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Fusievoorkeur Naarden
schiet alle kanten op
door Lisa van Dorp

zitter Rik Lammers (D66) liet in een
persbericht van de D66-fracties van
Naarden, Muiden en Weesp weten
dat ‘de Naardense D66-fractie voorstander was en is van de G4 maar
water bij de wijn heeft gedaan om
erger te voorkomen.”

NAARDEN - Coalitiepartijen VVD,
GroenLinks en D66 willen eigenlijk alleen fuseren met Bussum en
Muiden (GV3) als de nieuwbouwgronden van de Bloemendalerpolder binnen de grenzen van de fusiegemeente vallen. D66 is officieel
vóór de GV3 maar geeft een persbericht uit waarin ze een voorkeur
voor de GV4 uitspreekt. De Naarder
politiek wordt er niet duidelijker
op in de aanloop naar een fusiebesluit.
Minister Spies heeft de gemeenteraden van de fusiekandidaten en
omliggende Gooise gemeenten gevraagd zich vóór 13 april uit te spreken over de herindeling. Op 11 april
bespreekt de gemeenteraad het antwoord van Naarden. In een overleg
op 3 april hebben de fractievoorzitters van de vijf politieke partijen alvast een conceptantwoord geformuleerd, met een dubbele uitkomst.
In het concept staat dat de coalitie
tegen de GV4 is, de oppositie vóór en
het draagvlak voor de GV3 in Naar-

De andere verdachte konden we
aanhouden nadat hij door bewoners van de Juliana van Stolberglaan was betrapt in hun woning.We
zien dat het aantal woninginbraken afneemt en dat het tijdstip van
inbreken verschuift van de avond
naar de nacht. Daarmee lijkt het
erop dat we de ‘avondploeg’ hebben
gevangen.”
Volgens de politie maken de inbrekers gebruik van twee methoden.
Begin maart vonden veel inbraken
plaats via de achterkant van de
huizen waarbij met een breekijzer
de ramen werden geforceerd. De

PvdA-fractievoorzitter Lars Voskuil
is niet blij met de onduidelijkheid
die nu uit de Naarder inbreng
spreekt. “Als je in één brief zegt dat
de coalitie tegen de GV4 is maar dat
deze GV3 variant ook niet goed is,
loop je het risico dat kamerleden
daaruit concluderen dat Naarden
geen van beide wil. Daarmee zet
je de deur open naar afstel van de
fusie.”

De Bloemendalerpolder met uitzicht op Weesp.
den verminderd is. Dat laatste komt
doordat Weesp in de GV3-variant uit
Den Haag de Bloemendalerpolder
krijgt ter compensatie voor het feit
dat die gemeente alleen overblijft.
De VVD en GroenLinks fractievoorzitters geven aan dat ze in de beantwoording van de minister géén keuze maken tussen de twee opties GV3
of GV4. “Ons belangrijkste standpunt is dat Naarden zo snel moge-

Inbrekers
Vervolg van de voorpagina.

OnderOns

lijk moet fuseren”, reageert Miriam
van Meerten-Kok van de VVD. “Zo
snel mogelijk”, zegt ook Margriet
Schreuders namens GroenLinks.
“Verder is het aan politiek Den
Haag. Maar bij GroenLinks is het
draagvlak voor de voorgestelde GV3
verminderd.”
Dat is een nieuw geluid in de Naarder politiek. Ook D66, door het coalitieakkoord gebonden aan de fusie
zonder Weesp, nam deze week hardop afstand van de GV3. Fractievoor-

Buren
In buurgemeenten Muiden en
Weesp hebben de gemeenteraden
zich inmiddels uitgesproken vóór
de GV4. In Bussum wordt deze week
een internetpeiling onder de bevolking afgerond, waarna de raad een
antwoord opstelt. De gemeenteraden van Wijdemeren, Hilversum,
Blaricum, Huizen en Laren die Spies
ook om hun mening heeft gevraagd,
moeten zich nog uitspreken.

Rugbyers verliezen
finale om landstitel

inbrekers kwamen ook een aantal
keren binnen via de ‘Bulgaarse methode’, waarbij het slot geforceerd
wordt omdat de schroeven van de
slotplaat makkelijk bereikbaar aan
de buitenkant zitten. “Deze methode is snel, makkelijk en maakt weinig geluid. Het enige dat hier tegen
helpt, is goed hang- en sluitwerk.”

door Lisa van Dorp

Wijkteamchef André van de Beld
roept Naarders op de politie te bellen als ze iets verdachts zien. “Meer
dan 90 procent van onze successen
hebben we te danken aan oplettende burgers. In woonbuurten waar
mensen alert zijn, vangen we de
meeste criminelen.”

NAARDEN - Rugbyclub ‘t Gooi
heeft de finale om de landstitel
verloren. Rugbyclub Hilversum
werd voor de derde keer op rij
landskampioen. De Hilversummers versloegen de Naarders afgelopen zaterdag in Amsterdam
overtuigend met 35-0.

RC ‘T GOOI KANSLOOS

TEGEN

HILVERSUM

RC ‘t Gooi had te kampen met uitvallers. Aanvoerder Allard Jonkers
kon de finale niet starten vanwege
een acute blindedarmontsteking.
Voorzitter Jerker Grader moest al
na vijf minuten van het veld vanwege een knieblessure. Ook de
andere spelers hadden te kampen
met fysiek ongemak. Maar volgens
Seignette was Hilversum zaterdag
gewoon de sterkste ploeg. “Over
het geheel speelde Hilversum snel
en goed. ‘t Gooi liet te veel steken
vallen in de verdediging. De uitslag
was uiteindelijk terecht.”

RC ‘t Gooi kwam geen seconde lekker in de wedstrijd. “Het was een
mindere dag, kan je wel zeggen.
Hilversum scoorde al snel de eerste try”, blikt vice-voorzitter Jan
Seignette terug. De ploeg uit Naar- Het werd na afloop toch nog gezelden bleek in de rust al kansloos; lig op het Naardense Sportpark. Tot
Hilversum stond halverwege met in de kleine uurtjes vierden de rug17-0 voor. De mannen uit Hilver- byers feest. Seignette: “De teleursum wisten de sterke voorwaart- stelling was van korte duur. We
sen van ‘t Gooi goed af te dekken, hadden zo overtuigend verloren,
waardoor de Naarders nauwelijks dat we het snel konden loslaten. We
meters konden maken en niet in hebben het toch mooi tot in de fihun spel kwamen.
nale geschopt.”
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Fietspoint Weesp

Soccershowdown in Keverdijk
Het soccershowdown team gaf vorige week twee straatvoetbalclinics op het ‘nieuwe’ trapveld aan de Keverdijk. Met clinics vierden
de gemeente en de SCAN de sportieve opening van het veldje. Bekende straatvoetballers als Jeand Doest, Randall do Rosario, Stefan
Molendijk en Nick Zieren lieten hun kunsten zien. Geïnteresseerden
konden meedoen naar leeftijdsgroep: er waren lessen voor kids van
6 tot en met 12 jaar en voor 13 tot en met 21 jaar. FOTO: BOB AWICK

Elektrische fietsen specialist en gecertificeerd merkdealer

7 dagen per week geopend, iedere avond koopavond!
Stationsplein 2a, Weesp • T: 0294 – 411 690
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Jacqueline Zuidweg
Naarder sinds 2010
Zakenvrouw van het jaar
Loop je al naast je schoenen?
“Wel als mijn nieuwe schoenen
nog wat beter kunnen worden ingelopen….Nee, zonder gekheid, ik
ben zeer blij met al deze positieve
aandacht.”
Hoeveel MKB-ers zitten in de schuldhulpverlening?
“Maar liefst 10% van alle MKBondernemers verkeert in ernstige
financiële problemen. Dat zijn dus
zo’n 70.000 ondernemers en daarnaast raakt het ook hun eventuele
gezinnen.”
Wat doe je als zakenvrouw van het
jaar?
“Meehelpen het taboe te doorbreken dat je je zou moeten schamen
als je financiële problemen hebt.”
Hoe vaart het MKB in deze tijden van
crisis?
“Aangezien de afgelopen 6 jaar het
aantal starters is verdubbeld, zijn
het aantal stoppers en het aantal
ondernemers met financiële problemen (helaas) in absolute aantallen ook verdubbeld. Procentueel is
dat overigens niet het geval. Het
uitvalpercentage binnen 5 jaar
blijft zo rond de 50% en in totaliteit heeft 10% van alle ondernemers financiële problemen.”
Wat is je favoriete plek in Naarden?
“Ons huis dat mijn man Raymond
Lescrauwaet grotendeels eigenhandig heeft verbouwd. Een heerlijke woning waar ik geniet van
al het groen dat nu weer tevoorschijn komt in de tuin.”
Als je één dag burgemeester was van
Naarden, dan....
“Zou ik een enquête houden onder alle inwoners en ambtenaren
wat er efficiënter kan binnen de
gemeente en haar gemeentelijke
organisatie.”
Wanneer had je voor het laatst de
slappe lach?
“Tijdens de opnames van ‘MKB in
the Picture’ kon ik de slotzin ‘van
ZZP tot BV’ niet onthouden, dus
die opname moest vier keer over
vanwege de slappe lach.”
Met wie zou je nog wel eens een ontmoeting willen hebben?
“Met Prinses Maxima, aangezien
zij ook in Nederland nog meer zou
kunnen betekenen voor het MKB.”

(opvoedvraag van de maand)

‘Hoe zorg ik voor een goede sfeer en meer rust tijdens de ‘ochtendspits’?’

www.cjgnaarden-bussum.nl

