De gemeenteraad komt naar u toe

Praten over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer
Waarover wil de gemeenteraad graag opnieuw met u in gesprek?
‘De raad komt naar u toe’ Na de drie luisteravonden van afgelopen najaar, waarin wij met de inwoners, onder-

nemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties gesproken hebben over de identiteit van onze dorpskernen,
wil de gemeenteraad graag met u in gesprek over een voorgenomen fusiebesluit.

Onder het motto ‘de raad komt naar u toe’ wil de
gemeenteraad:

Landsmeer wil Landsmeer blijven:
drie fijne dorpskernen in een groene
landelijke omgeving, met een rijk
verenigingsleven en belangrijke
voorzieningen vlakbij.

• u graag informeren over de wens om met twee andere
gemeenten bestuurlijk te fuseren, namelijk Waterland en
Edam-Volendam,

Is er al een definitief fusiebesluit
genomen?

• u laten weten dat de gemeenten Wormerland en Oostzaan
in deze bestuursperiode een andere keuze maken,

Sinds de gemeenteraad eind oktober 2013 de
‘Toekomstvisie Landsmeer 2025: Ruimte voor kwaliteit’
heeft vastgesteld, is veel tijd en aandacht besteed aan
het onderwerp ‘bestuurlijke toekomst’. Onder meer
via gesprekken, verkenningen, projectgroepen,
onderzoeken en peilingen.

• van u horen wat uw ideeën, aandachtspunten en overwegingen zijn over de voorgenomen bestuurlijke fusie.

Na een bestuurlijke fusie een grotere gemeente

Nadat de gemeenteraden van Landsmeer, Waterland en EdamVolendam besloten hebben om met elkaar een bestuurlijke
fusie aan te willen gaan, leidt dit tot een grotere gemeente.

ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties
bij gemeenteraad en college aandacht vragen voor zaken die
op lokaal niveau belangrijk zijn en advies geven over nieuw
gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Zoveel mogelijk vanuit huis

Bij de samenvoeging van gemeenten tot één grotere
gemeente komt de vraag: waar staat straks het gemeentehuis? Blijft de dienstverlening dichtbij? Steeds meer gemeentelijke dienstverlening wordt gedigitaliseerd, zodat mensen via
internet vanuit huis of werk hun zaken kunnen regelen.
Voor inwoners die geen internet hebben of hier niet (zo goed)
mee uit de voeten kunnen, organiseren we hulp. Lokale
dienstverlening en zorg blijven in de buurt.

Bijeenkomsten in de drie dorpskernen
Deze nieuwe gemeente telt dan ongeveer 65.000 inwoners
en krijgt één gemeenteraad, één college (één burgemeester
met meer wethouders) en één grotere ambtelijke organisatie.
Hierdoor is deze gemeente straks veel beter in staat om de
wettelijke taken goed uit te voeren, de eigen ambities waar te
maken, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en een actieve
rol te vervullen bij regionale en landelijke ontwikkelingen.

Als Landsmeer deel uitmaakt van
een grotere gemeente kunnen we
allerlei taken beter uitvoeren, zoals
behoud van het landschap, gasloos
wonen, veiligheid, bereikbaarheid,
werkgelegenheid en zorg.

De gemeenteraad van Landsmeer nodigt binnenkort alle
inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties uit om over dit alles mee te praten. Hiervoor
organiseert de raad een bijeenkomst in elk van de drie dorpskernen. Kunt u niet op de avond dat de bijeenkomst in uw
eigen dorpskern plaatsvindt, kom dan gerust naar één van de
twee andere avonden.
Binnenkort verschijnt een informatiefolder. Deze verspreidt
de gemeente huis-aan-huis en staat online op de website:
www.landsmeer.nl. Bovendien is de folder verkrijgbaar in de
dorpshuizen, Middelpunt, bibliotheek, supermarkten Deen en
Jumbo, bij Bruna, de café’s, sporthal ICL en natuurlijk op het
gemeentehuis.

Duurzame toekomst voor Landsmeer

Tot nu toe heeft de raad nog geen definitief besluit genomen
met wie wij als gemeente samen willen gaan. Wel is duidelijk
geworden dat een bestuurlijke fusie met één of meer andere
gemeenten in de regio de enige oplossing is. Want voor een
duurzame toekomst voor Landsmeer is een sterker bestuur
nodig, meer regie vanuit de raad plus een sterke en strategische ambtelijke organisatie.
Belangrijk voordeel van een bestuurlijke fusie van Landsmeer
met de gemeenten Waterland en Edam-Volendam is, is dat
er één groen-landelijke gemeente ontstaat met een Waterlands karakter, vlak boven de grootste stad van Nederland:
Amsterdam. Dit biedt kansen voor onder meer versterking van
het landschapsbeheer, het veiligheidsbeleid, de criminaliteitsbestrijding, recreatie, duurzaamheid en bereikbaarheid.
De afgelopen jaren hebben alle omliggende gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland zich gericht op versterking
in de toekomst. Zo is er bijvoorbeeld intensieve ambtelijke
samenwerking ontstaan tussen Wormerland en Oostzaan.
Ook zijn er diverse bestuurlijke fusies ontstaan, zoals tussen
Edam-Volendam en Zeevang, en (in wording) tussen Purmerend en Beemster.

Binnenkort een knoop doorhakken

In het raadsprogramma 2018-2022 ‘Samen Verder’ staat
dat de raad van Landsmeer ernaar streeft om in 2018 een
besluit te nemen richting een bestuurlijke fusie. De provincie
Noord-Holland heeft ons én de gemeente Waterland gevraagd
om vóór de zomer van 2019 een besluit te nemen. Het is nu
voor Landsmeer echt tijd om de knoop door te hakken.

Op lokaal niveau meepraten en meedoen

Als we straks een grotere gemeente zijn, met enkele stadskernen en een groot aantal dorpen en buurtschappen, is het
belangrijk dat inwoners en ondernemers op lokaal niveau kunnen blijven meepraten en meedoen. Het bestuur toch dichtbij.
Dat kan via bijvoorbeeld stads-, dorps-, buurt en wijkraden,
dorpscontacten of lokale ambassadeurs. Zo kunnen inwoners,

Op weg naar één grote groen-landelijke gemeente?
Landsmeer wil Waterland en Edam-Volendam uitnodigen om samen de weg van een bestuurlijke fusie op te gaan.
Met als doel dat deze drie gemeenten samen één sterke groen-landelijke gemeente in Zaanstreek-Waterland worden.

Vóór de zomer de kaarten op tafel

Vanaf het allereerste begin hebben college en raad u hier
uitgebreid bij betrokken. Al die keren heeft u ons duidelijk
gemaakt dat u wilt dat Landsmeer Landsmeer blijft: drie fijne
dorpskernen in een groene landelijke omgeving, met een rijk
verenigingsleven en belangrijke voorzieningen vlakbij.

De provincie Noord-Holland heeft
ons en onze beoogde fusiepartners
Waterland en Edam-Volendam
gevraagd om ons te richten op één
groen-landelijke gemeente, waarin we
het Waterlandkarakter bundelen.

maken van een bestuurlijke fusie is ook een zogenoemd wilsbesluit van de twee andere gemeenteraden nodig.
Dat wil zeggen dat ook zij het zien zitten om samen met
Landsmeer één grotere gemeente te worden.

informeren en het uitwisselen van uw ideeën, aandachtspunten en overwegingen.

De gemeenteraad van Landsmeer wil over een bestuurlijke
fusie met Waterland en Edam-Volendam graag in gesprek met
de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties in Landsmeer. Hierbij gaat het om zorgvuldig

Daarna volgt een korte huis-aan-huis verspreide peiling, zodat
ook degenen die niet bij die bijeenkomsten aanwezig waren
hun mening kunnen geven. Tot slot neemt de Landsmeerse
gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst.
Wij spreken u graag tijdens één van de drie bijeenkomsten!

Door als raad een besluit te nemen voor een bestuurlijke fusie,
geeft Landsmeer een positieve boodschap af aan Waterland
en Edam-Volendam. Beide buurgemeenten maken vanuit
dezelfde opgaven hun keuzes. Voor het daadwerkelijk mogelijk
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