
 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 
 

Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
De verkeersdruk en verkeersdrukte in onze gemeente, en dan vooral op Het Lint, 
houdt de gemoederen in Landsmeer al jaren bezig. Jaren geleden werd besloten om 
in de ochtend van 06.00 tot 09.00 uur bij Purmerland een inrijverbod in te voeren in 
de hoop dat door het weren van verkeer dat de files op de A7 wilde ontwijken de 
verkeersdrukte op Het Lint zou afnemen. Later kwam daar in de avondspits een 
inrijverbod van Den Ilp naar Purmerend bij. 
De maatregel leek enig soulaas te bieden. Maar later ontstond toch weer discussie 
over de vraag of er niet te gemakkelijk ontheffing van de inrijverboden was te 
krijgen. Het Lint bleef erg druk, niet alleen in de spits maar vrijwel de hele dag. Uit 
verkeersonderzoek, enkele jaren geleden, bleek dat die drukte voor een belangrijk 
deel toch het gevolg is van autogebruik door de inwoners van de gemeente zelf. 
 
Het verkeer is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En het verkeersgedrag op 
Het Lint is er ook niet beter op geworden. Waar een maximum snelheid van 30 km 
geldt zal degene die zich daaraan wil houden menigmaal ervaren dat hij wordt 
ingehaald, zelfs  als er een inhaalverbod geldt. Veel mensen hebben kennelijk erg 
veel haast. Een ander gunnen om zich bij een kruispunt op een uitrit in het verkeer 
op Het Lint te voegen is er veelal niet bij. Voetgangers voelen zich op de 
oversteekplaatsen op Het Lint vaak niet veilig en fietsers klagen erover dat zij door 
auto’s worden gesneden of van de weg gedrukt worden. Daarom fietsen sommige 
mensen uit lijfsbehoud op de stoep en dat is weer niet veilig voor voetgangers. 
Verkeersveiligheid op Het Lint is dus een onderwerp waarover veelvuldig wordt 
geklaagd op de gemeentelijke website ‘GeefomLandsmeer’. 
 
Deze signalen en eerdere klachten van inwoners van Purmerland, dat daar vóór 
09.00 uur gevaarlijke situaties ontstonden omdat automobilisten stonden te wachten 
tot ze zonder ontheffing konden doorrijden, waren voor het college van B&W 
aanleiding een verkeersbesluit aan te kondigen waarin de tijd van het inrijverbod bij 
Purmerland met een uur zou worden verlengd. De hoop was dat de verkeersdruk op 
Het Lint zou verminderen en dat de ,maatregel zou bijdragen aan een veiliger 
situatie. Of dat laatste een reële verwachting is, valt te bezien. Voor verbetering van 
het gedrag van verkeersdeelnemers zijn heel andere maatregelen nodig. B&W 
hadden het verkeersbesluit gekoppeld aan een wijziging van de Verordening op de 
ontheffingen van het inrijverbod. In de aangepaste verordening is het mogelijk 
selectiever en meer op maat (en dus minder) ontheffingen te verlenen. 
 
Het voorgenomen verkeersbesluit bleek toch op meer weerstand te stuiten dan 
verwacht. Inwoners van Purmerland melden dat de wachtrijen inmiddels verdwenen 
zijn en bedrijven maken zich er zorgen over dat zij klanten verliezen wanneer ze later 
bereikbaar zijn. Het college heeft inmiddels toegezegd het verkeersbesluit op te 
schorten om te kijken of de nieuwe verordening voldoende effect heeft. Bovendien 
zal met de bezwaarmakers worden overlegd. Burgerparticipatie na het aankondigen 
van een besluit dus. Participatie vooraf was beter geweest.  
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AMBTELIJK SAMEN MET OOSTZAAN, WORMERLAND 

EN WATERLAND? 
 

Zoals bekend heeft de gemeenteraad van Landsmeer eind vorig 
jaar een ‘wilsbesluit’ genomen om de mogelijkheid van een 
ambtelijke fusie te onderzoeken met Oostzaan, Waterland en 
Wormerland. Ambtelijke fusies komen in ons land op diverse 
plaatsen voor. Dichtbij huis hebben Oostzaan en Wormerland 
daar al een aantal jaren ervaring mee. 
Voor D66 aanleiding om met die ervaringsdeskundigen van 
gedachten te wisselen. Meer daarover leest u in de Bijdrage van 
Nico Boerma in deze  Groene Landsmeerder. 
Uiteraard betrekken wij graag  zoveel mogelijk 
belangstellenden bij deze gedachtewisseling. Iedereen is dan 
ook van harte uitgenodigd daar vragen in te brengen en mee te 
discussiëren. 
 

Ambtelijk samen verder 
Politieke Sociëteit D66 

op 23 maart 2016 
in Het Kruispunt, Calkoenstraat 12A, Landsmeer 

aanvang 20.00 uur 
toegang vrij, iedereen zeer welkom! 
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De Overgemeenten Oostzaan en Wormerland door Nico Boerma 
 
In 2008 heeft de gemeente Landsmeer korte tijd gesprekken gevoerd met Oostzaan 
en Wormerland om tot samenwerking op ambtelijk gebied te komen. In april van dat 
jaar waren de gesprekken enthousiast begonnen maar in november was de liefde bij 
Landsmeer verdwenen. De gesprekken werden gestaakt. Oostzaan en Wormerland 
gingen echter door wat leidde tot de vorming van een samenwerkingsverband, de 
Overgemeenten. Verder ga ik het verleden niet ophalen. 
 
Nu in 2016 zijn de zaken veranderd. Landsmeer discussieert al geruime tijd over 
haar bestuurlijke toekomst. In een enquête sprak 70% van de bevolking zich uit voor 
een ambtelijke samenwerking of fusie met Oostzaan, Wormerland en Waterland, 
terwijl 30% een voorkeur had voor een fusie met Amsterdam. De gemeenteraad heeft 
een wilsbesluit aangenomen om de ambtelijke samenwerking van de vier ‘groene’ 
gemeenten (Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland) te onderzoeken.  
 
Op 23 maart aanstaande organiseert D66 Landsmeer een Politieke Sociëteit om de 
mogelijkheden, de pro’s en contra’s  van de beoogde samenwerking te bespreken. 
Wij beginnen met twee gemeenten, die inmiddels ruime ervaring hebben met een 
dergelijke samenwerking, Oostzaan en Wormerland in Overgemeenten, wat de naam 
is van de samengevoegde serviceorganisatie van de beide genoemde gemeenten. 
Twee sprekers uit Wormerland, burgemeester Tange en Ronald Hendriks, 
fractievoorzitter van een lokale partij, de vereniging liberaal Wormerland, en twee 
uit Oostzaan, Rosemarijn Dral, fractievoorzitster van de VVD, en Marco Olij, D66 
wethouder, zullen hun ervaringen met de samenwerking uit de doeken doen. Het is 
de bedoeling dat zij met de aanwezigen discussiëren aan de hand van vragen.  
 
Dat kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn: 

1 Levert de samenwerking financieel voordeel op? 

2 Heeft de samenwerking een kwalitatief beter bestuur tot gevolg? 

3 Komt het bestuur door de samenvoeging verder van de bevolking te staan? 

4 Levert de samenwerking een extra bestuurslaag op? 

5 Als de samenwerking van twee naar vier gemeenten wordt uitgebreid, zijn 

er dan zaken waarvoor Oostzaan en Wormerland op grond van opgedane 

ervaringen zouden willen waarschuwen? 

6 In welke mate zitten Oostzaan en Wormerland vast aan Zaanstad? Deze 

vraag wordt mede gesteld gezien de frictie rond het arbeidsontwikkelings- 

en re-integratie bedrijf  BaanStede, waarbinnen de gemeenten in 

Zaanstreek—Waterland samenwerk(t)en. 

7 Kunnen de vier samenwerkende gemeenten een krachtiger vuist maken 

binnen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland? 
      

 

 

   (vervolg op de volgende pagina) 

 

(vervolg van de  pagina hiernaast) 
 

8 Stemmen de beide gemeenten Wormerland en Oostzaan hun beleid op elkaar 

af? 

9 Landsmeer denkt op dit moment (nog) niet aan een samenwerking met 

Edam-Volendam-Zeevang. De Commissaris van de Koning bepleitte bij het 

bezoek aan Landsmeer een sterke IJsselmeergemeente. Hoe staan de andere 

gemeenten hier tegenover? 

Het aantal gevallen van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten neemt in 
Nederland hand over hand toe. Dat wil niet zeggen dat er geen geluiden komen van 
mensen die dit type samenwerking veroordelen. In twee artikelen in het tijdschrift 
Binnenlands Bestuur wordt een overzicht gegeven van de meningen pro en contra. 
Komt naar de Politieke Sociëteit en discussieer mee. U geeft zo mede vorm aan de 
toekomst van de gemeente Landsmeer. 
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“Pak de regie op het PGB, Van Rijn!” 

Staatssecretaris Van Rijn zou de persoonsgebonden budget problematiek zelf onder 
zijn hoede moeten nemen, vindt D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Met de 
invoering van het trekkingsrecht afgelopen jaar is het duidelijk geworden dat de regie 
op de uitvoering ontbreekt. 
Bergkamp: “Twee departementen, de gemeenten, zorgkantoren en een ketenregisseur 
voeren op dit moment de regie over het persoonsgebonden budget. We hebben het 
afgelopen jaar gezien dat dat niet werkt. Het systeem is niet gebruiksvriendelijk en 
fraude wordt niet aangepakt. Het kabinet schuift de verantwoordelijkheid af op de 
keten en daarmee is eigenlijk niemand verantwoordelijk. Dat moet anders!” 

 
(bron: www.D66.nl) 
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