
Beste Marije en René, 

 

In ons gesprek van 24 november (alweer lang geleden) had ik beloofd ook schriftelijk terug te komen 

op de 10 vragen van de Bewonersfederatie. 

 

Ons verkiezingsprogramma is sinds 15 februari live en geeft ook veel antwoorden: 

https://www.delokalepartij.org/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-2022-2026-De-Lokale-

Partij.pdf 

 

Desalniettemin geef ik ook graag nog concrete antwoorden op de 10 vragen. 

Ik hou daarbij uiteraard jullie nummering aan. 

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? 

 

De Lokale Partij vindt dat er op het gebied van participatie nog flinke stappen vooruit te maken zijn. 

Het is de afgelopen jaren veelal bij informeren, confronteren dan wel verrassen gebleven. 

Dat is geen participatie.  

Wij willen belanghebbenden vanaf het begin betrekken en de aanwezige kennis van inwoners en 

ondernemers vooral benutten. 

Koppel terug wat je ophaalt en wat je er wel/niet mee gedaan hebt. 

Pak het professioneel aan. Neem er genoeg tijd voor. Laat het geen verplicht nummertje zijn. 

Dat alles kan en moet leiden tot betere resultaten en breder draagvlak. 

In onze thema’s 1 ‘Luisteren naar inwoners’ en 3 ‘Wonen in Wijdemeren’ verwoorden wij dat ook. 

Bovendien gaan we in thema 9 ‘Dorpskernen centraal’ nog specifiek in op dat wij inwoners niet willen 

verrassen met de ingrijpende gevolgen van de omgevingswet. 

Velen hebben geen idee wat dit voor de inrichting van hun woonomgeving kan betekenen. 

 

 

 

 

https://www.delokalepartij.org/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-2022-2026-De-Lokale-Partij.pdf
https://www.delokalepartij.org/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-2022-2026-De-Lokale-Partij.pdf


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? 

 

Wij vinden de vastgestelde omgevingsvisie Wijdemeren vlees noch vis. 

Echte keuzes worden niet gemaakt, laat staan dat er focus op visie is. 

Integratie van concrete toekomstbeelden in de omgevingsvisie juichen wij toe. 

De omgevingsvisie moet in onze optiek een duidelijk toetsingskader zijn en niet met alle winden 

meewaaien. 

Wij schrijven daarover ook in ons thema 9 ‘Dorpskernen centraal’. 

 

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? 

 

De Lokale Partij is zeer terughoudend om aan gebieden met beschermde status van welke orde dan 

ook, te komen. 

Wij hebben respect voor ons prachtige cultuur- en natuurlandschap. 

Wat je vernietigt komt niet meer terug. 

In ons thema 7 ‘Wijdemeren als groen-blauwe parel’ benoemen we zowel de schoonheid van ons 

woongebied als de noodzaak om die goed te bewaken. 

Dat was onder andere ook de reden om tegen de woonwijk Nederhorst-Noord te zijn vanwege het 

beschermde weidevogelgebied. 

De nog groene polders omarmen wij en blijven in stand. 

 

 

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? 



 

Inderdaad voor ons geen Giethoorn. 

Massatoerisme in Wijdemeren vinden wij ongewenst. 

Wij pleiten in ons thema 5 ‘Groene economie’ specifiek voor het toekomstbestendig maken van de 

sector , juist met behoud van de natuur. 

Er zijn vele duurzame mogelijkheden voor de recreatiesector, het gebied ligt er klaar voor. 

Bereikbaarheid cq parkeren blijft een issue. 

Het wachten is nu eigenlijk op dat de wal het schip gaat keren. 

Dus niets doen is geen optie. 

Op zomerse dagen zijn er zeker oplossingen mogelijk om parkeerlocaties open te stellen buiten de 

kernen of decentraal. 

Met elektrische vaarverbindingen zouden mooie combi’s te maken zijn. 

We hebben toeristen met tijd nodig, geen toeristen voor een paar uurtjes. 

Verder is De Lokale Partij voor het opwaarderen van het bestaande vaarrondje Wijdemeren. 

Ook daar zijn combinatie mogelijkheden met parkeervoorzieningen en uitbaters een optie. 

 

 

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? 

 

Zekerheid geven over het feit dat baggeren eindelijk echt gaat plaatsvinden kunnen wij niet. 

We horen dat al vanaf de tijd dat burgemeester Bijl hier actief was. 

Teveel organisaties hebben er hun zegje over te doen. 

Steeds komt er weer een konijn uit de hoge hoed. 

Het is (helaas) niet aan de gemeente alleen om hier knopen over door te hakken. 

Dat het moet gebeuren staat niet ter discussie en zal De Lokale Partij ook aanjagen. 

Beheer voor langere termijn is iets waar veelal geen oog voor is. 

In het gebiedsakkoord zou dat (structureel) meegenomen worden maar we zien er weinig van terug. 

 

 



 

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? 

 

Wij zijn voorstander het handhaven van stiltegebieden en het publiek daarover te informeren. 

Helaas heeft met name de Provincie Noord-Holland (PNH) zijn plicht nogal verzaakt. 

Op een avond jaren geleden over de Wijde Blik en omgeving georganiseerd door PNH, is nooit meer 

teruggekomen. 

Zo kalft het draagvlak ervoor steeds verder af ……. 

 

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? 

 

Wij willen de baten van de toeristen- en forensenbelasting waar mogelijk sterker labelen aan 

onderhoudsuitgaven op recreatief gebied. 

Doorlopend goed basisonderhoud is het beste middel om groot achterstallig onderhoud (en dus duur) 

te voorkomen. 

Wij willen dat Wijdemeren scherpe keuzes maakt.  

Niet teveel hooi op de vork met kansloze projecten en afmaken waar je aan begonnen bent. 

Het goede nieuws is dat het Plassenschap onder de hoede van de gemeente komt. 

Dan kunnen eindelijk de handen meer uit de mouwen voor het plegen van ouderhoud in plaats van 

papier produceren (nota’s zus en zo). 

Onze thema’s 2 en 4 gaan hier dieper op in (‘Gedegen financiën en diensten’ en ‘Werken aan 

Wijdemeren’). 

 

 

 

 

 

 



 

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? 

 

Het huidige bestemmingsplan is inderdaad zeer gedateerd maar men ontleent er wel rechten aan. 

Daar kun je niet lichtzinnig aan voorbij gaan. 

Een gezamenlijk plan van bewoners en bedrijven voor het specifieke gebied zou helpen. 

Bovendien is dat passend in de tijdsgeest met de omgevingswet op komst. 

Wel zou het wenselijk zijn dat over de status van stiltegebied duidelijkheid komt. 

De Lokale Partij ziet uit naar zo’n initiatief! 

 

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? 

Wat daarvoor nodig is, is een bestuur met lef. 

Lef om de gemeenteraad te confronteren met wat nodig is. 

De Lokale Partij vraagt al jaren aan de burgemeester wat zij nodig heeft om handhaving fatsoenlijk 

uit te kunnen voeren. 

Helaas worden in de krochten van het college van B&W blijkbaar andere afwegingen gemaakt en 

voor andere prioriteiten gekozen. 

Ook aan handhaving besteden wij aandacht in ons thema 4 ‘Werken aan Wijdemeren’. 

 

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 

 

Ons thema 8 ‘Verkeer/mobiliteit’ spreekt zicht uit over hoe wij het zien. 

Wij willen het primaat aan het langzame verkeer. 

Dus ruimte voor fietsers en voetgangers waar dat maar mogelijk is. 



De Lokale Partij is voorstander van de landelijke tendens van 30 kilometer binnen de bebouwde kom. 

Leefbaarheid en verkeersveiligheid heeft nu eenmaal een prijs. 

Bereikbaarheid voor het snelverkeer heeft voor De Lokale Partij minder prioriteit in onze dorpen. 

 

Ik hoop dat jullie deze uitgebreide reactie waarderen. 

Een korte zin als antwoord was voor mij geen optie. 

Ik duid graag het wat bredere perspectief en de eventuele nuance. 

 

Bij vragen: bel of mail gerust! 

 

Met vriendelijke groet, 

Gert Zagt 

 


