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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 denken over de identiteit van
Purmerland 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 is verwerkt. Ook is er een geprint exemplaar aanwezig voor iedereen die
dat wenst.
De aanwezige Purmerlanders worden in twee groepen verdeeld. Onder leiding van
raadsleden worden aan de hand van een aantal vragen vrijuit gesproken over
Purmerland, de gemeente Landsmeer en de toekomst.
Als inwoner van Purmerland vind ik het belangrijk dat … ?
Ik woon graag in Purmerland omdat … ?
(Wat maakt Purmerland, Purmerland en is belangrijk om te behouden?)
In algemene zin is het belangrijk dat Purmerland een dorp blijft met het huidige
weidse, dorpse, groene en plattelandse karakter. Dit betekent met ruimte en rust,
maar ook met tractoren.
De inwoners hechten veel waarde aan de voorzieningen die zij nog hebben om
elkaar te ontmoeten:
- SC Purmerland
- Dorpshuis De Burcht
- Speelgelegenheden voor kinderen
- De begraafplaats
Daarnaast zijn er belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de bereikbaarheid
(pontje Ilpendam), het aanbeeld (de kerkklok) en de verkeersveiligheid (het
inrijverbod). Al deze voorzieningen zijn belangrijk om te behouden.
Het Dienstencentrum Landsmeer wordt ook bezocht door Purmerlanders. Het
huidige Middelpunt werkt goed als één loket voor zorgvragen. Van de Purmerlanders
mogen deze voorzieningen niet verdwijnen.

Het doet er niet toe met wie Landsmeer gaat fuseren maar voor SC Purmerland
en het dorpshuis De Burcht is het belangrijk dat … ?
De subsidiekraan moet niet dichtgedraaid worden voor de verenigingen.
Een fusie mag het dorpse karakter niet aantasten. Dus geen hoogbouw. Niet bouwen
in het groen, dat is een inbreuk op de (groene) identiteit.
Een inwoner geeft aan bang te zijn dat een fusie met Waterland mogelijk leidt tot
aansluiting van Purmerland bij Purmerend. Uit de burgerenquête (2015), deze avond
en de eerdere avonden met de Purmerlanders blijkt dat aansluiting bij Purmerend
niet wenselijk wordt gevonden. De Purmerlanders willen hetzelfde als Den Ilp en
Landsmeer.
Een fusie mag er niet toe leiden dat een kleine kern als Purmerland nog minder te
vertellen heeft in een grotere gemeente. Het zou gewaardeerd worden als de
belangen van Purmerland worden getoond en gewaardeerd door de (nieuwe)
gemeente. De dorpsraad functioneert goed en dit moet zo blijven, met belangrijke
connecties naar de gemeenteraad.
De Purmerlanders zijn blij met het dorpshuis, maar vinden wel dat dat opgeknapt
mag worden.
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 Purmerland
veranderen? (Wat mag een nieuwe gemeente verbeteren?)
Na de herindeling in 1991 waarin de huidige gemeente Landsmeer is ontstaan, zijn
een aantal voorzieningen verdwenen in Purmerland, waaronder een school. De
inwoners willen dit niet weer meemaken.
De dienstverlening kan beter. Bijvoorbeeld persoonlijker met een ambtenaar die
regelmatig langskomt en een loket dichtbij voor aanvragen van paspoorten. Waar de
paspoorten worden verwerkt maakt de inwoners van Purmerland niet uit. Ondanks
de digitalisering wordt vanwege de vergrijzing een loket dichtbij wel noodzakelijk
geacht. Bijvoorbeeld als overgangsfase de eerste jaren.
Op dit moment zijn niet alle wegen en wateren in Purmerland eigendom van de
gemeente Landsmeer. Dit zorgt er voor dat je soms met verschillende instanties te
maken krijgt, zoals Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK),
Provincie, gemeente. Inwoners horen één loket / aanspreekpunt te hebben voor hun
vragen. Dit kan nu al geregeld worden.
Tot slot
De input vanuit de twee groepen wordt gepresenteerd door de raadsleden. Beide
groepen hebben veelal dezelfde punten aangegeven. Dit geeft een mooi beeld van
de identiteit van Purmerland.
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
Hoe lang duurt een fusieproces?
Een fusieproces duurt doorgaans twee tot drie jaar, maar wij houden rekening voor
Landsmeer met eventuele verkiezingen over vijf jaar (2023).
Krijgen we in de toekomst terugkoppeling hoe onze input is verwerkt in de
fusie?
Alles wat we hebben gehoord verwerken we – samengevat – in het advies van het
college naar de raad. Dit zal al in november klaar moeten zijn. Alles zal terug te
vinden zijn op de website van de gemeente Landsmeer. De verslagen van deze
avonden komen ook op de website. Uiteraard publiceren we ook een overzicht van
de avonden in het Kompas voor de inwoners. Inwoners die graag een verslag
ontvangen, kunnen deze aanvragen via bestuurlijketoekomst@landsmeer.nl
We hebben eerder gesproken over de bestuurlijke toekomst met de gemeente.
Wat is er gebeurd met onze input?
Eerder (2014 en 2015) heeft de gemeente ook met de inwoners gesproken over de
toekomst van de gemeente. Van 2014 is een verslag gemaakt, van 2015 niet. De
gesprekken in 2015 vonden plaats vlak voordat de burgerenquête werd verspreid.
Mede aan de hand deze informatie heeft de gemeenteraad eind 2015 een besluit
genomen. Na 2015 is veel gebeurd. Het college doet nu een nieuwe ronde om de
gemeenteraad goed te kunnen adviseren over het besluit over bestuurlijke fusie.

