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N I E U W S B R I E F

Alle begin is moeilijk. Maar dit 

gewaardeerd raadslid heet 

Thijmen Jacobse en niet 

Thijmen van der Zwaan. 

Excuus.

Voor iedereen die er niet bij 

kon zijn, staat er in deze 

tweede nieuwsbrief een 

uitgebreid verslag van de ALV 

van 10 november j.l.



ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Peter Calis heet iedereen van harte welkom en meldt 
dat acht leden zich hebben afgemeld hebben voor de 

ledenvergadering. 

De start is formeel. 
Peter krijgt uit handen 
van Ineke Hilhorst de 

voorzittershamer. 
Hiermee is het afscheid 
van Ineke, als voorzitter, 
nu officieel. De nieuwe 
voorzitter bedankt haar 
voor haar inzet, grote 

betrokkenheid en vooral 
mooie ideeën. 

Eveneens formeel is de 
officiële vaststelling van 

het nieuwe bestuur: 
Peter Calis, voorzitter 

Frank Wegman, 
penningmeester 

Wim Jordaan (Herstel), 
secretaris. 



Frank Wegman geeft een kort maar krachtige toelichting bij 
de jaarrekening 2021. De vereniging staat er financieel goed 
bij. Dat kan alleen maar versterkt worden als alle leden even 
controleren of het lidmaatschap betaald is. de bijbehorende 
besluitvorming betreft:
- De unanieme goedkeuring van de jaarrekening onder 
dankzegging
- Decharge aan het Bestuur voor haar activiteiten en 
financiële verantwoording daarover t.e.m. 2021.

De leden keuren de jaarrekening vervolgens goed. 
Jan den Dunnen, krijgt eveneens warme woorden van 
Peter Calis over zijn even korte als belangrijke rol als 
wethouder. Jan op zijn beurt heeft de periode ervaren 
als een warm bad. ‘Larens Behoud is een echte 
vriendenclub, met de permanente intentie om samen, 
vooral samen, iets te bereiken voor het dorp



DE DENKTANK

YOU'LL LEARN EVERYTHING FROM WORKING 
WITH LAYERS AND SELECTIONS IN 

PHOTOSHOP, TO FORMATTING TEXT AND 
MENUS IN DREAMWEAVER, TO USING 

PATHFINDERS AND SPECIAL EFFECTS IN 
ILLUSTRATOR.

Veel belangstelling en vragen van de 
leden bij de toelichting van Peter over de 
Denktank, een nieuw initiatief.

De Denktank is een door het bestuur 
geselecteerde groep mensen uit het dorp, 
die, ongehinderd door de politieke agenda 
van college en raad, nadenken en praten 
over speerpunten, die het dorp nog mooier, 
veiliger en beter kunnen maken.

Peter noemt een aantal onderwerpen, die 
uit de eerste bijeenkomst zijn gekomen.

Frank van de Wall Bake, als lid van de 
Denktank, zet hierna de puntjes op de i: 
‘Uiteindelijk draait alles om verbinding. Daar 
moeten we het nu en in de toekomst over 
hebben.’ Jan den Dunnen: In Eemnes 
worden alle nieuwe inwoners, voorafgaand 
aan de nieuwjaarsreceptie, welkom geheten 
en voorgesteld aan het college van B en W. 
Wiet de Boer vraagt (geen grap, maar wel 
met dikke knipoog)  zich af of de Denktank 
een vervanging is voor de raadsfractie. 
Maar hij geeft aan hierop terug te komen in 
de rondvraag. 
Timo Smit benadrukt dat hij veel jongeren 
in het dorp spreekt, die een hoge mate van 
nieuwsgierigheid hebben voor Laren. 
Belangrijk is dat ook het verleden van het 
dorp bekend is of wordt, om nog meer 
voeling te krijgen met het heden. 
Thijmen Jacobse geeft aan dat de ideeën 
van de Denktank ook belangrijk kunnen zijn 
voor de fractie. 

Ingrid Hentenaar is van mening dat 
het in de Denktank niet primair over 
politiek hoeft te gaan. 
Om nieuwe inwoners direct te 
betrekken bij het dorp is een 
persoonlijke benadering volgens Ria 
Calis de beste manier. Zij wordt 
hierin bijgestaan door Bettie Bruin. 
Frits Westerkamp: ‘Het is een kwestie 
van permanent campagne voeren. 
Wij zijn de ambassadeurs van het 
dorp.’ 
Over het grote LB-gehalte van LB in 
de Denktank zegt Frank van de Wall 
Bake: ‘Juist nu niet te bescheiden 
zijn.’
 

Benadrukt wordt:
a. Dat het initiatief in eerste instantie 
NIET puur politiek is bedoeld maar 
meer ter herkenning en onderzoek 
van specifieke wensen/behoeften in 
ons dorp en haar specifieke 
samenleving op zo breed mogelijk 
terrein en
b. Dat dit bijgevolg betekent dat het 
weliswaar een nadrukkelijk initiatief 
is van Larens Behoud maar dat er 
naar een zo breed mogelijke 
samenstelling van personen binnen 
het dorp wordt gekeken die daarin 
hun zegje kunnen doen
Bedoeling is dat daaruit een soort 
van rode draad voor het dorp kan 
worden afgeleid die vervolgens aan 
de politiek in brede zin kan worden 
voorgelegd

 



wethouder en fractie

Er zijn vragen aan de 
wethouder van Wiet, Hans van 
Goozen, Bettie en Leon over 
respectievelijk de Woonvisie, 
sociale woningbouw (?) bij de 
Caliskamp, de padelbanen bij 
de LLTC en de wil en 
betrokkenheid van het 
ambtenarenapparaat bij de 
werkwijze van het nieuwe 
college. 

Frits Westerkamp is geland in Laren. Ook hij merkt veel van de grote bereidheid 
tot samenwerking. Over de Belcombinatie zegt hij: ‘We zijn gezegend. Ik ken 
voorbeelden waar het allemaal veel minder gaat. 
De relatieve rust in de politieke vijver kan volgens Frits in 2023 wel veranderen: 
‘We moeten onze borst nat maken. Er liggen een aantal grote dossiers te 
wachten, zoals omgevingsvisie, mobiliteitsvisie (samen met Blaricum)groenplan 
en woonvisie. ‘Ook bij al deze dossiers staat de bewoners betrokkenheid 
voorop.’Spannend zijn volgens Frits de dossiers N525 en de net goedgekeurde 
spreidingswet.  
Ook Frits benadrukt op zijn beurt het belang van verbinding: ‘De coalitie gunt ook 
de oppositie het succes.’ 
  

'Het is anders, constructiever en 
beter.'  
Zo benoemt Karel de sfeer in de raad 
in de nieuwe periode. Meer dan 
voorheen bemerkt Karel een hoge 
mate van samenwerking en positieve 
benadering, bij zowel college en 
gemeenteraad. Als voorbeeld noemt 
hij de eerste bijeenkomst over de 
waterberging in Laren. Er is 
vertrouwen in het nieuwe college. 
Niet alleen bij de eigen fractie, maar 
ook bij de andere partijen. 
De periodieke borrel in De Bijenkorf 
was een groot succes. Nieuwe en 
bekende gezichten en vooral een 
hoge opkomst. 
Net als Frank van de Wall Bake 
benadrukt Karel dat het om BINDEN 
(verbinding) gaat. 
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Wiet wil het weten
Wiet de Boer herinnert de ledenvergadering aan zijn opmerkingen, 
ideeën en kritische noten van de laatste ledenvergadering, die hij 
nergens in een verslag kon terugvinden. 
Na de verkiezingen vooral loopt Wiet aan tegen een aantal  zaken, die 
volgens hem niet goed gaan. 
Samengevat: de fractie moet passie uitstralen, betrokken zijn en vooral 
zichtbaar. Wiet uit nogmaals de wens dat er na een raad of commissie 
verslag gedaan wordt en dat deze terug te vinden zijn op de diverse 
sociale media. 
Een groot pijnpunt van Wiet blijft dat LB de verkiezingen heeft ‘verloren’ 
terwijl de landelijke trend bij lokale partijen het tegenovergestelde is. 
Volgens Wiet ligt de reden van het  verlies in het bouwbeleid van de 
gemeente (Chinees, RABO, Brinkplan en ook Laren Regenklaar). 
Conclusie: Een deel van de kritiek is opgepakt door de vereniging en 
ook Wiet bevestigt dat hij ervaart dat het hier en daar beter gaat. Maar 
hij benadrukt dat deze lijn stijgende moet blijven. 
Bettie vraagt zich af hoe de stand van zaken is wat betreft de 
handhaving in de groenvoorziening met het nieuwe kapbeleid. Frits 
antwoordt met een voorbeeld waar dat niet goed is gegaan. Scherp 
blijven dus.  (Foto: Bol-an)
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Algemene Beschouwingen
Meneer de voorzitter, leden van het college, collegae van de gemeenteraad, mede 
dorpsbewoners in de zaal en onze digitale toehoorders,

Laren is een bijzonder dorp. Dat wordt vaak gezegd. We hebben een unieke ligging, in het 
hart van Nederland, dicht bij grote steden, en toch groen, dorps, en met een groot aantal 
uitstekende voorzieningen op het gebied van de sport, kunst en cultuur, gezondheid en 
scholing. Niet voor niets komen we keer op keer hoog terecht op de ranglijst van Elsevier.

Laren heeft, sinds de 
verkiezingen, ook een 
bijzonder lokaal bestuur. Dat 
wordt -nog- niet zo vaak 
gezegd, maar daar wil ik in 
deze algemene beschouwing 
toch graag mee beginnen.
Met de verkiezingen in maart 
vorig jaar brak een periode 
aan van informeren en 
formeren, eindigend in een 
coalitieakkoord én de 
installatie van een nieuw 
college. Een college waarvan 
ik, om ik de voorbereidende 
periode veel met de 
kandidaat wethouders in 
gesprek ben geweest, dacht 
dat een goed team zou 
moeten kunnen zijn. Dat 
team staat inmiddels. En mijn 
gevoel is uitgekomen. Er 
staat, met u burgemeester 
als voorzitter, een college dat 
breed is samengesteld, maar 
ook bijzonder is 
samengesteld. Niet zozeer 
omdat D66 hier aan 
deelneemt, want hun inbreng 
was vanaf het begin af aan, 
en dat was niet alleen de 
inbreng van Flip de Groot, 
constructief en plezierig. Het 
kwam ook vanwege de VVD 
die met wethouder Jan van 
Midden de man van het dorp 
positioneerde zonder 
wethouderservaring, maar 
met een enorme ambitie. De 
grootste uitdaging zat, zo heb 
ik ervaren, bij Larens Behoud, 
want wij hebben met Frits 
Westerkamp als Larense 
partij een wethouder ‘van 
buiten’ aan dit team 
toegevoegd.

Het team staat, en het team 
werkt. En dat maakt dat mijn 
bijdrage vandaag zeker binnen 
de toen minuten kan blijven. 
Voordat ik inga op de begroting 
wil ik het college 
complimenteren met hun 
houding: kijken of het kan, zo 
citeer ik Frits Westerkamp vaak, 
of het dan lukt, weten we niet, 
maar de houding van dit bestuur 
is verfrissend, en wordt in het 
dorp positief ontvangen. 
Burgerparticipatie is vervangen 
door inwonersbetrokkenheid. 
Kom met voorstellen, dan kijken 
we of dat kan. En dan ook nog 
eens de tijd nemen om dingen 
zorgvuldig te doen. We hanteren 
een tijdpad, maar kijken ook wat 
haalbaar is. Chapeau. Die 
houding om te kijken of iets kan 
betekent ook een verandering bij 
de ondersteuners van dit 
college, de ambtenaren van de 
BEL-combinatie. Larens Behoud 
hoopt voor onze inwoners dat 
het makkelijker wordt om 
afspraken te maken, zaken te 
melden, of direct contact te 
hebben met ambtenaren. In de 
Bel-combinatie is in deze 
begroting ook de grootste 
investering te zien, en deze 
investering is nodig en zal Larens 
Behoud dan ook met verve 
verdedigen.

melden, of direct contact te 
hebben met ambtenaren. In 
de Bel-combinatie is in deze 
begroting ook de grootste 
investering te zien, en deze 
investering is nodig en zal 
Larens Behoud dan ook met 
verve verdedigen. Wij staan 
er als partij achter. Ik 
schreef er al over in het 
Larens Journaal: een 
organisatie kan pas werken 
als er sprake is van 
vertrouwen, samenwerking 
en een goede basis. Laten 
we die basis dan ook op 
orde brengen.
Voorzitter, aan de 
opmerkingen van onze 
nieuwe wethouder 
financiën merken we ook 
zijn betrokkenheid en zijn 
directe inzet bij deze 
begroting. Niet alles is nog 
op orde, maar met de wijze 
waarop hij de peilstok 
steekt in de cijfers hebben 
we het vertrouwen dat dit 
de komende jaren steeds 
beter zal worden. De 
wethouder, en dat geldt 
eigenlijk voor het hele 
college, neemt ons steeds 
minutieus mee in haar 
overwegingen, haar strijd 
soms, maar ook de 
uitdagingen waarvoor het 
staat. En dat maakt onze rol 
in de Raad ook tot een 
andere. Ik ga u in deze 
beschouwingen niet 
meenemen in onze 
gedachten over posten in 
de begroting waarover we 
als fractie hebben 
gesproken en waar 
vraagtekens over waren.



Afscheid Ineke Hilhorst als voorzitter

Tijdens de jongste ALV op ...november mocht ik de voorzittershamer overhandigen aan 
Peter Calis. Peter heeft een lange staat van dienst binnen Larens Behoud. Eerst als 
fractievoorzitter, de afgelopen vier jaar als wethouder Financiën en Economische zaken. 
Met zijn bestuurlijke ervaring kunnen we ons geen betere voorzitter wensen. Leon 
Schouten heeft het bestuur al eerder verlaten wegens mogelijk conflicterende belangen 
na zijn benoeming tot directeur van het Brinkhuis. Dat leek een flink verlies, ware het 
niet dat hij ons dorpshuis fiks nieuw leven heeft ingeblazen en ook zitting heeft 
genomen in de denktank die door Larens Behoud is geïnitieerd.

De benoeming van Wim Jordaan op die plek maakt het driemanschap compleet. Frank 
Wegman heeft namelijk aangeboden aan te blijven. Terecht is deze mededeling met 
warm applaus ontvangen.

Wethouder Frits Westerkamp heeft zich inmiddels warmgedraaid. Hij is heel zichtbaar 
in het dorp en gaf blijk van een grote kennis van zaken op de dossiers. Hulde dus. Met 
name zijn strijd voor inwoners betrokkenheid is aansprekend in deze tijden.

De belangrijkste thema’s uit de verkiezingscampagne moeten niet ondergesneeuwd 
raken in de waan van de (drukke) dag. Ik hoop dat de nieuwe coalitie zijn voornemen 
heel serieus oppakt en flink inzet op het experimenteren met de elders zo succesvolle 
‘auto te gast ’formule. Laren autoluw is een thema waaraan nu echt vorm moet worden 
gegeven en waarmee we moeten doorpakken.

We zijn als partij te volwassen geworden om niet naar de toekomst te kijken: het dorp 
van onze kinderen en kindskinderen. Daar komen ingewikkelde en hoogst serieuze 
vraagstukken bij kijken. In het coalitieprogramma lijkt de zo noodzakelijke en 
onvermijdbare ondertunneling van de A1 te worden overgelaten aan de regio en de 
overheid. Dat is te makkelijk - en zo niet passend bij Larens Behoud, dat zich kenmerkt 
door het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat elk lid zich aanmeet.

Ik spreek de wens uit dat de ambitie hiervoor wordt opgeschroefd en dat de raadsleden 
zich opwerpen in een strijd die echt bevochten moet worden.

De eerste denktank waarin ik zitting mag nemen hebben we achter de rug en leverde al 
direct een goed resultaat op. Fijn om op die manier toch weer direct betrokken te 
blijven bij onze mooie club. Ik wens bestuur, doorgewinterde fractie, al niet meer zo 
nieuwe wethouder en de kersverse commissieleden veel succes. We zullen elkaar 
regelmatig zeker tegenkomen en spreken.

Dank voor de warme woorden, mooie boeket en het door Peter zorgvuldig uitgekozen 
boek.  Het was me een eer en genoegen!

Ineke Hilhorst



INEKE HILHORST
BEDANKT!


