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Vragen Bewonersfederatie aan politieke partijen Gemeente Wijdemeren 

 

1. Omgevingswet en Participatie  
Op welke wijze denkt uw partij invulling te gaan geven aan de participatie met onze federatie, 
bewonersverenigingen en bewoners in het algemeen? De omgevingswet die er nu toch echt aan 
zit te komen vereist een andere benadering dan voorheen. De buurgemeente Gooise Meren laat 
zien hoe dat kan en biedt een wenkend perspectief. Hoe ziet u dit voor onze omgeving? 

2. Omgevingsvisie Wijdemeren 
Als federatie hebben we onze zienswijze gegeven op de omgevingsvisie. Zo missen wij in de 
omgevingsvisie de combinatie met de toekomstbeelden van Buro Bührs zoals die gemaakt zijn in 
het kader van het Gebiedsakkoord. Hoe kijkt uw partij aan tegen integratie van dat gezamenlijk 
toekomstbeeld in de omgevingsvisie? En in het algemeen op de ondersteuning bij de concrete 
uitvoering van dat toekomstbeeld? 

3. Natura 2000 
Een groot deel van onze gemeente is Natura 2000 gebied. Tegelijkertijd worden er projecten 
ontwikkeld die strijdig zijn met deze beschermde status, waar de gemeente medewerking aan 
lijkt te verlenen. Welke keuzes maakt uw partij? 

4. De toekomst van de recreatiesector 
De watersportondernemers klagen over het teloorgaan van de watersport; anderzijds kiezen 
(pensionerende) ondernemers vaak nog voor de verkoop van hun terrein aan 
woningontwikkelaars. De gemeente faciliteert dit (zie Mijnden en de Otter, maar ook voorheen 
Ottenhome en Westend). Tegelijkertijd worden de bewoners op drukke dagen geconfronteerd 
met de overlast van de waterrecreatie (geluidsoverlast, parkeerdruk, waterverontreiniging). De 
ligging in Natura2000 gebied lijkt eerder te pleiten voor de inzet op meer duurzame vormen van 
(water)recreatie. Welke keuzes maakt uw partij? 

5. Het baggeren van onze plassen  
De afgelopen jaren is meermalen beloofd dat het baggerprobleem nu eindelijk opgelost zou 
worden. In het Gebiedsakkoord wordt er hard aan gewerkt en lijkt uitvoering van Fase1 binnen 
handbereik. Tegelijkertijd is er nog geen definitieve oplossing voor Fase 2 (de Jachthavens). 
Welke zekerheden biedt u de bewoners dat het baggeren daadwerkelijk in 2022 gaat 
plaatsvinden?  En hoe wordt geborgd dat het daarna eindelijk beheerd en beheerst gaat 
worden? 

6. Stiltegebieden 
Delen van onze gemeente zijn Stiltegebied. Hier kan worden gerecreëerd zonder overlast voor 
natuur, recreanten en omwonenden, mits informatie en handhaving t.a.v. Stiltegebied op orde 
is. Op dit terrein is nog veel te doen. Hoe wil uw partij dit realiseren? 



 

2 
www.federatie-ovp.nl – info@federatie-ovp.nl  

7. Onderhoud voorzieningen 
Nauw samenhangend met de voorgaande 3 punten: onderhoud van de voorzieningen die zowel 
door recreanten als door bewoners gebruikt worden, is ook een bekend probleem. Fietspaden, 
stoepen, bankjes, bebording, toiletten, doorvaarten, etc. Mede gezien het voortdurende 
begrotingsprobleem van de gemeente: wat wil uw partij doen om dit doorlopende onderhoud 
weer op orde te krijgen? 

8. Verouderde bestemmingsplannen 
Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd, met name die van Wijde Blik (16 jaar oud). 
Omwonenden zien graag verouderde niet meer rendabele- en vervuilende havens omgebouwd 
naar natuur-, woonboten- en waterwoning havens, het concentreren van moderne 
voorzieningen recreatie aan Vreelandseweg, botenvrije zones aan de oevers Wijde Blik. Hoe 
staat uw partij hierin? 

9. Handhaving bestaande regels 
Handhaving van bestaande regels is een uitdaging, zo blijkt al jaren. Zowel op het water als op 
de weg.  
Hoe wil uw partij bereiken dat de bestaande regels beter nageleefd worden? 

10. Veiligheid op de dijken 

Op onze veelal smalle dijken bewegen zich dagelijks veel fietsers, auto’s, bussen,  vrachtwagens 
en tractoren wat regelmatig tot gevaarlijke situaties aanleiding geeft, met name voor de vaak 
jonge fietsers en voetgangers. Tot nu toe lijkt de gemeente vooral kool en geit te willen sparen 
en geen snelheidsverlaging of éénrichtingsverkeer als optie te overwegen. Onze achterban is 
ongerust over de veiligheid van hun schoolgaande kinderen, maar ook van recreanten en 
zichzelf als voetganger of fietser. Wat mogen onze achterbannen van u verwachten? 

 


