
 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 
 

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.*)  
 

“Kunnen we de burgemeester niet inruilen voor het behoud van het zwembad 
of het openhouden van de bibliotheek?” 
Zomaar een vraag die opkwam naar aanleiding van gesprekken over de 
bestuurlijke toekomst van Landsmeer.  Hoewel inmiddels is gebleken dat 
fusies van gemeenten geen geld opleveren – in tegenstelling tot de 
aanvankelijk veronderstelde bezuiniging van 180 miljoen euro volgens het 
regeerakkoord -, blijft de Haagse overheid een warm voorstander van het 
vergroten van gemeenten en wordt daarvoor druk gelobbyd.  Ook  in 
Landsmeer leeft inmiddels de grote vraag of dan wel hoe lang de gemeente 
nog zelfstandig kan blijven.  Door de vele taken die de landelijke overheid op 
het bordje van gemeenten legt , lijkt er nog maar weinig keus te zijn:  het zou 
teveel werk en te ingewikkeld zijn voor kleine gemeenten.  Met een nauwe 
samenwerking of zelfs een fusie met andere gemeenten, zou Landsmeer beter 
in staat zijn dit soort klappen op te vangen. Daarnaast wordt  ook door de 
ambtenaren zelf aangegeven dat de organisatie kwetsbaar is; als bijvoorbeeld 
de BOA weer eens in de sloot ligt, is er niemand die hem kan vervangen.  
 

Een groot nadeel is evenwel dat de democratie niet toeneemt met het 
vergroten van een gemeente. Juist in een dorp als Landsmeer is de afstand 
tussen de raadsleden en de kiezer relatief klein en weet het bestuur veel meer 
wat er leeft in het dorp, hetgeen de democratie bevordert. Als gezegd, valt er 
ook op het financiële argument wel wat af  te dingen. Fusies brengen namelijk 
altijd (frictie)kosten met zich mee, zo moet er een nieuwe organisatie gebouwd 
worden, met passende huisvesting, ICT et cetera. 
In de komende maanden zal er nog volop in en buiten de raad over dit 
onderwerp gesproken worden. “De Raad komt deze zomer naar U toe”: zoals 
het er nu naar uitziet, zullen er wijkgesprekken worden georganiseerd om te 
horen hoe inwoners erover denken: kan Landsmeer zelfstandig blijven?  Zo 
nee, heeft dan een samenwerkingsverband de voorkeur of misschien zelfs een 
fusie? Met een landelijke gemeente of liever met een grote stad?  
 

Een creatieveling heeft al bedacht dat  er bij een fusie met een andere 
gemeente maar één burgemeester nodig is en dat er dus een salarispotje 
overblijft voor leuke(re?) dingen. Een pessimist riep, tijdens een discussie over 
het hotel aan de ring, dat het gemeentehuis in de nabije toekomst vrijkomt en 
een prima locatie voor het hotel zou zijn.  Wilde ideeën of serieuze zorgen, 
inbreng bij de beslissing over de toekomst van Landsmeer is hoe dan ook 
welkom. De wijkgesprekken zijn daarin  een belangrijke volgende stap en als 
het aan D66 ligt, wordt de uiteindelijke keuze ook door de inwoners bepaald. 
 

                     Mandy Oud 
*)   Albert Einstein (1879-1955) 
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EVEN RUST? 
 

Na het vaststellen van de Perspectiefnota 2015, het doorkijkje 
naar de gemeentebegroting van dat jaar, is de gemeenteraad 
met reces gegaan. Eind augustus komt de Landsmeerse politiek 
weer zichtbaar tot leven. Tegelijk met de Perspectiefnota 
behandelde de raad een aantal bezuinigingsvoorstellen van het 
college. Bezuinigen (daaronder verstaat de politiek trouwens 
ook het verhogen van de gemeentelijke inkomsten) is hard 
nodig: als dat niet gebeurt komt Landsmeer op zijn begroting 
2015 zo’n kleine 4 ton tekort. Dat tekort loopt op tot ca. 7,5 ton 
in 2017. In de begroting moet het verwachte tekort voor 2015 
zijn weggewerkt en moet er uitzicht zijn op structureel 
sluitende begroting in de jaren daarna. 
Op 23 juni organiseerde het college een avond waarop de 
inwoners konden meepraten over de 
bezuinigingsmogelijkheden. Waarschijnlijk vooral doordat die 
dag Nederland om het WK tegen Chili voetbalde, was de 
opkomst zo mager dat van een mislukte avond gesproken kan 
worden. Hopelijk ziet de raad kans om vóór de behandeling 
van de begroting 2015 alsnog met de inwoners over de 
bezuinigingen van gedachten te wisselen. Tijdens het reces ligt 
het politieke werk overigens niet stil. Aan de voorbereiding 
van de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst en  de 
uitwerking van de toekomstvisie wordt in de zomermaanden 
hard doorgewerkt. Geen echte rust dus. Wel voor dit blad. U 
ziet ons weer in september. Prettige vakantie! 
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Het hotel aan de ringweg 
  
In de toekomstvisie  van Landsmeer is vastgelegd dat er in Landsmeer een hotel 
moet komen. B en W lieten daarom een studie schrijven over mogelijke locaties 
van een hotel aan de ringweg en presenteerden die aan de oude gemeenteraad 
(die van voor de gemeenteraadsverkiezingen). Het rapport, dat 4 verschillende 
locaties noemde, viel niet in de smaak van de meerderheid van de vorige 
gemeenteraad. Deze meerderheid van VVD+Positief Landsmeer+Lijst Maja van 
Campen + Groen Links wilde een hotel op het terrein van Postma ten Oosten 
van het Zuideinde, dat in de groene zone ligt. Het vorige college betoogde dat 
de provincie, die volstrekte zeggenschap over de groene zone heeft, dit absoluut 
niet wilde, maar de woorden vonden geen gehoor. Een meerderheid van 8 tegen 
7 nam een motie aan, waarin B en W dringend verzocht werden het hotel op 
locatie 01 (Postmaterrein) bij de provincie aan te bevelen. 
 
Na de verkiezingen constateerden de partijen dat de discussie over het 
hotelrapport slecht gevoerd was. Er was namelijk alleen over locatie 01 
gesproken. Besloten werd de discussie over het hotel over te doen. Er kwam een 
nieuwe versie van het rapport met het uitdagende opschrift ‘kansenkaart’, 
waarin 5 locaties besproken worden: ten oosten van het zuideinde 1 het al 
genoemde Postmaterrein in het groen gebied, 2 een hotel op de plaats van de 
witte doos (de fabriek) met een parkeerterrein aan de overkant van de weg 
achter de huizen en ten Westen van het Zuideinde 3 een locatie tussen het huis 
van dokter Reijnders en de Fridsmahal, 4 een hotel op de open ruimte tussen Pijl 
Snel en het tuinderscomplex Vlijtigveld, waarbij misschien enige verschuivingen 
noodzakelijk  zijn en 5 in het gebied buiten de rode contour ten westen van 
locatie 4. In het rapport stond dat locatie 1 en 5 afvielen, omdat zij buiten de rode 
contour lagen in het groen gebied. De provincie staat namelijk nog steeds op het 
standpunt dat in het groengebied niet gebouwd mag worden. Zo stond duidelijk 
in een brief van 12 maart 2014 en daar week de provincie niet vanaf ondanks 
politieke druk van enige partijen in Landsmeer. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen liggen de politieke verhoudingen anders in 
Landsmeer. D66+PvdA+CDA , die met 8 zetels de meerderheid hebben, zijn 
tegen een hotel in het groengebied, los van wat de provincie hiervan vindt. Deze 
partijen pleiten bovendien voor een kleinschalig hotel in overeenstemming met 
het dorpse karakter van Landsmeer en wijzen een hotel met 100 tot 150 kamers 
af. Voor hen vervallen locatie 1 en 5. D66 ziet niets in een hotel op locatie 2 met 
een parkeerterrein aan de overkant van de weg. In de raadsvergadering van 26 
juni werden over de locaties verschillende amendementen ingediend, die tijdens 
de vergadering nog gewijzigd werden en die met 8 tegen 7 werden aangenomen 
en verworpen.          (vervolg pagina hiernaast) 

 

vervolg van vorige pagina ) 
 

De kleinschaligheid van het hotel werd aangenomen, waarna de VVD een motie 
indiende, waarin  B en W opgedragen werd de mogelijkheid te onderzoeken van 
een hotel in het centrum van Landsmeer, nu de meerderheid van de raad een 
kleinschalig hotel wilde. Dit was de enige keer tijdens de behandeling van dit 
agendapunt dat de hele raad vóór iets was. Nu gaat een marktconsultatie plaats 
vinden op basis van locatie 2, 3 en 4. 
 
Museum Grietje Tump 
Opmerkelijk is verder dat B en W met een memorandum zijn gekomen over het 
museum Grietje Tump. Het feit dat in de lokale pers slechts warrige en eenzijdige 
artikelen verschenen over deze kwestie is hier waarschijnlijk de aanleiding 
geweest. Wij hebben in het verleden al vaak over het museum Grietje Tump 
geschreven, vaak vanuit het standpunt dat B en W het museum niet goed 
behandelden. Op dit moment probeert het gemeentebestuur binnen de spelregels 
die voor iedereen gelden een oplossing te vinden voor het museum. De raad heeft 
uitgesproken dat het museum moet blijven en het coalitieprogramma zegt 
positieve dingen over het museum, maar het loopt allemaal nog niet lekker. B en 
W willen graag dat het management van het museum hervormd en versterkt 
wordt en dat de rol van Frans Poulain meer in het museaal-culturele vlak komt te 
liggen, maar Frans wil niet veranderen. hoewel dit wel noodzakelijk is.  
Onlangs werd de Landsmeerse gemeenschap opgeschrikt door het bericht dat er 
beslag was gelegd op het museum en een weiland rechts ervan door een 
aannemer, die claimt nog 30.000 euro van Frans te goed te hebben voor de aanleg 
van een parkeerterrein enige jaren geleden. Breekbouw-Mooibouw is een actie 
gestart om deze 30.000 euro bijeen te brengen, wat op zichzelf te prijzen valt maar 
niet erg nuttig is. De kans dat de raad toe zal staan dat het genoemde weiland de 
bestemming parkeerterrein zal krijgen is namelijk gering. Beter ware het geld te 
besteden aan de restauratie van het museum, dat in slechte staat verkeert 
(verrotte balken). Straks heeft het museum een paracommerciële 
horecavergunning, die niet gebruikt mag worden omdat de toestand van het 
pand te slecht is. Het weiland kan misschien een rol spelen in het herstel van de 
goede verhoudingen tussen Frans en zijn buren, want dat die verbeterd moeten 
worden, is duidelijk. 
                                                                                                                         Nico Boerma 
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