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Welkom,
Wat fijn dat u in zo’n grote getale aanwezig bent en daarmee onze
Landsmeerse samenleving in al haar diversiteit vertegenwoordigt. Ik wil u en
uw dierbaren namens het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtelijke
organisatie een heel goed en gezond 2020 wensen. Onze nieuwjaarsreceptie
staat vandaag in het teken van 75 jaar bevrijding. Daarom worden er twee
soorten eten geserveerd. Echte Hollandse gerechten en gerechten uit allerlei
landen van statushouders uit onze gemeenschap, via vluchtelingenwerk. Laat
het u straks smaken!

De jaarwisseling is in de gemeente Landsmeer relatief rustig verlopen, zeker als
ik dat vergelijk met andere gemeenten in Nederland. Maar ook bij ons zijn er
incidenten die ontoelaatbaar zijn: vernielingen in het wijkpark bij de volière en
het afsteken van illegaal vuurwerk, o.a. in het sportpark. Het is zorgelijk om te
zien dat de grens van het toelaatbare steeds meer wordt overschreden. Het
feestelijk inluiden van het nieuwe jaar wordt telkens weer overschaduwd door
veel letsel, vernielingen, brand en helaas zijn er elkaar jaar ook weer doden te
betreuren. Dat vraagt om herbezinning in een lastig debat waar naar mijn
overtuiging de traditie nooit belangrijker kan zijn dan het leed dat het ook
veroorzaakt. In de laatste raadsvergadering van 2019 heeft de gemeenteraad
besloten het vuurwerkbeleid in de gemeente Landsmeer onder de loep te
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willen nemen. Met het toegenomen draagvlak in Nederland voor een
vuurwerkverbod en de toenemende incidenten inclusief het belangen van onze
hulpverleners is daar alle aanleiding toe. Wordt vervolgd.

Dames en heren,
2019 was een belangrijk jaar voor Landsmeer. Op 23 mei zette de
gemeenteraad de koers uit over de toekomst van de gemeente Landsmeer en
de gewenste samenwerking in de regio.
Een moedig besluit. Een besluit met een duidelijke koers: bestuurlijke fusie met
één of meerdere gemeenten om de service aan onze inwoners te kunnen
blijven garanderen. Een besluit dat er voor moet zorgen dat Landsmeer in de
toekomst wél invloed kan uitoefenen op de regionaal niveau.
Een moedig besluit omdat het onze buurgemeenten uitnodigde mee te denken
over verdergaande stappen in onze samenwerking. De gemeenteraad nam een
besluit zowel vanuit een lokale belangenafweging als een regionale
verantwoordelijkheid.
Een jaar ook waar de gemeente zelf veel veranderingen heeft meegemaakt. We
hebben geïnvesteerd in de organisatie om de dienstverlening op peil te
houden. Er waren ook veel wisselingen, die een kleine gemeentelijke
organisatie ook kenmerken. Collega’s werken met plezier bij ons, maar het is
logisch dat sommigen een volgende stap zetten. En hoewel dat zeer gegund is,
is dat ook direct voelbaar in onze organisatie. Er is daarom hard gewerkt aan
versterking en stabiliteit, zodat we in 2020 koers kunnen houden op het
leveren van een goede dienstverlening en het antwoord op de vraag over de
bestuurlijke toekomst van onze gemeente.
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2019 Was ook het jaar van een aantal Landsmeerse, Ilper en Purmerlandse
successen. Onze fanfare kampioen “Muziek vereniging De Eendracht” werd ook
afgelopen jaar, voor de derde keer, “Nederlands Kampioen in de 1e divisie
tijdens de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen”. Daar is men in Den
Ilp trots op, en ik kan u verzekeren daar zijn we in héél Landsmeer supertrots
op.
En er was meer. Amicitia gaf een fantastisch Rembrandtconcert in een bomvol
Zaantheater en we hadden weer een perfect georganiseerde sport- en
feestweek.
En jubilarissen hadden we ook. De Landsmeerse Kunstenaarsvereniging en
onze Oudheidkundige Vereniging bestonden 25 jaar. Onze Lokale Omroep
Landsmeer 45 jaar, het Dienstencentrum Landsmeer (nu: SamenMeer) 50 jaar,
het dorpshuis Het Wapen van Landsmeer is al 50 jaar het bruisend hart van
sociaal-cultureel Landsmeer en Zang en Vriendschap Landsmeer bestond maar
liefst 100 jaar.
En dit jaar, in 2020, bestaat één van onze bekendste bedrijven – Adriaan Goede
BV.- 125 jaar. Een prachtig Landsmeers familiebedrijf dat onze geschiedenis van
handel in eieren, eenden en kippen tot de dag van vandaag representeert.
En dat is niet de enige jubilaris van 2020:
• 25 jaar beheer café De Drie Zwaantjes door Harry en Wil Kok
• Duikteam Down Under 30 jaar
• Vrij en Blij 60 jaar
• Speeltuin vereniging Jonge Kracht 65 jaar

4

• Zwembad De Breek 65 jaar
• Tennisclub Heb Durf 65 jaar
• Atletiek Club Waterland 70 jaar en Twiskemolenloop 45 jaar. (Toos Goede en
Nico Hemelaar Landsmeerder van het jaar 2020)
• Zangvereniging Door Eendracht Sterk 75 jaar
• Damclub Ons genoegen 85 jaar
• IVV 100 jaar

Daarnaast is in 2019 een aantal markante personen onderscheiden met de
Zilveren Zwaan: onze nieuwe helden zijn mevrouw Brink-Hartman voor haar
jarenlange inzet voor het Herencollectief Landsmeer, mevrouw Wals-Reekers
voor haar jarenlange inzet voor de 100-jarige zangvereniging Zang &
Vriendschap. En de altijd energieke cultuurliefhebber de heer Van Hulst voor
zijn niet aflatende inzet voor een cultureel en sportief Landsmeer.

En helaas zijn er elk jaar ook mensen aan ons ontvallen. Dierbaren die we
moeten missen, betrokkenen bij onze lokale samenleving, familie, vrienden die
we missen. En hoewel ik nooit uitputtend kan zijn noem ik hier Ami Gest,
boegbeeld van de SP in Landsmeer (die zelfs het dak van het gemeentehuis
beklom voor een jeugdhonk), Timo Graver, betrokken IVV-er en elftalleider en
tenslotte het slachtoffer van het verkeersongeval eind december in Den Ilp.
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Dames en heren,
Vanaf augustus 2019 tot oktober 2020 herdenken we de slachtoffers die 75
jaar geleden omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en vieren we in heel
Nederland 75 jaar bevrijding.
75 jaar waarin wij Nederlanders koers hebben gehouden op het belangrijkste
van onze samenleving: 75 jaar samenleven in vrijheid.

Dat gaat met vallen en opstaan. Ontevredenheid, spanning en polarisatie liggen
ook bij ons op de loer. Over bijna alle onderwerpen lijken we lijnrecht
tegenover elkaar te staan. We leven in bubbels of bunkers van het eigen gelijk,
vaak uitgevochten op social media. “Driekwart van de Nederlanders meent dat
de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties in ons land toenemen,”
aldus een samenvatting van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar datzelfde
SCP concludeert dat “afgaande op bevolking enquêtes er weinig reden is tot
zorg over toenemende meningsverschillen en verharding.” We ervaren dus
polarisatie maar uiteindelijk zijn we het over veel zaken grotendeels best eens.
Maar in het afgelopen jaar stond het Malieveld wel een aantal keer vol. Het
recht op demonstratie is een groot goed in ons land. Het vraagt ook om een
goed en eerlijk debat op argumenten om de problemen op te lossen, om te
luisteren en zelf het goede voorbeeld te geven. En het vraagt ook om begrip in
een complexe samenleving als de onze. 2020 zal ook in het teken staan van
PFAS, stikstof, bouwen, betaalbaar wonen, klimaatverandering, Zwarte Piet,
100 km/uur, vuurwerkverbod of niet, werkdruk in de zorg en het onderwijs en
het tekort aan leerkrachten. In het klein komen we dat ook in de gemeente
Landsmeer tegen.

6

Ik herinner me een goed gesprek tussen onze boeren in de gemeente en het
college van B&W dit najaar. We hebben elkaar beter begrepen en elkaar
spreekwoordelijk voedsel aangereikt voor het debat in Haarlem en Den Haag.
Met als doel mee te helpen aan de oplossing. In de kern is dat de vrijheid van
nu: goed samenleven, luisteren, in gesprek blijven en een beetje begrip
hebben voor elkaar.

Ook in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland staan we in de eerste helft van 2020
stil bij de vrijheid van nu en de 75 jaar herdenking en viering. Aan de
zichtbaarheid wordt hard gewerkt door het Oranjecomité Landsmeer en de
gemeente.
Eén tipje van de sluier mag ik onthullen: Op 5 mei zal een grote groep van 100
historische militaire voertuigen van de vereniging Keep Them Rolling door de
gemeente komen en stoppen op het Marktplein. Dit om de 75e keer van het
vieren van onze bevrijding extra aandacht te geven. Dit doen zij na een rondrit
door de hele regio Waterland.
Nog niet het hele programma is bekend, maar we zullen stapsgewijs meer
bekendmaken wat er in de periode van nu tot en met 5 mei nog meer gaat
gebeuren.
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Dames en heren,
Koers houden op onze bestuurlijke toekomst. Ik zei het al aan het begin van
mijn toespraak. En die koers gaat niet over wie precies met wie samen wil
gaan. Die gaat over bestuurskracht om onze dienstverlening te kunnen
garanderen. En over slagkracht om invloed te kunnen hebben op belangrijke
thema’s op de politieke agenda in de regio Amsterdam.
We zijn natuurlijk in afwachting van het besluit van de gemeenteraad
Waterland dat naar alle waarschijnlijkheid in februari wordt genomen. En laten
we eerlijk zijn: de kans dat Waterland kiest voor zelfstandigheid is groot. Dat
zou ik ten zeerste betreuren omdat het discussie over samenwerking en fusie
voor de komende jaren op slot zal zetten. Maar iedere gemeente bepaalt dat
zelf. En we zullen dat dus eerst moeten afwachten.
De gemeente Landsmeer heeft haar keuze echter bepaald op inhoudelijke
gronden. En wat er ook gebeurd, ik roep op om op basis van die gronden in
2020 koers te houden en de strategie dan verder te bepalen. Niet bij de pakken
neer gaat zitten, maar in oplossingen blijven denken.

Dames en heren,
Ik rond af. We hebben een mooi en boeiend jaar voor de boeg.
De Landsmeerse, Ilper en Purmerlandse samenleving toont zich door
betrokkenheid, participatie, korte lijnen, een sterk verenigingsleven en een
sterke ondernemersgeest. En dat in een prachtige gemeente met goede
voorzieningen, dichtbij de stad en nog dichterbij de natuur. Dat is iets heel
moois om voor te werken en om in te wonen. Het vraagt om inzet voor een
veilige infrastructuur, daar waar mogelijk het creëren van woningen voor
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starters en ouderen, het beschermen van natuur en landschap, ruimte voor
ondernemers en het zoeken naar oplossingen voor de verduurzaming van de
samenleving.
Laten we het goede vieren en werken aan wat beter kan.
Ik wens u allen een inspirerend, gezond en succesvol jaar toe.

