
Nederhorst den Berg 
Bijeenkomst op 4-11-2019 

Hoe duurzaam wordt mijn dorp? (Samenvatting input)  

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
We zijn energieneutraal 
 
Waterstof vervangt het huidige 
aardgas  
 
Gemeenschappelijk bezit 
  

- Windmolen, maar zonder hinder. 
Bijvoorbeeld kleine windmolen op 
dak. 

- Duurzame energieopwekking is voor 
iedereen toegankelijk via fonds, 
leningen, subsidies. 

- Gedragsverandering is nodig om het 
verbruik te verlagen.  

- Beleid opstellen zodat ook 
monumentale panden kunnen 
verduurzamen. 

- Zon op daken. Bedrijven eerst, dan 
huizen, mogelijk op wegen en paden. 
Liever niet in het landschap.  

- Bescherm het landschap en zorg voor 
esthetisch mooie inpassingen (voor 
o.a. zon op dak) 

- Lokale is opslag van energie nog. 
Bijvoorbeeld met accu’s.  

- Stromend water wat we hebben 
benutten voor energieopwekking. 
Bijvoorbeeld Boezemkanaal.  

- Het bestaande gasnet gebruiken we 
voor waterstof.  

- Aardwarmte  
- Consistent beleid van de overheid 
- Betrouwbare, deskundige informatie 

vanuit de gemeente  

 

Goede bereikbaarheid, mobiliteit 
zonder CO2 uitstoot.   

- Lightrail (tram) van Amsterdam naar 
Hilversum met stop in Wijdemeren. 

- Gratis openbaar vervoer dat vaker 
rijdt en ook op zondag.  

-  Betere, veiligere fietspaden en 
doorgaande snelfietspaden. De 
oversteek van de Middenweg.  

- Centrale oplaadpunten voor 
elektrische fietsen zoals bij 
Spiegelhuis.  

- Langere vaartijden pondje Nigtevecht 
- Meer laadpalen voor elektrische 

auto’s  
- Alleen tijdelijk parkeren in centrum, 

blauw zone.  
 

 

Meer bomen, groen, planten - Huizen verplicht opleveren met 
groene daken.  

 



- Aanleg van gemeenschapstuinen  

Lokaal eten verbouwen  - Gemeenschappelijke moestuin   

Water - Dubbel riool, hemelwaterafvoer  
Hergebruik en recyclen van 
producten en afval  

- We scheiden ons afval niet zelf, dit 
gebeurt centraal. 

- Kringloopwinkels 
behouden/uitbreiden 

- Biologisch afbreekbare verpakkingen  
- Minder verpakkingsmateriaal bij 

boodschappen, boodschappen doen 
bij de weekmarkt of lokaal producten 
verbouwen.  

- Minder verspilling: App Too Good To 
Go en seizoenproducten kopen 

- Oplossing voorafvalbakken; 
ondergronds 

 

 

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 stabiel internet - Overheid moet stabiel internet regelen  
 

 

We willen een ontmoetingsplek 
voor jong en oud. (behouden of 
creëren)  

- Dorpshuis 
- Frisfeest organiseren voor de jeugd 
- Jeugdhonk 
- Verbinding/saamhorigheid 
- De Kuijer  verzamelplek,  
- Loket voor persoonlijk contact 

 

We willen een veilig dorp - Handhaving politie  
- Verlichting – reflecteren 

bewegingssensor  
- Politie meer in beeld  
- Verkeer 
- Te hard rijden 
- Onduidelijke verkeersituaties 
- Rotondes  

* Flitspalen  
* Oversteekplaatsen  

- Buurtapp 
- Aanrijdtijden hulpdiensten, het duurt 

een half uur voor er politie komt 
- Brede stoepen 
- Openbare verlichting (led) 
- Bereikbaarheid voor mensen met een 

beperking, bijv. fiets/voetpaden 
verhogen (breedte 

- Fietspaden  
* Middenweg, Voorstraat 
* Handhaving  

 



We willen goed Openbaar Vervoer  - Automatisch rijdende bus  
- Buurtbus  
- Busroute terug via Middenweg 
- Auto’s lenen en delen  
- Meer bussen per dag, ook op zondag  
- Gratis OV of goedkoper 
- Waterbussen en waternet 
- Autonome vervoersvoorziening 
- Vaker verbinding, 2x per uur 
- Route en frequentie 
- Mensen met een beperking hebben nu 

niet altijd goed toegang, idem met 
kinderwagen etc. 

- Automaatje (een App zodat mensen met 
elkaar kunnen rijden 

- Elektrisch/waterstof pendeldienst, 
zonder chauffeur 

- Buurtbus, jongeren ’s nachts en 
senioren 

- Zelfrijdende buurtbus met app en bieb 
erin 

- Elektrische watertaxi 

 

Gezondheidszorg centrum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokterspost/huisarts 

- Kwalitatief goed verzorgingstehuis  
- Goed geschoold personeel  
- Apotheek in NH  
- Fysiotherapie  
- Voorzieningen  
- Herstel in eigen omgeving 
- Voorbereiding op vergrijzing 
- Blauwe zone voor centrum en apotheek  

 
 

- Belachelijk dat-ie in Blaricum zit” 

 

Werkgelegenheid bevorderen - Stimuleren ondernemerschap 
* Netwerken  
* Ondernemer van het jaar 
* Lenen/huren gereedschappen of 
diensten 

- Lokale producten/diensten afnemen 
- Ondernemers steunen elkaar 

 

We willen een leefbaar dorp met 
aandacht voor diverse zaken  
 
 
 
 
 
 
 

- Dorp aan de Vecht 
- Scholen samenvoegen  
- School wordt GHC  
- Dorpse karakter behouden (oud) 
- Vecht terug brengen, dat is fiftyfifty, 
- Eigenheid laten zien, aantrekkelijk 

maken voor anderen.  
- Winkelaanbod vergroten, lokaal kopen 
- Bedrijfsverzamelgebouw 

 

- Slecht wegdek Middenweg  
- Versmalling  
- Fietssnelwegen (zie Almere)  
- Een pontje 
- Rondweg over het eiland, verdiepte 

vaart door dorp dan parkeren 
(sommigen vinden dit niet goed voor het 
milieu)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levensvatbare middenstand 

- Meer jongelui faciliteiten 
- Inrichting van het dorp mooier maken 
- Voorbereiden en verbinden van diverse 

immigranten  
- Hardloopbaan, schaatsbaan, 

skeelerbaan (1 baan) 
- Niet overal borden plaatsen, niet mooi 

voor het aanzicht 
- Kunst en cultuur in de gemeente 

bevorderen 
-  
- We willen een basisaanbod aan winkels, 

ook uit sociaal oogpunt 
- Aanvullen met weekmarkt/uitbreiding 
- Markt in het dorp met lokale producten 

Onderzoek hoeveel euro in Nederhorst 
den Berg blijft c.q. winkelgedrag Bergers 

- Zorgen voor goede omstandigheden 
bedrijven Bedrijvigheid: 
werkgelegenheid 

-  
We willen woningbeleid voor 
diverse doelgroepen en leeftijden  

- Wonen betaalbaar houden 
- Woonvormen voor ouderen en starters 

(met een tuin)  
- Jongeren blijven in Nederhorst den Berg 
- Inschrijfduur aanpakken 
- Chaletpark 
- Woonboten 
- Tiny Houses 
- Meer betaalbare woningen voor Bergers 

-> doorstroom, appartement 
- Starterslening 
- Lage huur 
- Starterswoningen ook 25m2 
-  Betaalbaar wonen huur en koop 
- Diversiteit bevolking in balans; inkomen, 

leeftijd en culturele achtergrond 
- Levensloopbestendig bouwen 
- Combineren van doelgroepen 
- Stimuleer/bied ruimte voor particuliere 

initiatieven voor seniorenwoningen 

 

We willen een  DOP  opstellen  - Jongeren erbij betrekken 
- Inwoners meer betrekken bij inrichting 

dorp 
- Langsgaan bij verenigingen  
- Inloopavonden voor dorpencoördinator 
- Dorpsraad oprichten, moet wel 

bevoegdheid geven 

 

We willen inwonersinitiatieven 
ondersteunen   

- Gemeente druk uitoefenen bij provincie  
- Minder bureaucratisch  
- Gemeente + bewoners samen 
- Meer dorpsavonden, werkt als 

katalysator 

 

Divers - Financiële ondersteuning 
verenigingen/plaatselijke clubs 

 



- Consistent 
evenementvergunningsbeleid, 
klantvriendelijker  

- Inwoners betrekken bij het onderhoud 
van de gemeente 

- Idem kinderen van de scholen betrekken 
We willen recreatie Spiegelplas - Toegankelijk voor eigen dorp 

- Onderhoud strandjes 
- Kleine kinderen + grotere jeugd 

 

We willen doorstroming stimuleren - Onderzoek/enquête; wie wil 
doorstroming 

 

We willen onderzoek naar waar de 
Bergers  werken 

Wonen/werken – industrie combineren  

We willen wat doen aan 
eenzaamheid: jongeren & ouderen  

- Vragen wat ze willen doen  

Wil het dorp het water weer terug 
in het dorp ? De meningen hierover 
zijn verdeeld.  Is hier draagvlak 
voor?  

- Wabi’s, waterbassins 
- Dammerweg, klein haventje 
- Werkgroep water in dorp  
- Vecht/met verschillende initiatieven 

 

Privacy ten opzichte van 
vereenzaming (AVG) 
 

- Deze vraag  is bij één van de tafel 
besproken. Wat hiermee bedoelt wordt 
is dat de AVG hulp in de weg kan staan. 
Bijvoorbeeld een oudere dame/heer 
heeft vanuit de gemeente huishoudelijk 
hulp. Deze huishoudelijke hulp ziet iets 
waarbij de oudere dame/heer hulp 
behoeft. Maar kan dat niet melden 
omdat het de privacy zou kunnen 
schaden. De wens is om het vanuit de 
AVG mogelijk te maken, zoiets dan wel 
te mogen melden bij de gemeente of 
een andere organisatie. Zodat er 
onderzoek kan worden gedaan, om 
problemen te voorkomen.  

 

Dammeweg - Huisnummers Dammeweg 2 (hele rij abc 
en om de hoek Ankeveensepad ) zijn 
niet goed en logisch. Daardoor 
aanrijdtijden hulpdiensten in gevaar. 

 

  


