
 

 
BERICHTEN UIT DE RAADSVERGADERING van januari 2019 
 
In de raadsvergadering van maandag 28 januari is door het college het raadsvoorstel Vaststelling steden-
bouwkundig plan Kerkbuurt Wijdenes ter goedkeuring voorgelegd. Drie jaar geleden leek het onhaalbaar om 
in de kleinere kernen nog woningbouw voor de eigen woningbehoefte te realiseren. De provincie stond dit 
toen niet toe, tenzij wij konden aantonen dat die behoefte wel degelijk bestaat. Wij hebben toen het initiatief 
genomen om dit in beeld te brengen met een huis-aan-huis enquête in Oosterleek en Wijdenes, en de 
resultaten hebben wij toen overgedragen aan de verantwoordelijke wethouder. Vervolgens heeft ook de 
alliantie deze resultaten meegenomen in de gesprekken over verdere invulling. Het is goed om te zien dat er 
nu, drie jaar later, concrete plannen liggen voor de bouw van ruim 60 woningen.  
 
Herontwikkeling camping Het Hof in Wijdenes 
In dezelfde raadsvergadering is door het college ook het raadsvoorstel voor de start van de bestemmings-
planprocedure voor herontwikkeling van camping Het Hof in Wijdenes ter instemming aan de raad 
voorgelegd. CDA-Drechterland is voor het innemen van een standpunt bepaald niet over één nacht ijs gegaan 
en heeft daarbij vooral heel goed geluisterd naar (de bange vermoedens van) direct omwonenden. In het 
oude bestemmingsplan dat in feite al uitgevoerd had kunnen worden, was ruimte voor 19 recreatiewoningen 
aan de oostzijde, en een herinrichting van het westelijk deel zónder nadere eisen en voorwaarden ten aanzien 
van beheer, toezicht, verhuur en handhaving. In het nieuwe voorstel is sprake van 7 extra recreatiewoningen 
aan de oostzijde, en een herinrichting van het westelijk deel, waarbij in een anterieure overeenkomst juist die 
zaken worden vastgelegd ter voorkoming van ongewenste verhuur en bewoning, wildgroei met bijgebouwen 
en schuurtjes, en opnieuw op termijn een verloedering van het park, zaken waar direct omwonenden nu zo 
bang voor zijn. CDA-Drechterland zal er scherp op toezien dat alle punten uit de samen met VVD ingediende 
motie ook daadwerkelijk in het (ontwerp-)bestemmingsplan zijn opgenomen, en dat aan alle voorwaarden en 
eisen ten aanzien van beheer, permanent toezicht, voorkoming ongewenste bewoning, handhaving en het 
voorkomen cq bestrijden van overlast, geldend voor het hele park(!), wordt voldaan.  
 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
Woensdag 20 maart mogen we weer naar de stembus, nu om onze vertegenwoordigers te kiezen in de 
provincie en bij het waterschap. Voor die laatste staan Margriet Boon en Thaam Wijnker op de kieslijst.  
 
Daarnaast hebben wij een uitstekende kandidaat voorgedragen voor een plek in Provinciale Staten.  
Diana Dekker, tot voor kort nog bestuurslid van CDA-Drechterland met communicatie in haar portefeuille,  
sinds kort woonachtig in Zwaag, staat op een verkiesbare plek 7 op de kieslijst.  
U hoort binnenkort meer van haar. 
 

             Voel je thuis in Drechterland! 

 Drechterland 
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