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Dorpsavonden Wijdemeren
In gesprek over kansen, mogelijkheden, vragen en 
uitdagingen. Nu en in de toekomst. 

Op de dorpsavonden spraken inwoners samen met het college van burgemeester en wethouders 
over wat er leeft en speelt in Wijdemeren. Er was een avond voor Loosdrecht/Breukeleveen e.o., 
Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland en Nederhorst den Berg. Op het programma stonden drie 
onderwerpen: ‘Samen werken aan groen’, ‘Veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk’ en 
‘Een toekomstbestendig Wijdemeren’. Ook gemeenteraadsleden waren aanwezig om te horen wat 
er leeft onder de inwoners.

De dorpsavonden vormen de opmaat voor een serie gesprekken 
die het college van B&W de komende 1,5 jaar met regelmaat 
wil gaan voeren. De gemeente heeft met ingang van 1 januari 
de verantwoordelijkheid voor nieuwe taken op het gebied van 
welzijn, werk en zorg. Voor het goed regelen hiervan wil de 

gemeente graag samenwerken én in gesprek met inwoners. De 
gesprekken gaan over wat er leeft en speelt in de samenleving, 
het samenwerken aan gemeentelijke taken, de prioriteiten en de 
manier waarop de gemeente zichzelf het beste kan organiseren 
om het werk zo goed mogelijk te doen.

1. Samen werken aan groen

De gemeente biedt meer ruimte aan initiatieven van inwoners in 
de inrichting van de openbare ruimte. U kunt steeds meer zelf 
meedenken en meedoen. Aan de Gabriëlgaarde in Kortenhoef 

onderhouden de buren bijvoorbeeld samen het plantsoen. Ook 
ondernemers zijn actief, zoals in het onderhoud van de rotondes.

Wethouder Theo Reijn vertelde wat de mogelijkheden zijn om de 
eigen omgeving meer naar eigen wens in te richten.

Tijdens het gesprek werden er kansrijke ideeën en tips 
uitgewisseld met de wethouder en tussen inwoners onderling.
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Waarom en hoe:
Er zijn momenteel 40 projecten in Wijdemeren waar inwoners en 
ondernemers het groen onderhouden. De gemeente krijgt steeds 
meer aanvragen. Buurtbewoners die een plantsoen onderhouden 
zijn positief; het plantsoen is er mooier door geworden. Ze 
kunnen het grotendeels naar eigen wens inrichten. In Loosdrecht 
is er bijvoorbeeld een buurtkruidentuin. Dat inwoners partici
peren in het groen heeft niet alleen met bezuinigingen te maken. 
Samen werken aan groen geeft inwoners zeggenschap, levert de 
dorpen variatie in het groen op en in buurten wordt de sociale 
betrokkenheid groter. Buurtbewoners noemen juist ook dit 

laatste. Door na het snoeiwerk samen een kop koffie te drinken 
leer je elkaar beter kennen. ‘En dan help je elkaar ook eerder als 
het nodig is’.

Wethouder Theo Reijn lichtte toe hoe samen werken aan 
groen in zijn werk gaat. Inwoners bespreken met de gemeente 
wat de mogelijkheden zijn. De gemeente kan adviseren over 
de beplanting, de grond voorbereiden, regelmatig snoeiafval 
ophalen en materialen, zoals een schoffel en snoeischaar, 
beschikbaar stellen. 

Wethouder Reijn: ‘Het is de ambitie van de gemeente om het 
aantal projecten waarbij inwoners en gemeente samenwerken te 
verdubbelen. Dat betekent voor de gemeente “durven loslaten”.  
Hebt u een mooi idee voor uw omgeving? We horen het graag.’

Impressie uit de gesprekken:
Inwoners noemden mooie kansen en mogelijkheden. Agrariërs 
zouden bermen kunnen maaien. En inwoners kunnen in groepjes 
wilgen knotten. Medeinwoners werden opgeroepen om 
honden en paardenpoep zelf op te ruimen. Ook hoorden we 
van de zorgen die er bij u leefden. Er werd een beroep op de 
gemeente gedaan om zuinig te zijn met het kappen van bomen 
en zorgvuldig met het maaiwerk. En: ‘besteed niet alles uit, dat 
heeft immers ook nadelen’. Ook werd de gemeente gevraagd 

nog eens goed te kijken naar de manier van onkruidbestrijding. 
Meer publiciteit voor huidige samenwerkingsprojecten 
werd genoemd, bijvoorbeeld een rubriek in de krant. En 
buurtbewoners zouden bij elkaar een kijkje kunnen nemen om 
ervaringen uit te wisselen. De gemeente is blij met de zaken die 
u op de dorpsavonden heeft genoemd. Kansrijke ideeën. Samen 
met u kijken we graag waar uitvoering aan gegeven kan worden. 

 
2. Veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk

Als u hulp of begeleiding nodig hebt, dan is er vanaf 1 
januari 2015 misschien iets voor u veranderd. De gemeente 
regelt nu jeugdhulp, zorg en werk. Veel taken lagen eerst bij 
de Rijksoverheid. Omdat de gemeente dichtbij inwoners staat 
kan zij de nieuwe taken goed doen. Maar het is wel een grote 
opgave, juist ook omdat de gemeente de taken met veel minder 
geld moet doen. Het doel van de vernieuwingen is dat iedereen 
in de samenleving mee kan doen en dat mensen zoveel mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Er wordt meer een beroep op u 
en uw netwerk gedaan. Wat kunt u bijdragen? En hoe kan de 
gemeente u daarin ondersteunen?

Waarom en hoe:
Wethouders Sandra van Rijkom (werk en inkomen) en Betske 
van Henten (jeugdhulp, zorg en welzijn) vertelden wat de 
vernieuwingen betekenen voor inwoners. Als u hulp nodig hebt, 
dan kijkt u altijd eerst of u hulp kunt vragen van bijvoorbeeld 

familie of buren. Lukt dat niet, dan neemt u contact op met de 
gemeente. We bespreken dan samen met u welke hulp nodig is. 
Soms is er meer nodig, zoals de inzet van een gespecialiseerde 
medewerker, bijvoorbeeld van het sociaal wijkteam. Dit team 
helpt of roept hulp in als er meerdere problemen tegelijk 
zijn. Er komt in Wijdemeren een team voor Nederhorst den 
Berg, één voor Kortenhoef, Ankeveen en ’sGraveland en één 
voor Loosdrecht. Het wijkteam onderhoudt intensief contact 
in de buurt, zowel met inwoners als met maatschappelijke 
organisaties.

Impressie uit de gesprekken:
Ook over de veranderingen in jeugdhulp, zorg en werk werd 
doorgesproken in kleine groepen. Een aantal inwoners gaf aan 
sowieso veel vragen en zorgen te hebben over de veranderingen 
in de zorg. Kan de overheveling van taken naar gemeenten 
wel goed gaan als er een bezuiniging van 40% mee komt? De 
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wethouders gaven aan dat het een lastige opgave is, maar wel 
mogelijk. Juist ook omdat zij in de dorpen al veel saamhorigheid 
zien. En voor de mensen die hulp nodig hebben, is de gemeente 
er klaar voor. Ook waren er vragen als ‘Hoe gaat het sociaal 
wijkteam er uit zien?’ De drie teams zullen in januari worden 
voorgesteld. Het hulp vragen aan het eigen netwerk kwam ook 
aan bod. Er werd genoemd dat de drempel om de gemeente te 
bellen hoog is, er is veel schroom. Het moet dan niet zo zijn dat 
de gemeente dan als eerste vraag terug zegt ‘Kunt u het zelf 

niet oplossen?’. En er was een vraag over gelijke behandeling: 
‘Is het wel eerlijk dat sommige mensen veel vrienden hebben 
en anderen niet? Hoe gaat de gemeente hier mee om?’ De 
wethouders lichtten toe dat bij elke vraag wordt gekeken wat 
er in die situatie nodig en mogelijk is. Als iemand geen netwerk 
heeft wordt daar zeker rekening mee gehouden. Voor het helpen 
van elkaar gaven veel inwoners aan in het eigen dorp wel kansen 
te zien. Er wordt ook nu al veel naar elkaar omgekeken.

Wethouder  
Betske van Henten
(jeugdhulp, zorg en 
welzijn)

Wethouder  
Sandra van Rijkom
(werk en inkomen)

‘Wij zien met vertrouwen de 
vernieuwingen tegemoet, want in onze 
dorpen is veel saamhorigheid. En voor 
de mensen die hulp nodig hebben staan 
we als gemeente klaar. Mocht u nog met 
vragen zitten, neem gerust contact met 
de gemeente op. Juist ook met vragen 
over uw persoonlijke situatie helpen we u 
graag.’

De wethouders vertelden wat de veranderingen voor inwoners 
betekenen. Op de foto wethouder Betske van Henten in gesprek 
in de Beukenhof in Loosdrecht.

In de kleine groepen was ook ruimte voor persoonlijke vragen en 
zorgen. Inwoners in gesprek met wethouder Sandra van Rijkom 
in de Dobber in Kortenhoef. 
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3. Een toekomstbestendig Wijdemeren

Samen praten over de toekomst trok op alle dorpsavonden een 
volle zaal. Burgemeester Smit gaf de toelichting. Gemeenten 
krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden vanuit de 
Rijksoverheid. Zij moeten dit doen met minder geld en minder 
mensen. Sinds er gemeenten bestaan zijn er niet zulke grote 
veranderingen geweest. Per 1 januari 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor een heel groot deel van de zorg voor 
kwetsbare inwoners. Voor een kleine gemeente als Wijdemeren 
is dat een lastige opgave.

Waarom en hoe:
Wijdemeren werkt al veel samen met andere gemeenten. 
Bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en 
crisisbeheersing. Vanaf 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe taken 
bij gekomen. Wijdemeren bereidt zich hier al lange tijd op voor 
en doet dit, behalve in de regio Gooi en Vecht, ook met de 
gemeenten Weesp en Stichtse Vecht. 

Om alle taken voor inwoners 
goed uit te voeren is een sterke 
gemeentelijke organisatie nodig, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk.

De provincie NoordHolland heeft in het voorjaar van 2014 
alle gemeenten gevraagd hoe zij hun toekomst zien. Hoe kan 
je als gemeente daadkrachtig blijven voor je inwoners? De 
gemeenteraad van Wijdemeren heeft in een zienswijze aan de 
provincie laten weten dat zij vindt dat de gemeente te klein 
en kwetsbaar is om alle taken zelfstandig te doen. Op de 
middellange termijn zou een fusie met Weesp en Hilversum 
voor een krachtiger gemeente zorgen. Een zienswijze is eigenlijk 

hetzelfde als een mening en dus geen besluit. Er wordt in de 
gemeenteraad nog volop over gesproken.

Een besluit op dit onderwerp volgt over ongeveer 1,5 
jaar. De provincie NoordHolland houdt medio 2016 een 
bestuurskrachtmeting bij alle gemeenten in de regio, ook in 
Wijdemeren. Een bestuurskrachtmeting is zoals een APK voor 
de auto. Er wordt gemeten hoe je presteert op de vitale en 
noodzakelijke taken. Waarin ben je sterk, wat functioneert 
minder goed en welke onderdelen doen het niet. De resultaten 
van de meting zullen iets zeggen over of Wijdemeren zelfstandig 
kan blijven, moet samenwerken of dat fusie de beste oplossing 
voor de toekomst is.

Bij het nadenken over samenwerken of samengaan (fuseren) met 
andere gemeentes zijn een aantal wettelijke kaders van kracht. 
Fuseren met een net gefuseerde gemeente zoals Naarden, 
Bussum, Muiden kan bijvoorbeeld niet. Maar het belangrijkste 
bij het nadenken hierover is het doel van samenwerken 
of samengaan, dat is: ‘er sterker door worden’. Het moet 
helpen om betere voorzieningen voor inwoners te realiseren. 
Samenwerken met andere gemeenten helpt vaak. Zoals de 
samenwerking van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht op het 
gebied van jeugdzorg en begeleiding. Maar samenwerken is niet 
altijd een passend antwoord op toenemende kwetsbaarheid voor 
de lange termijn.
 
De komende anderhalf jaar blijft het college van B&W met 
inwoners in gesprek over de vraag wat zij echt belangrijk vinden 
voor de toekomst van hun dorp. Het is belangrijk om een 
duidelijk beeld te hebben van wat voor gemeente je wil zijn in de 
toekomst. Want als je als gemeente niet zelf kiest, dan wordt er 
straks over je besloten. De dorpsavonden waren het begin van 
het gesprek met u over de toekomst. We zetten het graag in 
2015 voort. 

Burgemeester Smit lichtte het onderwerp ‘Een 
toekomstbestendige gemeente’ op de avonden toe. Hier in de 
Dillewijn in Ankeveen. 

De onafhankelijk gespreksleider Annemarie Reintjes leidde net 
als de andere avonden, ook in het Spieghelhuys in Nederhorst 
den Berg het gesprek in goede banen.
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Impressie uit de gesprekken: 
Op alle avonden bleek de betrokkenheid van inwoners bij 
het onderwerp ‘toekomst’ groot. Wat is het beste voor het 
dorp? Wat zijn de zorgen? Welke kansen ziet u? En welke 
samenwerking of fusie zou daar volgens u dan het beste 
bij passen? We hoorden zorgen over de vergrijzing. Er werd 
aandacht gevraagd voor jongeren. Woningbouw voor starters. 
En voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer en een school.

Een gedeelde wens van alle aanwezigen, ook van het college, 
is om in de toekomst het dorpskarakter te behouden. Inwoners 
gaven aan dat de kleinschaligheid en het dorpsgevoel moeten 
blijven. En de sociale samenhang, het omzien naar elkaar 
moet behouden worden. Ook de korte lijnen tussen inwoners 
en gemeentebestuur worden gewaardeerd. Veel van de 
aanwezige inwoners noemden hun zorg over een eventuele 

fusie met Hilversum. Zorg om het mogelijk verdwijnen van het 
dorpskarakter, stijging van de OZB of ‘volgebouwd’ worden. 
Sommigen noemden dat samenwerken met de Vechtgemeenten 
het beste is voor natuurbeheer. Op het gebied van jeugdhulp 
en zorg zagen anderen vooral kansen bij Hilversum. Veel 
inwoners gaven aan een fusie sowieso niet te zien zitten. En de 
vraag of samenwerken niet genoeg is werd veelvuldig gesteld. 
Ook werd de vraag gesteld of een referendum mogelijk is. De 
gemeenteraad beslist hierover. 

Een aantal inwoners was niet op één, maar op alle vier de 
avonden aanwezig: het burgerinitiatief Wijdemeren2020. Zij 
hielden op de laatste avond een betoog voor een zorgvuldig 
en afgewogen proces bij het bepalen van de toekomst van de 
gemeente. Een wens die inwoners, college en raad met elkaar 
delen.

Burgemeester Martijn Smit: ‘Op de dorpsavonden 
hebben we een mooie start van de dialoog over een 
toekomstbestendige gemeente gemaakt. Het is wat het 
college betreft het begin van het gesprek met u. We 
blijven de komende tijd met u in gesprek en gaan ook 
specifiek met jonge inwoners spreken. Zij hebben immers 
de toekomst!’

Meer informatie:
www.wijdemeren.nl/samenwerkenaangroen 
www.wijdemeren.nl/sociaaldomein 
www.wijdemeren.nl/toekomst 

Op de hoogte blijven?
Wilt u regelmatig op de hoogte blijven? Meldt u dan aan voor 
het gemeentenieuws via www.wijdemeren.nl/emailservice. U 
krijgt dan 1x per twee weken een email.

Het burgerinitiatief Wijdemeren2020 hing een spandoek op om 
aan te geven een fusie met Hilversum niet te willen. Hier op de 
achtergrond de Beukenhof in Loosdrecht. 

Op de dorpsavond in Ankeveen was Gooi TV aanwezig om 
verslag te doen. Gooi TV is sinds kort in Wijdemeren actief voor 
lokale televisie. 


