Uitwerking tafelkleden Oud-Loosdrecht
Bijeenkomst op 18-11-2019
Hoe duurzaam wordt mijn dorp? (Samenvatting input)
Wat in 2030-2040
We wekken duurzame energie op

Hoe

Mix van collectieve en individuele
oplossingen voor warmte en
energie

Afdeling
-

Energie uit biomassa: veen / slib
Energie uit water
Zonne-energie

-

Groene buffers behouden
Doorzichten met dieren (vee)
Subsidie op groene daken /
gezamenlijke inkoopactie
Groenere dorpskernen
Bos aanplanten, diversiteit aan
soorten

We maken optimaal gebruik van de
natuurlijke bronnen voor warmte,
elektriciteit en koeling

Behouden van groene en
waterrijke landschap
De gemeente heeft zijn groene
karakter behouden

-

Hoogwaardig hergebruik van
afval/grondstoffen

-

Gekapte bomen worden bankjes/
meubels. Niet versnipperd.
Goed imago voor
tweedehandsproducten.

Ontwikkel duurzame USP’s

-

Wedstrijden elektrisch varen
Duurzame restaurants
Meest duurzame watersportgebied
van Nederland

Mobiliteit zonder privé autobezit

-

Deel auto’s
OV

Lokaal eten verbouwen

-

In moestuinen / buurttuinen
Seizoensgroenten eten

Milieustraat zuidzijde

-

Afvalverwerking goed organiseren

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
We willen een veilig dorp

Hoe

Afdeling
-

Auto is te gast
Venstertijden voor groot verkeer
Fietsers en autoverkeer samen
weggebruikers

We willen een ontmoetingsplek

-

We willen goed OV

-

Van rotonde (bruggetje) tot einde
autoluw
Fiets + voetgangers
Autoluw maken algemeen
Sluiproutes aanpakken
Snel varen aanpakken/handhaven
Herinrichting van de weg
30/40 km handhaven
Horndijk
Veendijk
Oud-LD
Handhaven, vooral ’s nachts
Wel controleren, extra flitspalen
Ook voor ouderenzorg
Jong & oud
Kan ook een winkel zijn
Rol gemeente om dit mogelijk te
maken
Standplaatsen marktlieden
betaalbaar (rol gemeente)
Samenspel met mobiliteit, parkeren,
OV
Meer parkeerplaatsen buiten dorp
Zie voorbeeld Vinkeveen ‘gedogen’
Bij een weiland een ondergrondse
garage maken
Shuttle naar OV opstappunt
Naar station Hollandse Rading
Kleine busjes/golfkarretjes
P+R buiten dorp
Centrale e-bike uitleen

We willen divers en betaalbaar
wonen

-

Jong & oud
Huur & koop
Kleinschalige goedkope woningen op
inbreilocaties

Oude recreatieparken aanpakken
(Niet iedereen vindt dit, er zijn ook
recreatieondernemers die moeten
kunnen bestaan)

-

Beleid permanente bewoning onder
de loep nemen
Gewoon daar gaan wonen

Icoon van Loosdrecht

-

Jazz
Porceleinhaven
Nieuw theatergebouw?
Zomer/winter wat te doen
Icoon moet in DOP

-

Grote plas “eerste”

(‘Waar is dit plan gebleven?’ vraagt
men zich af)
Porcelein haven: openluchtconcert
heeft 1x plaatsgevonden, daarna
niet meer. Was groot succes.
We willen Loosdrecht positioneren
als watersportdorp

Vuntus

-

Goede wandel- en fietspaden in
Oud-Loosdrecht

-

-

We willen een centrum voor:

-

We willen voorzieningen voor
recreatie jeugd 0-18 jr

-

Grote pier of promenade 400-500
meter de plas in
Eilandje maken; kiosk, restaurantje,
bankjes erlangs
Afvalvoorziening regelen het is daar
nu een puinhoop
Bevoegdheid BOA’s regelen en
inzetten
Parkeren bij plas regelen, is nu niet
goed voor eigen bewoners
Plein is “Grote ergernis”
Stoepen goed begaanbaar voor
rollator (kinderwagens etc)
Wandelpad naast fietspad Horndijk;
heg ertussen
In overleg met Natuurmonumenten
kijken naar:
* Horndijk
* Kromme rade
* s-Gravelandsevaart
Toegankelijkheid gebied versus
natuurmonumenten
Toeristen buiten dorp overstappen
zorgen dat er veel aanbod is:
* Gratis leenfietsen
* Varen-fietsboot
Dubbel grondgebruik parkeren onder
het weiland
Goede winkelvoorziening voor eerste
levensbehoefte
Bakje koffie drinken
Dorpsplein
Gemeente en inwoners samen
oppakken
Trefpunt/ontmoetingsplek
Muziek
Markt (met brood en vis)
Supermarkt
AH to go, voorbeeld Naarden
Opera
Theater/cultuur
Ondernemers faciliteren, ze moeten
een fatsoenlijke boterham kunnen
verdienen
Standplaatsen goedkoper maken
Ontmoetingsplek voor ouderen
creëren
Watersport
Bankjes en tafel

Vertrouwen herstellen tussen
inwoners en gemeente

-

Gemeente heeft trekkende rol

-

Inclusief
Iedereen wordt gehoord
Bottom up – met inwoners in
gesprek
Participeren
Samen oplossingen natuuropgave
Zorg omtrent gebiedsakkoord en
onteigening: oplossen /aanpakken

Centrale parkeervoorzieningen
voor toeristen en vrachtvervoer

-

Opstappunt Westeind
Voetveer
Wandelpaden
Fietsboot
Plek voor touringcars/vrachtwagens

Diversen

-

Gebouw van de kerk behouden,
maar geen appartementen er in (dit
vond niet iedereen)
Zorgpunt: verval gebouwen
Loosdrechtsedijk
Kleinschalig samen tuinieren
We willen een honden uitlaatstrook
met poepzakjes
Kan er iets gedaan worden aan het
feit dat er steeds meer hekken
overal geplaatst worden? Kan zoiets
verboden worden?
Bewegwijzering opschonen/staan
verouderde wijken op/huisnummers
voor hulpdiensten
Denk om voorzieningen voor
ouderen in het dorp bijv vervoer
Toegankelijk gebied eigen voor eigen
inwoners/publiek

-

-

We willen het Oud-Loosdrechtse
karakter terugbrengen in het dorp

-

Landschappelijke kenmerken
Meer eenheid qua uitstraling
Hekken weg
Veilig voelen (sociale controle)

Dienstverlening gemeente kan
meer digitaal

-

Wel lokale voorzieningen blijven
houden
Toegankelijk borgen
Bij zorgvraag: persoonlijk contact
moet blijven

-

