
Uitwerking tafelkleden ’s-Graveland & Kortenhoef 
Datum bijeenkomst: 29-10-2019 
 
Hoe duurzaam wordt mijn dorp? (Samenvatting input)  
 

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
Duurzaamheid en milieu komen 
samen in 2040. Onze 
voetafdrukken voor CO2, water en 
ecologie zijn nul. 
 
Wij verbruiken alleen nog 
duurzame energie, we verbruiken 
geen fossiele brandstof meer.  
 
Kortenhoef is een educatief 
centrum voor de energietransitie.  

- We halen energie uit oppervlakte 
water, de ‘s Gravelandsevaart 

- We faciliteren innovaties, 
bijvoorbeeld voor de opslag van 
energie.  

- We koppelen toerisme en recreatie 
aan ecologie en energie.  

- We hebben zonnepanelen op onze 
daken en een manier om de energie 
op te slaan.  

- We beperken ons vlieggedrag 

 

We rijden in deelauto’s. Elektrisch 
of op waterstof  

- Elektrische of waterstof auto’s    

We hebben kwalitatief betere en 
veilige fietspaden 

- Ook voor 45 km/h speedbikes of voor 
fietsen op waterstof. 

- Fiets paden zijn veiliger en slim, 
bijvoorbeeld lichtgevend en met 
sensoren in het wegdek. 

 

 -   
Ons afval is voor 100% een 
grondstof 
 
 

- De overheid faciliteert een systeem 
voor afvalinzameling. Dit moet 
gebruiksvriendelijk en effectief zijn.   

- Bewoners, ondernemers en 
gemeente  werken samen om afval te 
verminderen. Bijvoorbeeld gericht op 
plastic.  

- Geen papieren krant vanuit de 
gemeente. 

- Lokale app/netwerk voor aanbod van 
herbruikbare spullen.  

- We hergebruiken ons regenwater en 
afvalwater.  

 

Geen vrachtwagens door het dorp - Centrale hub pakketten  

Lokale voedselproductie - Coöperatie voor voedselproductie   

Energiezuinige openbare 
verlichting 

- Adaptieve verlichting 
- Verlichting op zonne-energie 
- LED verlichting 

 

 
 
 
 
  



Hoe ziet mijn dorp er in de toekomst uit? Wat heb ik nodig, wat wil ik behouden? Wat komt er in mijn DOP 
te staan?  
Samenvatting input over fysieke leefomgeving, DorpsOntwikkelingsPlan en  het(leef)klimaat in het dorp.  
 

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
We willen het aanzien van onze 
dorpen koesteren. Behoud van 
bestaande 
groen/bomen/weilanden 

- Beperkt tempo woningbouw  
- Geen hoogbouw  
- Splitsen en andere woonvormen 
- Regelgeving vereenvoudigen 
- Tiny houses  
- Volgorde OV-wegen bouwen 
- Doelgroep ouderen 
- Lokaal organiseren – samen 

corporatie  
- Beschermd dorpsgezicht beschermen 
- Door gemengde woonfuncties  
- Proberen te bouwen in dorpsstijl  
- Levensbestendig wonen – 

toekomstbestendig 

 

We willen de identiteit/visie 
vaststellen per dorp  

- Sterke overlegstructuren met:  
* Inwoners 
* Gemeente 
* Instanties 
* Grondeigenaren 

- Huidige jeugd/jongeren mobiliseren 
en positioneren  

- Metropool: het moet een dorp blijven  
- Anticiperen op de druk vanuit de 

metropool 
- Jeugd in dorp houden 

 

We willen onze mobiliteit c.q. 
bereikbaarheid anders 
organiseren  

- Handhaven door te belonen  
- Ideeën: leenvorm/deelvorm 
- Openbaar vervoer  
- Aansluiting particulier vervoer op OV  
-  Inzetten op light rail regio  
- Digitale snelweg (kritisch blijven op 

energie)  
- Er is een goede betaalbare OV 

verbinding 
- Parkeerplekken bij stations Bussum-

Zuid en Hollandsche Rading 
vermeerderen  

 

We zien de omgevingswet als 
kans voor minder regels  

- Anders bevoorraden winkels  
- Thuisbezorgen naar toekomst niet 

houdbaar  
- Inzetten op lightrail regio  
- Snelhedenregime - niet 

30/50/60/80/etc., maar 40/60/90-
regime (DOP) 

 



- Voorgaande opnemen in 
Mobiliteitsplan  

We willen toegankelijke, 
bereikbare, centrale sportvelden 
voor diverse dorpskernen 

- Nu onveilig om sportvelden te 
bereiken per fiets 

- Onderzoek samenvoegen 
sportfaciliteiten naar Kortenhoef 
zodat in ’s-Graveland een bouwlocatie 
ontstaat voor uitbreiden 
woningbouw. 

 

We willen toegankelijke 
gezondheidszorg  

- Bewaken wat we hebben en op peil 
houden  

- Mobiliteitsplan maken 
- Zorg voor elkaar stimuleren 
-  Een aantal bewoners van 

Wijdemeren vormt gezamenlijk een 
dorpsteam    

- Er is een evenementencoördinator die 
de spil is tussen gemeente en 
organisatie van evenementen   

 

We willen recreatie op de plas  - Maar geen Giethoornse toestanden 
door middel van kritisch zijn in 
afgeven van vergunningen 

-   
- Meer handhaven 

 

We willen digitaal goed 
bereikbaar zijn  

- Aanleg glasvezel, heeft de overheid 
een rol in.  

 

We willen dat er wat gebeurt aan 
het doorgaand/sluipverkeer in 
Kortenhoef & ’s-Graveland 

- Minder vrachtverkeer 
- Geluidswerend asfalt  
- Eenrichtingsverkeer in meerdere 

straten  
- Stimuleren fietsen  
- Rotondes 
- Minder autorijden  
- Meer gedeeld vervoer  
- Gescheiden fietspaden van 

autoverkeer 

 

Toegankelijkheid polders  - Project Groenewoud 
- Goede faciliteiten voor fietsers … + 

parkeren buitenrand  

 

 
 


