bij de verhuurders.  
 Uitbreiden Horstwaarde (bovenverdieping). 
 Meer bejaardenwoningen inkomensafhankelijk. 
 Bouwen buiten het groene hart.  
 Aan- en inleunwoningen noodzakelijk. 
 Mogelijkheid voor winkels. 
 Openbaar onderhoud, straatwerk, groen onderhoud. 
 

 

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 omgevlogen. De oogst 
is fantastisch. Iedereen is enorm betrokken bij 
Nederhorst den Berg en iedereen vindt de kwaliteit 
van de omgeving, leefomgeving, vrijwilligers en 
voorzieningen belangrijk. Daar komt het dilemma uit 
voort waar we over willen spreken. Het gaat er ook 
om een beeld neer te leggen wat interessant is voor 
onze jeugd. Want als we het nu al ontzettend prettig 
vinden met een paar verbeterpunten dan is het 
hoogst haalbare dat we het over 25 jaar nog steeds zo 
prettig vinden met dezelfde kwaliteit. Groot probleem in kleine gemeente is een klein probleem in 
een grote gemeente. Prachtige zin die je op twee manieren kunt lezen. Je kunt zeggen als het een 
klein probleem is wat je kunt laten zitten, het is een tekortkoming als je wat groter wordt. Je zou ook 
kunnen zeggen, als het een klein probleem is en je bent zelf groot dan los je het zo op. En dat is 
precies het dilemma waar wij staan en waarom het heel belangrijk is om van u te horen hoe u naar 
de toekomst kijkt. Ik hoor voornamelijk het geluid van ‘we hebben het goed. We zijn een gemeente 
die het goed redt en dat willen we zo houden’. Dus als er stappen worden genomen dan moet dat 
enorm sterk gemotiveerd zijn waarom je zo’n stap neemt. Liever niet eigenlijk. Eigenlijk alleen als we 
er toe gedwongen zijn door de omgeving of anderszins. De gemeenteraad neemt er een besluit over, 
maar de onderlegger voor die besluitvorming is vooral wat de mensen in onze dorpen ervan vinden. 
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U heeft daar een geweldige bijdrage in geleverd. Openbaar vervoer is een probleem. Dat herken ik 
als inwoner van Nederhorst den Berg. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Wil je dan wat 
groter worden met meer slagkracht of accepteer je ook een aantal dingen, waarvan je zegt ‘ok, we 
kunnen het niet zo stevig oppakken en dat accepteren we, want we zijn kleiner’. Dat is het dilemma 
denk ik waarvoor wij staan. En waarin wij nu wel onze schaal benutten om op deze wijze met elkaar 
te spreken. Enorm bedankt. We zijn rechtstreeks met u in gesprek dat is waardevol en voor herhaling 
vatbaar.” 

 


