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Burgemeester Anne Lize van der Stoel opent de avond en heet iedereen welkom. Zij
vertelt dat het college graag wil horen hoe de inwoners en ondernemers denken over
de identiteit van Den Ilp met het oog op het besluit van de gemeenteraad inzake
bestuurlijke toekomst.
Burgemeester Van der Stoel geeft aan dat een verslag van deze avond wordt
gemaakt en op www.landsmeer.nl geplaatst. Iedereen die dit verslag wenst kan deze
per mail ontvangen. De informatie die wordt opgehaald, gaat het college verwerken
in een advies aan de gemeenteraad ter besluitvorming over bestuurlijke fusie.
Besluitvorming staat geagendeerd voor december 2018.
Monica van der Hoff begeleidt de avond. Zij licht toe hoe de avond gaat verlopen.
Iedereen stelt zich daarna even voor.
Burgemeester Van der Stoel houdt een korte presentatie met daarin informatie over
de afgelopen periode (van 2015 tot nu). Zij licht toe dat Oostzaan en Wormerland
kiezen voor zelfstandigheid en dat Landsmeer zich richt op Waterland en EdamVolendam.
Zij verwijst naar de website www.landsmeer.nl , waar alle informatie en besluiten in
een tijdlijn zijn verwerkt. Ook is er een geprint exemplaar aanwezig voor iedereen die
dat wenst.
De aanwezige Ilpers worden in twee groepen verdeeld. Onder leiding van raadsleden
worden aan de hand van een aantal vragen vrijuit gesproken over Den Ilp, de
gemeente Landsmeer en de toekomst.
Als inwoner van Den Ilp vind ik het belangrijk dat … ?
Ik woon graag in Den Ilp omdat … ?
(Wat maakt Den Ilp, Den Ilp en is belangrijk om te behouden?)
Den Ilp is een dorp waar je rustig, landelijk woont in nabijheid van de stad. Het
dorpse karakter met de huidige bebouwing, het lint en de mentaliteit van elkaar willen
leren kennen en elkaar gedag zeggen wordt erg gewaardeerd. In het café en
dorpshuis komen bijvoorbeeld veel Ilpers samen.
De inwoners hechten veel waarde aan de voorzieningen die zij hebben om elkaar te
ontmoeten:
- Dorpshuis De Wije Ilp
- Basisschool De Fuik
- (Sport)verenigingen
Daarnaast worden het groen, het Ilperveld en het Twiske genoemd als pareltjes voor
Den Ilp. De speelsloot in het Twiske is bijvoorbeeld gelegen aan de kant van Den Ilp
en een belangrijke plek voor de kinderen om te spelen. Belangrijk is om het water en
deze plek schoon te houden.

Het doet er niet toe met wie Landsmeer gaat fuseren maar voor Dorpshuis De
Wije Ilp is het belangrijk dat … ?
Het dorpse karakter moet blijven. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat er geen
woonwijken in Den Ilp bij moeten komen, maar de huidige lintbebouwing
respecteren. Geen Almere worden.
Bij het dorpse karakter hoort ook het behouden van het dorpshuis De Wije Ilp, de
eigen basisschool en eigen Sinterklaasintocht. Als de nieuwe gemeente daar
financiële ondersteuning voor moet bieden, dan is dat belangrijk om te doen.
Den Ilp heeft een aantal (sport)verenigingen die onder druk staan. Er zijn relatief
weinig leden. De Ilpers houden deze clubjes zoveel mogelijk in stand, maar talenten
vertrekken al snel naar grotere verenigingen elders. Het gevolg daarvan is dat men
bang is dat straks alle clubjes verdwijnen uit Den Ilp.
Het is voor de school en de muziekvereniging van belang dat de wijze waarop het
oud papier nu opgehaald wordt, blijft zoals die is. Dit is onderling goed geregeld en
levert veel geld op voor de organisaties.
Beschermd groen, beschermd houden.
Iemand gaf aan recent wateroverlast te hebben gehad en dat het erg gewaardeerd
werd dat de wethouder kwam kijken. Persoonlijk contact is ook erg belangrijk in een
nieuwe gemeente. Het gaat dan om de betrokkenheid met Den Ilp en de inwoners.
Gemeentelijke voorzieningen zijn ook voor de Ilpers belangrijk. Behouden van een
loket dichtbij en de gemeentewerf is belangrijk.
Een bewoner gaf aan Amsterdam te zijn ‘ontvlucht’ en dat het dorpse karakter hem
erg bevalt. Toerisme past daar niet bij volgens hem.
In 1991 zijn Purmerland, Den Ilp en Landsmeer gefuseerd. Is er toen voor u veel
veranderd? Wat zal de komende bestuurlijke fusie voor u in Den Ilp
veranderen? (Wat mag een nieuwe gemeente verbeteren?)
De fusie in 1991 was voor een aantal Ilpers even wennen, maar dat ging vrij snel.
Eerst was het gemeentehuis in Ilpendam en daarna in Landsmeer. Gevoel
overheerst dat er niet veel veranderd is.
De Ilpers hebben wel een aantal wensen voor de nieuwe gemeente, zoals de
verkeersveiligheid. Een veilige fietsroute naast de weg richting Purmerend,
Landsmeer. Al lijkt dat lastig, omdat het zo smal is. Een parkeerverbod op de weg,
omdat het nu gevaarlijk is voor fietsers als zij er omheen fietsen.
Ook het mobiele netwerk is slecht in Den Ilp: niet alleen het internet, maar ook
telefonie. Dit moet écht aangepakt worden.
De Ilpers hebben wel een voorkeur voor het oprichten van een dorpsraad of wijkraad
om de afstand tot bestuurders niet te vergroten én niet ‘op een grote hoop gegooid te
worden’. Zo’n dorpsraad kan bijvoorbeeld zorgen voor behoud van de aanwezige
faciliteiten en eigen identiteit.

Tot slot
De input vanuit de twee groepen wordt gepresenteerd door de raadsleden. Het totaal
geeft een compleet beeld van de identiteit van Den Ilp. De burgemeester geeft aan
dat alle suggesties die zijn gedaan door de Landsmeerders, Purmerlanders en Ilpers
na het fusiebesluit ook zal worden besproken met de beoogde partners. Dat is onze
inbreng in het fusieproces.
Burgemeester Van der Stoel dankt namens het college iedereen voor de moeite om
te komen en openlijk te delen wat iedereen belangrijk vindt.

Algemene vragen die zijn gesteld met antwoorden
Waarover wordt eind december een besluit genomen en staat onze bruidsschat
er in?
De gemeenteraad heeft in het raadsprogramma 2018-2022 opgenomen dat eind
2018 een besluit wordt genomen over bestuurlijke fusie. Hoe dat besluit zal luiden
weten we nog niet, maar we weten wel dat daar bestuurlijke fusie en beoogde
partners in staan. Bruidsschatten worden niet in het besluit vastgelegd.
Het is fijn dat we nu hebben gesproken met elkaar en dat alle input wordt
meegenomen. Stel dat alles wordt meegenomen bij de oprichting van een
nieuwe gemeente. Hoe borgen we dan dat na – bijvoorbeeld zes jaar – deze
afspraken nog steeds worden gerespecteerd?
Het college gaat natuurlijk inzetten op afspraken voor zo lang mogelijke duur. Maar
daarvoor zijn we ook afhankelijk van de partners. Voor dit soort zaken is het
belangrijk dat de gemeenschap ook georganiseerd is.
En wat als (belangrijke) voorzieningen niet behouden mogen blijven in de
nieuw te vormen gemeente?
Dit is een lastige vraag. Het is speculeren. We zullen het beste willen bereiken voor
de inwoners, zodat de identiteit van de kernen niet wordt aangetast. Als dat onder
druk komt te staan, dan zal mogelijk de provincie een rol zal moeten spelen.
Wat gebeurt er met de inbreng van een kleine kern als er een grotere gemeente
ontstaat?
Dit soort vragen zullen ter sprake komen in een fusieproces. Er zijn diverse
voorbeelden in het land waar dit vraagstuk gespeeld heeft. Daar kunnen we van
leren om te borgen dat kleine kernen niet ‘onder sneeuwen’ in een grotere gemeente.
In 2016 is bijvoorbeeld het voormalig Zeevang (ca. 6.000 inwoners) gefuseerd met
de gemeente Edam-Volendam (ca. 29.000 inwoners). De nieuwe gemeente EdamVolendam heeft een rapport openbaar gemaakt waarin de effecten van de fusie zijn
onderzocht. Er zitten een aantal leerpunten in voor de nieuw te vormen gemeente.
Wel is gebleken dat de Zeevangers tevredener zijn dan voorheen.
In 2015 hebben we in Súdwest-Fryslân gezien dat daar een sterk kernenbeleid is en
bijvoorbeeld een aantal bevoegdheden van de gemeente zijn belegd bij de kernen
zelf. Hierdoor zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor een aantal bevoegdheden
die te maken hebben met de eigen kern.

