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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 Landsmeer 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 dit
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 Landsmeerders worden in vier groepen verdeeld. Onder leiding van
raadsleden worden aan de hand van een aantal vragen vrijuit gesproken over de
kern Landsmeer, de gemeente Landsmeer en de toekomst.
Als inwoner van Landsmeer vind ik het belangrijk dat … ?
Ik woon graag in Landsmeer omdat … ?
(Wat maakt Landsmeer, Landsmeer en is belangrijk om te behouden?)
Inwoners wonen graag in Landsmeer vanwege de vele voorzieningen en het
verenigingsleven, het dorpse karakter met eigen dialect, dichtbij de grotere steden
Amsterdam en Purmerend. Het groen en blauw wordt erg gewaardeerd. Met name
Het Twiske en Ilperveld.
De inwoners hechten veel waarde aan het behouden van de voorzieningen die zij
hebben om elkaar te ontmoeten:
- Het zwembad
- Sport- en cultuurverenigingen
- Het dienstencentrum Landsmeer
- Markt op vrijdag
- Bibliotheek
In de Toekomstvisie 2025: Ruimte voor kwaliteit is het verenigingsleven niet voor
niets als een belangrijke kernwaarde van de gemeente beschreven. De vele sporten cultuurverenigingen moeten behouden blijven voor de inwoners. Ook
voorzieningen die je als inwoner dichtbij wil hebben worden genoemd om te
behouden, zoals de gemeentewerf, het zorgloket (Middelpunt). En de voorziening die
Landsmeer in beeld brengt wordt zeer gewaardeerd: de Lokale Omroep Landsmeer.

Muziekonderwijs op basisscholen wordt als een meerwaarde gezien voor het dorp.
Iemand merkt op dat de identiteit wel onder druk komt te staan als ‘onze’ kinderen
niet meer kunnen wonen in Landsmeer.
Het doet er niet toe met wie Landsmeer gaat fuseren maar voor het zwembad
en mijn vereniging is het belangrijk dat … ?
Er moet geld zijn om het verenigingsleven in alle dorpen te behouden. Dit moet de
nieuwe gemeente erkennen en borgen. Het zou niet logisch zijn om het zwembad te
laten verdwijnen in een waterrijk gebied als Landsmeer.
De korte lijnen tussen burger en bestuur moet geborgd blijven. Zorgen dat we als
inwoners inspraak houden in de eigen leefomgeving en dat er ruimte is voor
persoonlijk contact. Bijvoorbeeld met een dorpsraad of bestuurscommissie zoals in
Amsterdam. Zij kunnen zorgen voor invloed naar bestuur.
Het dorpse karakter moet vooral niet aangetast worden door bijvoorbeeld betaald
parkeren in te voeren. Dit geldt ook voor thema’s als wonen en toerisme.
Woningbouw moet niet ten koste gaan van het groen.
De inwoners willen minimaal een loket hebben in de gemeente. Een loket leidt tot
contact en met name bij zorg is dat belangrijk.
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 Landsmeer
veranderen? (Wat mag een nieuwe gemeente verbeteren?)
Na de fusie in 1991 is er weinig veranderd voor Landsmeer. Van de fusie toen niet
veel gemerkt.
Bij een bestuurlijke fusie wordt het belangrijk dat lokale thema’s aandacht blijven
krijgen in de nieuwe gemeente. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen is een
lokaal thema als verkeersdrukte op het Zuideinde bijvoorbeeld belangrijk geweest.
Lokale thema's van andere kernen moeten niet de boventoon gaan voeren in een
nieuwe gemeente. Het is belangrijk dat Landsmeer niet weggestopt wordt als kleine
kern, maar dat we nog wel gezien worden (‘Voorkomen calimero effect’).
De nieuwe gemeente biedt ook kansen. Meer snelheid in uitvoering van besluiten. Er
blijft nu geld op de plank liggen, dat ook goed besteed kan worden. Bijvoorbeeld voor
seniorenvoorzieningen, en met een seniorenroute waardoor zij veilig naar alle
voorzieningen kunnen. Cultuurbeleid wordt gemist en snel internet voor iedereen.
Men is niet alleen ontevreden over de snelheid van het internet in het buitengebied,
maar ook in de kern kan het beter. Zeker als de dienstverlening digitaler wordt.
Men wenst in de dienstverlening kortere wachttijden, snellere antwoorden op vragen.
Tevens kan de betrokkenheid van inwoners bij beleidsvorming nog verder
uitgebouwd worden.
Tot slot
De input vanuit de vier groepen wordt gepresenteerd door de raadsleden. Beide
groepen hebben veelal dezelfde punten aangegeven. Dit geeft een mooi beeld van
de identiteit van Landsmeer.
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
Waar moet ik mijn paspoort afhalen?
Dit is een vraag die we nu nog niet kunnen beantwoorden. Een bestuurlijke fusie
moet bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. We weten dat de
ontwikkelingen op dit gebied hard gaan en dat reisdocumenten al thuisbezorgd
kunnen worden. Een gemeentehuis wordt dan minder belangrijk voor de
dienstverlening.
Het lijkt alsof het gemeenschappelijk groen een argument is om een fusie aan
te gaan, maar gaat het niet gewoon om binnenhalen van (meer) deskundigheid
bij een fusie?
We willen een betere dienstverlening voor de inwoners. Dit kunnen we bereiken door
een grotere gemeente te worden. In een grotere organisatie is ook meer ruimte voor
specialisme (deskundigheid). In de huidige organisatie is het belangrijk dat
ambtenaren van alles wat weten, omdat we het werk met minder ambtenaren
moeten verrichten (generalisten). Het gemeenschappelijk groen is dan niet het
argument om samen te gaan met gelijksoortige gemeenten, maar wel één van de
argumenten. Samen kunnen we het groen met elkaar beschermen.
Is Amsterdam nog in beeld? En leidt dit tot weghalen van woningtoewijzing via
Amsterdam?
Amsterdam is niet in beeld. Andersom is Amsterdam ook niet van plan om
Landsmeer over te nemen. Uit de enquête onder de inwoners (2015) blijkt dat een
meerderheid van de inwoners de voorkeur geeft aan een samenwerking met groene,
gelijksoortige gemeenten. Landsmeer blijft zich richten op deze gemeenten.
De woningtoewijzing staat binnenkort op de raadsagenda om te bespreken. Dit
thema is niet afhankelijk van een bestuurlijke fusie.
Waar moet de burger straks terecht met hun (zorg)vragen, is het dan nog wel
dichtbij?
Het is heel belangrijk dat een (zorg)loket dichtbij blijft. Daar zullen we ons hard voor
maken.
Wat is de rol van de provincie?
De provincie bewaakt de bestuurskracht in de regio Zaanstreek-Waterland en is van
oordeel dat deze onvoldoende is. Zij vindt dat bestuurlijke fusie noodzakelijk is om dit
te verbeteren. De provincie heeft gesproken met de raden en colleges van
Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Waterland en Edam-Volendam. Kortweg zegt
de provincie: jullie mogen zelf bepalen wat jullie willen en met wie, maar dan moet
dat wel gebeuren. Uiteindelijk is het tempo ook bepaald door de provincie. Uiterlijk
voor de zomer van 2019 moet er een besluit genomen zijn in de betrokken
gemeenten.
Gaat een nieuwe gemeente ook meer handhaven?
In Landsmeer hebben we één handhaver voor 36 uur. Tot voor kort was dit voor de
helft van de tijd (18 uur). Het college heeft voor de begroting van volgend jaar
verzocht om uitbreiding en hoopt dat de raad daar mee zal instemmen, zodat regels
meer gehandhaafd gaan worden. Daarvoor hoeven we niet te wachten op de nieuwe
gemeente.

Gaat de gemeente jongeren ook nog proberen te bereiken om te vragen naar
hun mening over de toekomst van Landsmeer?
Het college zou graag willen weten hoe jongeren kijken naar Landsmeer en de
toekomst. De enquête van 2015 is daarom ook uitgezet bij jongeren vanaf 16 jaar.
Desalniettemin komen we niet in gesprek met hen over de bestuurlijke toekomst. Het
college nodigt iedereen uit om ideeën aan te dragen hoe de jongeren te bereiken.

