
 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 
 

Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Met het wilsbesluit om een ambtelijke fusie aan te gaan met de gemeenten Oostzaan, 
Wormerland en Waterland heeft de gemeenteraad van Landsmeer het jaar 2015 
afgesloten. Daarmee is voorlopig een eind gekomen aan een lang en zorgvuldig proces 
waarin de raad door middel van een klankbordgroep van en  wijkgesprekken met 
inwoners, ‘inspiratiebezoeken’ aan een bestuurlijk gefuseerde gemeente en gemeenten 
die aan de vooravond van een ambtelijke fusie stonden, een sterkte-zwakte onderzoek 
van mogelijke samenwerkingspartners en een grote enquête onder alle inwoners van 
16 jaar en ouder zoveel mogelijk informatie heeft verzameld om tot een goede keus te 
komen.  
 
Die enquête had een relatief hoge respons: 37% van de mensen die deel konden nemen 
hebben eraan meegedaan. Op grond van die respons meent onderzoeksbureau 
Motivaction, dat de enquête uitvoerde, dat voor 95% zeker is dat de uitslag 
representatief is voor alle inwoners van de gemeente.  
D66 had, al voordat de enquête gehouden werd, gezegd zich bij een duidelijke uitslag 
aan de uitspraak van de inwoners gebonden te achten. Van de deelnemers gaf 62% de 
voorkeur aan intensieve samenwerking met de gemeenten Wormerland, Oostzaan en 
Waterland. Een relatief klein deel daarvan gaf de voorkeur aan een bestuurlijke fusie 
met deze gemeenten. Voor samenwerking met Amsterdam verklaarde zich 32% van 
de respondenten. Gelet op het grote aantal mensen dat vanuit Amsterdam naar 
Landsmeer is verhuisd bestond bij sommigen de verwachting dat Amsterdam de 
voorkeur zou krijgen. Nu dat niet zo blijkt te zijn  is de verleiding groot te 
veronderstellen dat Amsterdammers juist vanwege de kleinschaligheid en sfeer in 
Landsmeer zijn komen wonen en er daarom de voorkeur aan geven het zo te houden. 
 
Een groep Landsmeerders vond de enquête niet representatief en vond daarom dat 
over het voorgenomen besluit om voor ‘de groene gemeenten’ te kiezen alsnog een 
referendum moest worden gehouden. Zij dienden daartoe, ondersteund met 80 
handtekeningen, een voorlopig verzoek bij de gemeenteraad in. De raad heeft dat 
verzoek afgewezen omdat de enquête een veel beter beeld geeft van de keuze van de 
inwoners, en vooral ook van het waarom van die keuze, dan een referendum zou 
kunnen geven. Immers dan kan alleen maar ‘ja’ of ‘neen’ tegen een voorgenomen 
raadsbesluit worden gezegd. Juist ook vanwege de hoge respons op de enquête, die 
door sommigen als ‘referendum+’ werd betiteld, achtte de raad een referendum geen 
meerwaarde meer hebben en dus zonde van het geld (maar schatting ca. € 30.000). De 
indruk bestaat dat vooral voorstanders van samengaan met Amsterdam de enquête-
uitkomsten in twijfel trokken. Om hun gelijk te bewijzen werd daarom nogal 
vrijmoedig met de gegevens van Motivaction omgegaan.  
D66 volgde, zoals beloofd, de uitslag. Dat was des te gemakkelijker omdat de partij op 
grond van eigen onderzoek al tot een keuze voor de ‘groene variant’ was gekomen. 
Deze keuze stond in het verkiezingsprogramma. En toegegeven: het is best leuk te 
ervaren dat een ruime meerderheid van de inwoners die voorkeur deelt. 
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LANDSMEER KIEST VOOR ‘GROEN’ 
 

In plaats van voor een fusie met Amsterdam heeft de 
gemeenteraad van Landsmeer eind deze maand een keuze 
gemaakt voor ambtelijke samenwerking met de gemeenten 
Waterland, Wormerland en Oostzaan. Deze keuze is een 
zogenaamd wilsbesluit. Landsmeer wil, maar of de andere drie 
ook willen zal nog moeten blijken. De raad heeft het college 
van B&W opdracht gegeven met deze gemeenten te gaan 
praten om te zien of, en zo ja hoe, de beoogde samenwerking 
vorm kan worden gegeven. Vooralsnog kiest de raad hierbij 
voor een samenvoeging van de afzonderlijke  
ambtenarenapparaten tot één sterke organisatie. De 
dienstverlening aan de inwoners moet hierdoor (nog) beter 
worden. Het zal nog wel even duren voordat een en ander zijn 
beslag krijgt. Nu eerst even een korte pauze om de kerstdagen 
en jaarwisseling op gepaste wijze te vieren.  
De redactie van De Groene Landsmeerder en de fractie van 
D66 wensen u gezellige dagen, een veilig uiteinde en een 
voortreffelijk begin (en uiteraard daarna een even 
voortreffelijke voortgang) van 2016 toe. 
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Bouwen in Landsmeer door Nico Boerma 
 
Er wordt weer meer gebouwd in Landsmeer! Dat is een verheugende ontwikkeling. 
Het plan Luiendijk-Zuid, dat door de crisis vertraagd was, nadert zijn voltooiing. De 
vrije kavels daar zijn allen verkocht, wat goed is voor de financiële positie van de 
gemeente. Het project Fazantenstraat is bijna klaar. Daar worden 16 sociale 
huurwoningen gebouwd in drie woonlagen. De buurt sputterde tegen en Positief 
Landsmeer en Ami Gerst (SP) verklaarden tegen het plan te zijn, maar nu komen 
daar toch de mooiste sociale huurwoningen van Landsmeer. In overleg met de 
woningbouwvereniging Eigen Haard en de Huurdersvereniging Landsmeer heeft 
Nico van Baarsen gedaan gekregen dat deze woningen eerst aangeboden worden 
aan gezinnen met minimaal 1 kind die reeds een sociale huurwoning in Landsmeer 
bewonen. Deze huurders zullen dus een kwalitatieve stap in hun wooncarrière 
maken. Reeds 40 huurders hebben gereageerd op dit aanbod. Mij interesseert wat de 
gevolgen op de huurmarkt van Landsmeer zullen zijn. Er komen immers 16 sociale 
huurwoningen vrij en wie komt daar dan in? Ik zal u op de hoogte houden. 
 
De Nieuwe Keern wordt in 2016-2017 verbouwd en uitgebreid. Het voormalige 
bejaardentehuis wordt een psycho-geriatrisch verzorgingstehuis. Aan de marktkant 
komt een nieuwe vleugel met bejaardenwoningen waarin 24-uurszorg mogelijk is 
voor de bewoners. 30% van deze woningen zullen tot de sector sociale huur behoren. 
 
Van ver strekkende betekenis is het nieuwe bestemmingsplan Het Lint, dat het 
vorige uit 2005 moet vervangen. Er was haast bij want als een gemeente een 
bestemmingsplan niet binnen 10 jaar herziet, mag er geen leges meer geheven 
worden en dat is funest voor de gemeentelijke kas. Het bestemmingsplan is aan de 
ene kant conserverend, maar aan de andere kant is er niet ingevulde ruimte 
geschapen voor ‘de onbekende toekomst’. Bewoners worden uitgedaagd om te 
komen met nieuwe ideeën, die soepeler zullen worden beoordeeld dan in het 
verleden. Bouwen in tweede lijn, in 2005 nog vloeken in de kerk, kan de gemeente 
onder bepaalde voorwaarden toestaan. Niet overal want aannemer Van der Gracht 
krijgt geen toestemming om bij de Gerbrand de Katstraat in Purmerland te bouwen, 
omdat het open veld behouden moet blijven. Nog weinig bewoners gaven gehoor 
aan de oproep om de recreatieve voorzieningen van de gemeente Landsmeer te 
versterken, maar als ze plannen maken is het goed raak. De eigenaar van de 
woningen tussen Noordeinde 158 en 168 wil daar 3 nieuwe huizen bouwen, 3 havens 
graven en 16 recreatiewoningen neerzetten. De eigenaren van de voormalige fabriek 
van Wim van de Akker willen op het terrein van de fabriek 36 tot 40 appartementen 
bouwen en ’t West Ende Ontwikkelingsmaatschappij denkt aan appartementen voor 
senioren en starters op het terrein Van Beekstraat 1-3a. D66 vindt het eerste project 
wat machtig, maar staat positief tegenover de laatste twee projecten, tenminste als zij 
ook sociale huurwoningen opleveren. Het bestemmingsplan Het Lint kan extra 
woningen in deze categorie opleveren. Alle partijen waren dan ook voor dit 
bestemmingsplan behalve Positief Landsmeer. 
              (vervolg op volgende pagina) 

 

(vervolg van de vorige pagina) 

 
Nog wat korte berichten. Het met veel bombarie door een groep jonge ondernemers 
aangekondigde plan om een horecavoorziening aan de Breek te bouwen is geruisloos 
door dezelfde groep ingetrokken. Helaas. Met Horeca aan de Breek wil het niet zo 
vlotten. De Goede Stek wil graag een terras, maar zijn directe buren zijn tegen en die 
hebben een uitspraak van de rechter aan hun kant. De bereidheid van de gemeente om 
meer toe te staan hoeft niet te betekenen dat de omgeving dezelfde positieve 
gevoelens heeft. Nog steeds moeten alle plannen langs de inspraak van de buren. 
Initiatiefnemers moeten dus een goede verstandhouding met hen cultiveren. Het 
parkeerterrein aan de Sportlaan is van beplanting voorzien. Het wachten is nu op 
plannen van Eigen Haard voor het Noordblok aldaar aan de Breek. 
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Voor wie onderstaande vorige maand is ontgaan nog één keer: 
 

Van de penningmeester  
Het produceren en verspreiden van De Groene Landsmeerder kost geld. 

Leden van D66 en mensen die actief zijn in het gemeentehuis krijgen het blad 

gratis. Maar ook veel andere Landsmeerders en enkele belangstellenden “van 

buiten” ontvangen dit orgaan. Om de kosten enigszins te dekken zou onze 

penningmeester een kleine jaarlijkse bijdrage van € 5,-- zeer op prijs stellen. U 

kunt deze bijdrage, onder vermelding van “bijdrage GL”, overmaken naar 

rekeningnummer NL55RABO0143913018 ten name van D66 afdeling 

Landsmeer. Alvast bedankt! 

 

 

De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 
opgenomen artikelen zijn voor verantwoording van de ondertekenaars. Ook uw bijdragen 
zijn welkom. Redactieadres: M.L. Kingstr. 24, 1121 CP Landsmeer.  
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