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Een nieuwe rubriek. Vanaf deze editie zal de achterzijde van de
Sleutel2000 gesierd worden door een korte vragenlijst, ingevuld
door een dorpsgenoot. De aftrap wordt gegeven door Edwin
Smulders van de Dorpsstraat.

JOP Raadhuisstraat voldongen feit

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik moest een keer foto's maken en kwam door Nigtevecht gereden. Ik zag toen dat er 3 huizen te koop stonden. Heb toen documentatie opgevraagd en enthousiast geworden. Een paar maanden later hebben Anouk en ik ons huis gekocht.

Naar aanleiding van vragen van het
CDA stond de Jongeren Ontmoeting
Plek
(JOP)
aan
de
Jhr.
Huydecoperstraat in Nigtevecht op de
raadsagenda 29 januari jl. Een 20-tal
inwoners uit Nigtevecht was daarbij
aanwezig. De verschillende fracties
hadden vragen over de keuze van de
locatie, de gevolgde procedure en de
geraamde kosten aan wethouder
Joseph Toonen. De brief van de
Dorpsraad met daarin zienswijzen en
een alternatief kon niet behandeld
worden omdat de brief niet op tijd
was ontvangen.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Mijn favoriete plekje in Nigtevecht is als ik over de Klompweg loop
met Max, Anouk en Sumo en je ziet aan de overkant van de Vecht
de zon opkomen.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Ik kom oorspronkelijk uit Brabant en in Nigtevecht heb ik een beetje hetzelfde gevoel.
Allemaal aardige mensen die voor elkaar klaar staan.
Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?
Dat is heel verschillend. Meestal doen we de grote boodschappen in Weesp . Voor kleine dingen ga ik wel altijd naar de Spar. Ik denk dat ik tussen de 50 en de 100 euro uitgeef bij de Spar.
Waaraan erger je je het meest (in Nigtevecht of ergens anders?)
Over dat er te hard gereden wordt op de Klompweg en daarna de Dorpsstraat.
Ongeveer anderhalf jaar geleden is er een "bultje" gekomen als je het dorp in rijdt maar
dat helpt niet echt.
Wat was het mooiste moment in je leven?
Cliché, maar dat is de geboorte van Max. Vanaf dat moment is je leven nooit meer hetzelfde en het wordt met de dag leuker.
Wat is je favoriete nummer?
Mijn favoriete nummer is Father and Son van Cat Stevens en Rood van Marco Borsato.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
Ik volg eigenlijk alles wel in het nieuws omdat dat bij mijn werk hoort.
Je bent 1 dag burgemeester: wat ga je veranderen in Nigtevecht?
Dan komen er echt verkeersdrempels waar je wel rustig overheen moet rijden. Moet er
niet aan denken dat er een keer iets gebeurt met 1 van de vele kinderen in Nigtevecht.
Voor de rest ben ik erg tevreden over hoe alles in Nigtevecht gaat.
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: ??? april 2008
Verschijningsdatum: ??? april 2008

de woningbouwvereniging WUTA wordt
opgebracht was dit voor alle fracties
acceptabel.
De procedure
Een van de bezwaren van de bewoners uit
de Jhr. Huydecoperstraat is dat ze niet in
de beslissing zijn gekend door de gemeente Loenen en dat ze voor een voldongen
feit zijn komen te staan.
Toonen gaf aan dat hij een dergelijke procedure op 2 manieren kan benaderen. Of
hij gaat eerst met de hele gemeente praten over een geschikte oplossing of hij
komt zelf met een oplossing. Voor het
laatste had hij gekozen, mede omdat de

JOP binnen het bestemmingsplan past als
groenvoorziening en speeltoestel.
Nadat
mevrouw
Cleton-Bol
van
Streekbelangen Nigtevecht Plus/D'66 het
gevoel van onmacht van de omwonenden
beschreef en dat ze geen enkele inspraak
hadden gehad tot op heden werd besloten om samen met de jongeren, gemeenten en omwonenden spelregels op te stellen. Tevens werd de wethouder verzocht
om meerdere evaluatie momenten te houden in een jaar. Toonen vind evalueren na
een half jaar te snel, maar wilde gehoor
geven aan het verzoek vanuit de raad.

De locatie
Alle fracties zijn het er over eens dat een
JOP binnen de bebouwde kom behoort te
liggen omdat de ervaring dat leert. Sociale
controle is daarbij een doorslaggevende
factor. De alternatieve plekken als het
Ameszpark, het 'eilandje' DorpsstraatGarstenstraat, de ijsbaan, de brug en het
grote speelveld komen om verschillende
reden te vervallen volgens de wethouder.
Het Ameszpark is niet geschikt omdat
daar zomers gezwommen wordt. Het
'eilandje vervalt omdat daar een wandelroute is, de brug is verkeersonveilig en de
ijsbaan valt buiten het dorp. Het speelveldje is niet geschikt omdat daar kleine
kinderen spelen en dat de jongeren daardoor wegblijven.

COLOFON
Redactie
Alfred Kersbergen
Frans Govers
Pieter Tammens
Rob Thijssen
Walter Bakker
Annelieke Sijbesma
E-mail
info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
Met dank aan de sponsors:
In den blonden Krullebol • Woningstichting Wuta
• Bart de Ridder • Demarrage • Compromis
Tankvaart BV • Sprotrans • Ten Have •
www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT •
Franssen Corporate Finance / Via Vorm •
Kinderopvang De Boerderij • EDM Media •
ALLSAFE • Justina Mode •

De kosten
De kosten van €20.000 vonden alle fracties erg hoog. Nadat wethouder Toonen
had uitgelegd dat de helft daarvan door

Woningstichting Wuta • Demarrage Loopbaanadvies en personeelsbegeleiding • Justina Mode • Ten Have
Airconditioning ~ Centrale verwarming • ALLSAFE Mini Opslag • In den blonden Krullebol dames- en herenkapper •
Bart de Ridder • Franssen Corporate Finance / Via Vorm • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans
Tankvaart & transport • Kinderopvang De Boerderij • www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening
• EDM Media •
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Dorpshuis Nigtevecht

Aan wie gaan we deze vragen de volgende keer stellen en waarom?
Aan Jort Kelder omdat ik benieuwd ben naar zijn antwoorden.
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Cabaretnieuws

Update: buitenschoolse opvang
In onze oktober editie van het vorige
jaar heeft u kunnen lezen dat er een
aanvraag
is
ingediend
door
Kinderopvang de Boerderij voor het
plaatsen van een tijdelijke behuizing
van de buitenschoolse opvang (BSO)
naast het Dorpshuis. Het streven van
De Boerderij was om in januari met
opvang te kunnen gaan beginnen,
maar de oplettende Nigtevechter
heeft kunnen zien dat er nog steeds
geen unit staat. Reden voor de redactie bij de betrokkenen te informeren
wat de huidige stand van zaken is.
We vroegen Willy Verwey van De Boerderij
hoe de vlag er momenteel voor staat: "Er
is een bezwaar ingediend door de
Dorpsraad. Het is afwachten hoe de
gemeente hierop reageert. Wanneer de
gemeente ten gunste van onze kinderopvang beslist betekent het dat we over
twee weken een bouwvergunning zouden
kunnen krijgen. Voordat de bouwvergunning verleend wordt zal er eerst een bode-

monderzoek plaatsvinden. Wanneer dit
onderzoek goed is wordt de werkelijke
bouwvergunning verleend". Ze vervolgt
over de bezwaren van de Dorpsraad: "Ik
begrijp uit het bezwaar van de Dorpsraad
dat zij vinden dat er in voor- en naschoolse opvang voorzien kan worden in het
Dorpshuis. Dit kan echter voor 40 weken
minus de dinsdag. We houden dan nog
12 weken over. Dat zijn de vakantie
weken waarin het Dorpshuis geen plek
kan bieden. We zouden dan samenwerken met de peuterspeelzaal, wat we overigens beiden geen probleem vonden.
Maar voor de opslag van spullen van de
BSO is in het dorphuis geen ruimte.
Daarnaast is er op de dinsdag geen ruimte beschikbaar omdat de ouderensoos dan
haar dag heeft."
De Dorpsraad bevestigt een reactie te hebben gezonden aan het college."Om precies te zijn hebben wij een aantal zaken
onder de aandacht gebracht en een reactie gevraagd van het college. De

Dorpsraad heeft geen bezwaar ingediend
maar de wethouder er op attent gemaakt
dat wellicht niet over alle zaken goed is
nagedacht, dat is iets anders dan een
bezwaar indienen. Er is in onze reactie
aangegeven dat er een verschil is tussen
de zorg van voor- en naschoolse opvang
en andere belangen. De Dorpsraad tracht
zorgvuldig een afweging te maken tussen
de belangen van dit dorp, dus ook voor de
omgeving waarin de BSO-box is gepland
en de leefbaarheid voor omwonenden."
Een vraag bij de gemeente Loenen over de
stand van zaken rondom de BSO leert het
volgende: Het voornemen om de BSO te
plaatsen is gepubliceerd. De periode waarin belanghebbenden zienswijzen bekend
kunnen maken is ondertussen afgesloten.
Dit was tot 15 februari. Daarna worden
eventuele zienswijzen aan het college
voorgelegd en neemt het college een
besluit.

Lenette van Dongen
Er zijn nog kaarten voor de nieuwe voorstelling van Lenette van Dongen. Voor wie
altijd al een keer naar een cabaretvoorstelling wilde, maar nooit de kans kreeg
omdat het altijd uitverkocht was is er
goed nieuws: er zijn nog kaarten voor
'Bloeiend hout', de nieuwe voorstelling
van Lenette van Dongen, op zaterdag 17
mei in het Dorpshuis. Wees er snel bij
want ze is in de rest van het land geheel
uitverkocht en men weet de weg naar
Nigtevecht steeds beter te vinden.
'Bloeiend hout' is een "work in progress"
zoals dat in theatertermen heet, een
werkvoorstelling dus. Alles is nog open en
u wordt meegenomen in dit proces.
Spannend, verrassend en uniek. Kaarten
(€14,-) kunnen gereserveerd worden via
de Contact bladzijde op de website
www.cabaret-nigtevecht.nl of bel me op
0294-252506.

De redactie

After party 8 maart
Hoewel nog niet de echt de allerlaatste
voorstelling, maar omdat je het einde van
het culturele seizoen natuurlijk toch met
je eigen mensen viert, komt al op 8 maart
de traditionele after party. Ditmaal
opnieuw met Stärk, jongens uit de buurt
die al geen introductie meer behoeven.
De aanvang is na de cabaretvoorstelling
om circa 22.30 uur en de toegang is
geheel vrij. Met dank aan de sponsoren:
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Frank Ten Have, Kees Neervoort, Alfred
Kersbergen, Henri Schoonhoven en
Pauline Hoogland.
C3
Op zaterdag 8 maart komt C3: vijf maanden bundelen Mike Boddé, Onno
Innemee en Kees Torn hun krachten in de
nieuwe voorstelling van de gelegenheidsformatie C3. Het programma '3D' moet
een cross-over worden met een muzikaal
komiek met een spervuur aan rariteiten
van persiflerende aard, een komiek met
virtuoos rijm en muzikaliteit als handelsmerk en een begenadigd causeur met
komieke mimiek. Oftewel 3D belooft nog
muzikaler, poëtischer, intelligenter, geiler
en bovenal zelfs nog ietsje leuker te worden dan hun vorige voorstelling.
Inschrijving seizoen 2008 - 2009
Het lijkt misschien ver weg maar aangezien het einde van het passe-partout seizoen alweer nadert liggen op 8 maart de
inschrijflijsten klaar in het Dorpshuis voor
seizoen 2008 - 2009. Óók geïnteresseerde
niet passe-partout houders moeten zich
zeker inschrijven want er komen ieder jaar
weer passe-partouts vrij. Kunt u zelf niet,
laat dan iemand anders inschrijven of
stuur me bericht. Op 8 maart zal ik het
nieuwe programma bekend maken.
Ben Goes

Sleuteltjes
Te koop
Prinsessen meisjesfiets (20 inch), kleur
roze. ZGAN, prijs: 125,00 euro
Informatie: Ilonka van Maanen

Te koop
Boeren eettafel 2 * 0.93 meter, oud hout
Leem grijs. 100 euro

Gevonden
Kinderfietsje merk Loekie. Geen zijwieltjes. Informatie bij S. Jonker, Raadhuishof
20

Stichting Doe een wens
Eind december heeft Yvet Spronk,
bezorgster van Sleutel 2000, €520 gecollecteerd. De helft van dit bedrag (€ 260)
is op 7 januari jl. overgemaakt aan
Stichting Doe een Wens. Stichting Doe
een Wens, Yvet en de redactie danken u
allen hartelijk voor uw gulle giften.

Kinderdienst in
de Dorpskerk op
9 maart
Op zondag 9 maart wordt er in de
Dorpskerk van Nigtevecht een kinderdienst gehouden. Deze dienst wordt in
samenwerking met de kinderen van de
Flambouw en de Spoorzoekers voorbereid. In deze dienst zal het vooral gaan
over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Het thema "Het wordt nieuw" sluit aan
bij waar de kinderen op dat moment op
school mee bezig zijn uit de methode van
Trefwoord. Op deze zondagochtend worden alle kinderen van Nigtevecht van
harte uitgenodigd en natuurlijk is ook je
vader, moeder, opa, oma, vriendjes,
vriendinnetjes en iedereen die je kent van
harte welkom. De dienst begint om 10.00
uur.
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Lekker werken op een tropisch eiland

HISTORISCH
De twee fotokaarten van de Garstenmolen breng ik
wederom onder uw aandacht, daar de restauratie van
de molen na één jaar is voltooid. Het restaureren van
de molen was een groot werk, daar de molen door
ondeskundige huurder inwendig geheel was gesloopt.
De vijzel was verdwenen, as met toebehoren van onder
tot boven eruit gehaald!

Het leven is één groot feest! We hebben op Curaçao net drie weken carnaval achter de rug… De gekte is
voorbij. Tijd om weer aan het werk
te gaan. Maar wat doen wij eigenlijk
voor werk op het eiland? Een impressie…
Een schrijver kan overal werken. Ik trek
mijzelf terug. Kijk niet naar het prachtige
uitzicht en de boten op zee. Sluit mijzelf
op in mijn werkkamer. Resultaat: in 2008
verschijnen er twee nieuwe boeken.
László vermist (voor 14+) en Imre bouwt
mee (voor 6-7 jarigen).
Als schrijver wil je ook wel eens even
luchten en uit je werkkamer komen. Ik
ben geen kluizenaar! Dus ik ga naar de
dierentuin, de openbare bibliotheek en
naar landhuis Brakkeput Mei Mei en
maak samen met kinderen de beruchte
kasteelgrachtwatersoep klaar. Lekker
griezelen met ingrediënten zoals krokodillenpoep, wratten van een reuzenpad,
spuug van een piranha en nog veel meer.
Het recept is geheim en staat in mijn kinderboek Hein Stekel en Posko. Voor kinderen met lef!
Tijdens de kinderboekenweek heb ik op
een geheim kinderboekenbal mijn eigen
feesttent met uitzicht op de Tafelberg. Ik
zing geheime liedjes met de kinderen.
Het hongerlied en het heldenlied. Met
de bananendans en allemaal gekke
geluiden en bewegingen. De volgende
dag heb ik spierpijn.
In de openbare bibliotheek organiseer ik
samen met een Curaçaoënaar de dubbelexpositie Hongaarse Revolutie 1956 &
kinderboek Hein Stekel en László. Op
een nationale Hongaarse feestdag openen we de expositie in het bijzijn van de
Hongaarse gemeenschap die ons eiland
rijk is. Het wordt een intieme en ontroerende gebeurtenis.
Verder geef ik een paar keer per jaar de
workshop zelfverdediging voor vrouwen.
Dit doe ik samen met Glenda Poeder.
Inderdaad. Familie van. Oppassen dus…
Tijdens een helder moment bedenk ik
het nieuwe literaire evenement de
Literaire Tippelzone (LT). In de kunst- en

De aannemer heeft dit alles geheel vernieuwd,
draaivink, wieken, kruiswiek en vang zijn in ouden werkbaren staat teruggebracht. Het rieten staande zijdak is
ook grondig onder handen genomen en het houtwerk is
in de juiste kleuren geschilderd.
Op een zondag in 1876 werd de molen door de bliksem
getroffen en brandde geheel af. Op het ronddraaiende
bovendeel is geschilderd "Anno 1876". In de hardstenen
plaat aan de voorzijde staat: "deze is herbouwdt tot vijzelmolen in 1876, onder het polderbestuur van de heer J.
Kersbergen voorzitter, H. Otten (mijn grootvader) en de
heer H. de Vries" (gegevens uit het boekje van ds J.W.
Verburgt).
Nu de molen geheel in oude staat is opgeleverd, heeft hij
al een paar keer voluit met de wind in de zeilen zijn werk
gedaan. Het is een lust voor 't oog om aan de oever van
de stille Vecht deze prachtige molen in werking te zien.
Deze molen is op doek gebracht door de overbekende
schilder de heer P.P. Schiedges, die rond 1900 woonde op
villa "Bouwlust" aan de Dorpsstraat.
Ome Henk

Apengaap: funkrant voor iedereen met een goed doel
Sinds kort heeft de Sleutel 2000 in
Nigtevecht heuse concurrentie: de
Apengaap. Vijf vriendinnen zijn samen
een krant begonnen. Deze krant is ook
een dorpskrant voor heel Nigtevecht en
bevat veel spelletjes, strips, interviews,
ruilrubriek en nog veel meer. Maar bovenal is het een initiatief van deze meiden om
goede doelen te kunnen ondersteunen.
Wie zijn deze meiden vroegen wij ons af.
We bezochten hun website.
Het redactieteam van de Apengaap
bestaat uit Jara Soede, Mischa Tammens,

Aimée van Zelm, Lente Dankelman en
Mila Stomp. Het idee om samen een krant
te gaan maken ontstond in de klas toen de
juf een boek voorlas waarin kinderen een
eigen krant maakten. De dames staken de
koppen bij elkaar en "De Apengaap" was
geboren. Ondertussen is de vierde editie in
de maak. De eerste drie vonden al gretig
aftrek, zeker omdat de opbrengst van hun
krant naar goede doelen gaat. Zo heeft,
Warchild, o.b.s. De Tweemaster (ten bate
van het speelhuisje) en Unicef al een bijdrage van het redactieteam mogen ont-

vangen. Voor de komende editie is Kika
aan de beurt om een gift vanuit de
opbrengsten te krijgen. Één van de ouders
heeft meegeholpen een internetsite te
bouwen. Werp maar eens een blik op
www.apengaap.tk. Doorgaans bekijken
wij als redactie van de Sleutel 2000 concurrentie met argusogen, maar deze club
wensen wij vanzelfsprekend alle succes.
Nigtevecht is groot genoeg voor twee
dorpskranten.
De redactie
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cultuurmaand vindt de eerste editie
plaats. Wat heb je nodig? Een steeg,
acht flamboyante schrijvers die interactie
uitlokken, gevarieerd literair repertoire,
de nacht en een nieuwsgierig publiek.
Het enthousiasme en inzet van de
Curaçaose auteurs is overweldigend.
Wegens groot succes volgt dit jaar de
tweede editie van de LT. En als Nederland
er klaar voor is staan we in 2009 in ons
koude kikkerlandje!
In mijn enthousiasme kan ik het niet
laten om nog wat nevenfuncties erbij te
nemen. Sinds januari 2008 zit ik in het
redactieteam van het online magazine
over Curaçao. Ik verzorg onder andere
een
vaste
kinderpagina
(zie
www.cpost.nl). En ik ben invaller voor
het geven van Nederlandse bijles aan
Antilliaanse kinderen in de wijken.
Met al mijn activiteiten is er weinig plek

over om Olaf zijn werk te beschrijven.
Dat wordt dus noodgedwongen een
opsomming.
Olaf
is
Manager
Bedrijfsvoering van het Openbaar
Ministerie van de Nederlandse Antillen
(Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint
Eustatius en Saba). Hij houdt zich bezig
met achttien projecten ter verbetering
van de bedrijfsvoering. Het Openbaar
Ministerie is gelijktijdig in reorganisatie
als gevolg van de staatkundige veranderingen die op komst zijn. Zo zit mijn man
opeens met een delegatie van de Eerste
en Tweede Kamer rond de tafel. Of hij
laat Koningin Beatrix bij een toevallige
ontmoeting bijna struikelen in de gang.
Kortom: we vermaken ons prima op
Curaçao. Ook als het geen carnaval is!
Ayooooo! Charlotte Doornhein, Olaf,
Imre en Jurn
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Jubilieum: 10 jaar Vechtvallei
Het jaar 2008 is voor agrarische natuur- en
landschapsvereniging Vechtvallei een bijzonder jaar: de vereniging viert namelijk
haar 10-jarige bestaan! De vereniging wil
dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseert daarom
diverse lustrumactiviteiten.

Vechtvallei is een agrarische natuur- en
landschapsvereniging waar zowel boeren
als burgers lid van zijn. Zij hebben gezamenlijk tot doel om het landschap in de
Gooi- en Vechtstreek aantrekkelijk te houden en het typische open Hollandse landschap te behouden met koeien in de wei
en ruimte voor onder andere weidevogels
en mooie boerensloten.
In februari gaat het jubileumjaar officieel
van start met een fotowedstrijd. Het
thema van deze fotowedstrijd is
"Boerennatuur". Foto's die passen binnen
dit thema kunnen tot uiterlijk 30 september 2008 worden ingezonden naar het
secretariaat
van
de
Vechtvallei:
Vreelandseweg 39, 1393 PD Nigtevecht of
via e-mail naar info@vechtvallei.nl. De
winnende foto's worden opgenomen in
de jubileumkalender 10 jaar Vechtvallei
die in november 2008 zal verschijnen.
Basisscholen in de regio krijgen de mogelijkheid om in april/ mei/ juni een gratis les
"agrarisch natuurbeheer" te volgen op de

boerderij. De scholen worden hierover
binnenkort
aangeschreven.
Geïnteresseerde scholen kunnen zich ook
melden via info@vechtvallei.nl.
Andere activiteiten zijn de Vroege
(weide)vogelwandeling op 31 mei. U kunt
dan een wandeling door de polder maken
onder begeleiding van een gids, die zal
vertellen over de dieren en planten die in
deze polders voorkomen.
Ook worden er twee slootkantavonden
georganiseerd op 23 juni en 3 juli waar we
stil staan bij het leven in en om de sloot.
En dan natuurlijk nog de jaarlijkse Open
Dag, dit jaar op zaterdag 21 juni 2008.
Tijdens deze Open Dag krijgt u de kans
om rond te kijken in de stallen, is er een
boerenmarkt en er zijn diverse activiteiten
voor jong en oud. Dit jaar is de Open Dag
bij de familie Kemp in Kortenhoef, noteert
u deze datum alvast in uw agenda!
In september vindt er een groot jubileumfeest plaats. De datum en locatie worden
te zijner tijd bekend gemaakt, maar het
staat vast dat dit een groot spektakel gaat
worden!
In december wordt een blijvende herinnering geplaatst aan het 10-jarig bestaan:
namelijk een bankje en informatiebord op
een mooi plekje in ons werkgebied.
Hiermee wordt het jubileumjaar officieel
afgesloten. Het bestuur van Vechtvallei
nodigt u uit om deel te nemen aan de
jubileumactiviteiten! Alle informatie over
deze activiteiten en over agrarische natuur
en landschapsverenging Vechtvallei is te
vinden op de (vernieuwde) website
www.vechtvallei.nl.

Ingezonden brief:

Gemak ten koste van
democratie bij
gemeente Loenen?

Februari
Start Jubileum 10 jaar Vechtvallei met
Fotowedstrijd
Thema "boerennatuur"
Maart
Uitnodiging aan 70 basisscholen in het
werkgebied voor een les agrarisch natuurbeheer op de boerderij

Bestemmingsplannen vormen een
deel van de rechtszekerheid in
Nederland. Ze voorkomen de bouw
van een torenflat naast je bungalow
of een verkeersviaduct in de polder.
En maken het mogelijk eindelijk die
bedrijfruimte te kunnen bouwen. Ze
borgen naar twee kanten en zijn met
democratische zorg omgeven door
inspraakmomenten en bezwarenprocedures. Een bestemmingsplan is van
de gemeente; een streekplan van de
provincie. Het is handig als streekplan
en bestemmingsplan op elkaar zijn
afgestemd. Een bestemmingsplan
moet eens in de 10 jaar worden herzien. Omdat er in zo'n lange periode
dan niets zou kunnen, is er een ontsnappingsweg ingebouwd: de 'Art.19procedure'. Als een gemeente plannen
heeft om een bestemmingsplan aan te
passen, wordt een Voor-bereidingsbesluit genomen. Dat betekent dat
iedereen een jaar pas op de plaats
moet maken met bouwplannen indienen, maar er mogen wel plannen worden gemaakt. Dit ligt vast in de Wet
Ruimtelijke Ordening.

17 Mei
Presentatie fietskaart met Vechtvallei
route
31 Mei
Vroege (weide)vogelwandeling in verschillende polders voor burgers
21 Juni
Open Dag in Kortenhoef bij de familie
Kemp met boerenmarkt
en diverse activiteiten
23 juni en 3 juli
Slootkantavonden, op zoek naar bloemen
en planten in en aan de boerensloot
September
Jubileumfeest voor leden
November
Uitgave van jubileumkalender 10 jaar
Vechtvallei met de winnende foto's van
de fotowedstrijd
December
Afsluiting jubileumjaar door plaatsen van
een bankje en informatiebord

Bij de bouw van de Samenwoonschool
(een ander woord voor LAT-relatie bij twee
scholen) is zoiets dergelijks aan de hand.
Er is al een plaats voor een nieuwe school
gekozen en er is een Voorbereidingsbesluit genomen. Allemaal volgens het
boekje, maar toch mist er iets aan. In een
onderonsje tussen gemeente en provincie
blijkt een wijziging in de bestaande
bestemmingsplannen Klein Muiden I en
Landelijk Gebied en in het Streekplan te
zijn aangebracht. Niks democratische
regels dus. Door die - provinciaal gezien kleine wijziging, bijna aan de rand van de
provincie, kan nu opeens een Voorberei-

Koninginneweek 2008
De Koninginneweek 2008 nadert met rasse schreden. De Oranjevereniging is dan ook al weer druk bezig om een leuk en gezellig
programma voor iedereen in elkaar te zetten. Wij willen een klein tipje van de sluier voor u oplichten. De openingsavond zal anders
zijn dan andere jaren en het meest opvallende hierin is de terugkeer van de playbackshow voor de jeugd. In de rest van de week zal
er veel gebeuren op sportief gebied, maar wij hopen vooral dat het erg gezellig wordt. Het thema "insecten" zal als een rode draad
door de hele week lopen. Op de Koninginnedag zelf zijn er nog enkele kramen vrij in de tent. Heeft u interesse voor zo'n kraam?
Laat dit dan even weten aan
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Verzamelwoede
of bijzondere
hobby?

dingsbesluit worden genomen, met als
voornaamste doel de realisering van die
LAT-school, volgens de democratische
weg. Maar de provinciale hobbel is genomen. Voor het gemak is er alleen naar de
school gekeken. Stel je voor dat meteen
de verkeerssituatie en de voor-, tussen- en
naschoolse opvang waren betrokken, dan
had echt eerst overleg met de bewoners
moeten plaatsvinden. Nu kan het nog wel
even zonder. Het weerhield een Loenens
raadslid overigens niet om er maar
meteen woningbouw boven op de nieuwe
scholen bij te bedenken. Zo'n ballonnetje
bij een Voorbereidings-besluit moet kunnen, toch?
De gemeente werkt hard om, na de periode van het Voorbereidingsbesluit, een plan
te presenteren. Een kwart miljoen euro is
uitgetrokken om dat door een adviesbureau te laten ontwikkelen. Omwonenden
worden hier niet bij betrokken. Die mogen
nog steeds raden: is een nieuwe school
nog wel nodig, heeft de gemeente de
Tweemaster aan de buitenkant een beetje
laten verloederen om er zo uit te komen,
wordt de nieuwe school nu flink groter
met die verplichte kinderopvang erbij? Of:
zal het weiland bij mijn huis nu parkeeren wegvoorziening moeten worden,
komen die auto's voor de kinderopvang
nu van 's morgens zeven tot 's avonds
zeven door de straat scheuren, komen al
die kinderen uit Nigtevecht of ook uit de
rest van Loenen? Laat staan van: kan er
straks ook weer een woningschil om het
dorp worden gebouwd, nu de gemeente
de Groene Hart-grens heeft opgebroken?
Het gemeentebestuur laat te lang niets
van zich horen, en werkt zo ongerustheid
bij bewoners in de hand.
Cees Schipper

Het lijkt ons interessant om uit te vinden
hoe de Nigtevechter tegenwoordig zijn of
haar dagen doorbrengt. Heeft er iemand
in het dorp een vreemde, grappige of
unieke hobby, of heeft u een prachtige
verzameling, laat ons dit weten. Niets is te
gek: hoe gekker, hoe beter! Wij willen
hier graag in de volgende Sleutel(s) aandacht aan besteden. Stuur een mail naar
info@sleutel2000.nl of bel met Annelieke
SIjbesma
De redactie

