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Dankzij een mooie verkiezingsuitslag in
2018 zit Hart voor BNM nu met 4
raadsleden in de gemeenteraad en 1
wethouder in het College van
burgemeester en wethouders. We
slaagden erin veel van onze
programmapunten in het coalitieakkoord
2018-2022 opgenomen te krijgen.
Sindsdien zijn we zeer actief met de
uitvoering daarvan.
In deze nieuwsbrief willen we u graag
informeren hoever we daarmee zijn.
We zullen de nieuwsbrief regelmatig laten
verschijnen om u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden. En kijk ook op de
nieuwe site van Hart voor BNM!

We informeren u deze keer over:
Meer sociale woningen in Gooise
Meren
Scapino en Albert Heijn
Bestrijding overlast
Akkoord over plein rond raadhuis
Vaarverbinding en passantenhaven bij
Naarden-vesting vervallen
Burgerparticipatie: alle wijken evenveel
aandacht!
Meer door en met burgers: in gesprek
met Versa Welzijn
Integraal Huisvestingsplan Scholen
Onderzoek naar Houtbouw

Meer sociale woningbouw
Starters en mensen met lagere inkomens
hebben weinig uitzicht op huisvesting binnen
een redelijke termijn. Er worden nog steeds
veel dure woningen bijgebouwd. Maar het tij
slaat langzaam om.
Alle nieuwe projecten zullen minimaal 1/3
betaalbare huurwoningen hebben, en sommige zelfs meer, zoals de Brediusgronden bij
Muiden, en de ombouw van het kantoorgebouw aan de Zwarteweg naar
huurappartementen.
Ook heeft onze wethouder kaderafspraken gemaakt met alle corporaties waarin flinke
stappen worden genomen in onder andere duurzaamheid en kwaliteit van de huurwoningen
in onze gemeente. De langverwachte prestatieafspraken zullen hopelijk voor het eind van
het jaar volgen.
In oktober nam Nico Schimmel als wethouder Wonen ook deel aan het debat in de Mess
over de woningnood.
Scapino en Albert Heijn
Dankzij onze inspanningen heeft de hele
gemeenteraad zich nu uitgesproken voor het
centrumplan Bussum, met woningbouw op
het Scapino terrein, meer groen en
stimulerend beleid om leegstaande winkels
te transformeren naar woningen.

Daarnaast worden de plannen voor
Mariënburg steeds concreter, en komt er een
plan om de Veldweg te ontwikkelen. Daar zijn
we heel blij mee.
Er wordt nu hard gewerkt aan de uitvoering,
en hopelijk wordt er binnenkort ook meer
duidelijk over het behoud van de Vonk.

Bestrijding overlast
Hart voor BNM heeft vragen gesteld over
de bestrijding van overlast en rotzooi van
jongeren op allerlei plekken in Gooise
Meren, bijvoorbeeld het Veerplein/
McDonalds, Vijverpark, Keverdijk,
Vestingwallen. Daar zijn veel klachten
over. Voortdurende overlast verziekt het
wonen in een straat of buurt en moet
worden aangepakt.
We hebben voor elkaar gekregen dat er
een extra BOA wordt aangesteld, waardoor meer tijd is om te handhaven. Daarnaast hebben
we er met een motie voor gezorgd dat de gemeente een coördinerende rol gaat spelen bij
de Schoolveiligheidsplannen die alle scholen moeten hebben. Zo kunnen we er voor zorgen
dat er bijvoorbeeld proactief voorlichting wordt gegeven aan jongeren over overlast en hun
verantwoordelijkheid daarin. Dus niet alleen handhaven, maar ook voorlichten en in gesprek
gaan met de jongeren.
Vaarverbinding
Hart voor BNM heeft hard gelobbyd om de
geld verspillende vaarverbinding en de
passantenhaven bij Naarden Vesting te
schrappen. Vlak voor de zomer kwam het
besluit van gemeente en provincie om deze
onderdelen te schrappen. Dat scheelt ons
tonnen op de jaarlijkse begroting, en daar zijn
we blij mee. We proberen nu of we het geld
dat de provincie had vrijgemaakt (ter
compensatie van verlegging van de A1)
kunnen inzetten voor andere projecten in de gemeente, waar meer mensen iets aan
hebben.
Burgerparticipatie
Sommige wijken en kernen in onze gemeente hebben dorps- of
stadsraden, of wijkplatformen. Andere buurten hebben
helemaal geen vertegenwoordiging. Wij vinden het belangrijk
dat elke wijk evenveel aandacht krijgt, en er evengoed
geluisterd wordt naar inwoners, onafhankelijk van de
‘ingangen’ die zo’n wijkplatform misschien heeft. Naar
aanleiding van een motie die we daarover hebben ingediend,
heeft de wethouder toegezegd dat dit meegenomen wordt in het beleid dat over
burgerparticipatie in de wijken geschreven wordt.

In gesprek met
Versa over nieuwe
wijkaanpak
Versa Welzijn gaat
geleidelijk over tot
een nieuwe
wijkaanpak. De
koffietafel als
ontmoetingspunt,
met mensen praten wat er in hun wijk of buurt speelt en mensen helpen hun wensen
gerealiseerd te krijgen. Dat kunnen voorzieningen in een buurt zijn, maar ook hele praktische
vragen van bewoners. Juist voor ons als lokale partij belangrijk om te zien hoe contact met
wijkbewoners wordt gelegd over wat er in de wijken speelt. Na een boeiende en
inspirerende discussie op een heel bijzondere plek de zogenoemde Joert (Mongoolse tent) in
de Hilversumse Meent is afgesproken dat we contact blijven houden over wat er speelt.
Buitenruimte
Sinds 2016 is het budget voor de Openbare ruimte met
maar liefst 1,8 miljoen gestegen, waarvan ongeveer 1
miljoen voor de Buitenruimte. Wij vinden dat je daar
eigenlijk maar weinig van terug ziet en we vinden deze
stijging erg hoog – was het niet immers het idee van de
fusie dat het efficiënter en goedkoper zou worden?! We
zijn erg kritisch op deze stijging – die helaas ook nauwelijks onderbouwd kan worden-, en
hebben samen met de VVD voor elkaar gekregen dat er over 2 jaar een grondige evaluatie
plaats gaat vinden. We hopen dat er dan meer inzicht en besparingsmogelijkheden zijn.
Integraal Huisvestingsplan Scholen
In 2017 is de raad akkoord gegaan met het Integraal Huisvestingsplan Scholen, waarin is
afgesproken dat een flink aantal basis- en middelbare scholen een grondige opknapbeurt of
een nieuw pand krijgt. Dit is in veel gevallen ook dringend nodig. We maken ons echter wel
zorgen over de toegenomen bouwkosten; nu al vallen de kosten een paar miljoen euro
hoger uit dan in het plan was voorzien. De kosten hiervan drukken nog lang op onze
begroting, dus we hebben de wethouder met klem gevraagd meer inzicht in de verwachte
ontwikkeling van de kosten te geven, en meer tussentijdse sturingsmaatregelen in te
bouwen. Binnenkort spreekt de raad hier verder over.
Lof en akkoord voor opknappen
Raadhuisplein en omgeving
De gemeenteraad ging op 9 oktober jl. in grote
meerderheid akkoord met een flinke
opknapbeurt voor het plein rond het raadhuis.
Veel lof was er voor de samenspraak met
bewoners, ondernemers en een aantal
organisaties. Ook na het verzoek van de raad om versoberingen aan te brengen is
enthousiast gewerkt aan een soberder plan dat de omgeving vergroent, speelvoorzieningen
voor de jongste kinderen biedt, ook een plaats gunt aan de oudere kinderen en
gehandicapten en makkelijker toegang geeft tot het gemeentehuis.
Onze wethouder Nico Schimmel prees de aanpak van de inspraak. Hij zag dit als een
schoolvoorbeeld van het betrekken van bewoners bij veranderingen in hun omgeving.
Bewoners en ondernemers uit de buurt hebben een schat aan kennis, nodig voor het maken
van een goed plan. Zij zijn hier immers de hele dag en weten precies wat er speelt.

Hart voor BNM dringt met succes aan op onderzoek
inzake toepassing Houtbouw Gooise Meren
Houtbouw heeft veel voordelen ten opzichte van traditionele
bouw als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid (CO2),
circulariteit, gewicht en mogelijke bouwsnelheid. Moderne
technieken zorgen ervoor dat er ook groter, hoger en
comfortabeler gebouwd kan worden dan vroeger. Naar
aanleiding van een motie die wij op 20 november samen met
de ChristenUnie hebben ingediend over de mogelijkheid voor (grootschalige) houtbouw in onze
gemeente, heeft wethouder Eijbers aangegeven hierover in gesprek te zullen gaan met relevante
marktpartijen.

