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Al is het proces nog zo snel, de tijd achterhaalt het wel door Mandy Oud 

 

Op 17 december 2015 was het zover. De Landsmeerse gemeenteraad besloot 

verkering-met-samenwoonplannen te willen vragen aan Waterland, Wormerland 

en Oostzaan. Nadat 2016 gebruikt werd om aan elkaar te snuffelen, de wensen 

over en weer te verkennen en alvast wat bij elkaar te logeren op ambtelijk niveau, 

kwam het liefdesbootje recent opeens in woelige wateren terecht. Oostzaan en 

Womerland lieten via het Noordhollands Dagblad weten dat ze lekker met elkaar 

blijven hokken en hun huis samen gaan verbouwen, nadat de gemeente 

Landsmeer zou hebben gezegd dat zij voorlopig niet aan samenwonen denkt – en 

al helemaal niet met alleen Oostzaan en Wormerland. De gemeente Waterland 

weet het op haar beurt nog niet, behalve dan dat zij een huwelijk sowieso niet ziet 

zitten en samenwonen alleen als Edam-Volendam ook een kamertje krijgt. Hoog 

tijd dus om als Landsmeer, dat wil zeggen de raad met de inwoners, te delibereren 

over de stand van zaken. Zijn we nog op de goede weg? 

  

Afgelopen donderdag 11 mei was een hele avond ingericht om deze vraag te 

beantwoorden en vooral ook om de inwoners er weer eens bij te betrekken. Een 

overvolle tribune was het helaas niet, maar het was genoeg om de temperatuur 

lekker op te stoken. Of had dat voornamelijk te maken met het hierboven 

genoemde krantenbericht? We zagen een college dat het moeilijk had met het 

beantwoorden van de vragen over – met name – de berichten uit de OVER-

gemeenten, een raadslid die daar genoegen in schepte vanwege zijn eigen 

persoonlijke vetes met de portefeuillehouder, er waren raadsleden die oude koeien 

uit de sloot haalden dan wel het hele proces nog eens fijn wilden overdoen, er zat 

een publiek dat het lang vond duren, en daartegenover was een meerderheid die 

nog steeds wél achter het wilsbesluit staat en wil kijken hoe dat (alsnog) bereikt 

kan worden.  Een conclusie van de avond was dat kennelijk het college zich 

(inmiddels) in de verkenning strikt aan dat wilsbesluit heeft gehouden – namelijk 

samenwonen met de vier gemeenten en niet met slechts drie -, waardoor bij 

Oostzaan en Wormerland de indruk is ontstaan dat Landsmeer geen zin heeft in 

het optuigen van een gezamenlijke ambtelijke organisatie.  

 

Gelukkig staat de raad aan het roer en is er vooralsnog geen man overboord 

geslagen. D66 heeft gepleit voor het verrichten van een tweetal nadere 

onderzoeken om vervolgens zowel in de raad als met de bevolking meer concreet 

te kunnen praten over de haalbaarheid van het wilsbesluit en de mogelijkheden 

daarin: ten eerste willen we weten of het aansluiten van Edam-Volendam echt een 

(harde) voorwaarde is voor Waterland en, zo ja, wat dat kan betekenen. 

 
                     (vervolg op de volgende pagina) 
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BURGEMEESTER VOORGEDRAGEN VOOR 

HERBENOEMING 

 

De gemeenteraad van Landsmeer heeft besloten om de 

burgemeester, mevrouw mr. A.C. Nienhuis, bij Commissaris 

van de Koning J.W. Remkes voor te dragen voor een nieuwe 

ambtstermijn van 6 jaar. De huidige ambtstermijn loopt op 1 

september van dit jaar af.  

De Groene Landsmeerder feliciteert Astrid, maar zeker ook de 

inwoners van de gemeente, met deze voordracht. 

 

D66 is eigenlijk voorstander van een gekozen burgemeester. 

Als een van de weinige landen in de wereld kennen wij die hier 

niet. In dit geval zou het waarschijnlijk niets hebben 

uitgemaakt. Gezien de reacties op het besluit, onder andere  op 

de sociale media, zou de uitslag van een verkiezing niet anders 

zijn geweest dan het nu genomen raadsbesluit. 
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Ten tweede willen we ook de deur op een kiertje zetten naar Oostzaan en 

Wormerland en is in de afgelopen raadsvergadering van 18 mei via een motie van 

D66, VVD, CDA en LMvC, het college ook gevraagd om nader te onderzoeken of een 

scenario op korte termijn met alleen Oostzaan en Wormerland tot de mogelijkheden 

behoort. Uiteraard zal in dat kader ook onderzocht moeten worden hoe bestendig dit 

samenwerkingsverband is en of de stelling dat we dan toch opgeslokt worden door 

Zaanstad is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan wel op bestaande opvattingen 

(van bijvoorbeeld de Provincie). Want één ding is wel gebleken: Plasterk’s uitspraak 

dat een gemeente een omvang van 100.000 inwoners moet hebben is allang 

achterhaald en het zou zomaar kunnen dat de gewenste omvang zich nog meer laat 

inhalen door de tijd. Misschien worden we dan wel weer lekker retro met een 

gemeente van 10.000 inwoners? 
 

 

Speeltuinen en speelplaatsen door Carline Hansen 

 

Eind vorig jaar tot en met het begin van dit jaar heeft de gemeente een onderzoek 

laten uitvoeren ten aanzien van het gebruik en de behoeften van openbare 

speelruimten in Landsmeer. Met scholen en andere  navenante partijen zoals 

sportclubs en jongerenwerk heeft men onderzocht of het aanbod van speeltuinen en 

speel- en sportplaatsen in onze gemeente nog wel voldoende is. Variatie in locaties 

en aanbod, maar ook de kwaliteit van de speeltoestellen en speelplaatsen werden 

onder de loep genomen. Via de website ‘geefomlandsmeer.nl’ is er een enquête 

onder burgers uitgeschreven over dit onderwerp, en jongeren werden erbij 

betrokken middels een ‘pizza’-overleg. 

 

Het resultaat is een lijvige rapportage –   ‘Samen Beter Buiten Spelen 20-17-2022’ – 

dat  in april aan de raad werd gepresenteerd. Het geeft een heldere visie op spelen en 

bewegen in de openbare ruimte en zal de komende jaren de basis vormen voor de 

uitvoering van het speelbeleid. 

 

Een grondige herziening van het gebruik van de openbare ruimte voor sport en spel, 

casu quo het oppimpen van de speelvoorzieningen in Landsmeer, is hard nodig. De 

afgelopen jaren hebben we met name in Luijendijk – Zuid maar ook elders in onze 

gemeente veel nieuwe bewoners welkom mogen heten. Hier zitten een heleboel 

kinderen bij. Dat betekent nieuwe speelterreinen en mogelijkheden ontwikkelen 

waarbij men oog heeft voor de behoeften van de verschillende leeftijdscategorieën: 

een kind van drie speelt nou eenmaal anders dan een van 14. 
                          (vervolg op de volgende pagina) 
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De inzet van de kindergemeenteraad van het afgelopen half jaar laat echter ook zien dat 

reeds bestaande voorzieningen, zoals rondom de half-pipe, wel een opknapbeurt kunnen 

gebruiken en dat vooral díe doelgroep – die tussen de 10 en 16 jaar – onvoldoende 

mogelijkheden ervaren op dit moment. Het onderzoek toonde ook aan dat in de kernen 

Purmerland en Den Ilp sowieso in verhouding wat weinig speeltuintjes en speelplaatsen/ 

trapveldjes zijn op dit moment. Daarnaast: in de wijk ‘Nieuwe Gouw’ blijken na 

inventarisaties heel veel speelpleintjes te liggen die onderling weinig variatie vertonen en 

vaak ook nog eens verouderd zijn. Daarnaast zijn zij ook bijna allemaal gericht op de 

leeftijd van 0 tot 9 jaar.   
 

Kortom: er zijn nog wel wat slagen te winnen op dit gebied. Goed om te zien dat de 

voltallige gemeenteraad deze rapportage heeft omarmd als startpunt voor een nieuw 

speelbeleid. En de eerste stappen zijn al meteen gezet: in Luijendijk – Zuid verrijzen al de 

eerste, weliswaar nog kleine speeltuintjes. Ook de drassige velden rondom het skate-park 

worden binnenkort aangepakt. De vele kleine speeltuintjes in de wijk ‘Nieuwe Gouw’ 

worden getransformeerd tot een grotere speelruimte waar ook aandacht zal zijn voor de 

oudere kinderen. Daarnaast worden er specifiek voor deze doelgroep volgens de plannen 

ook voetbalkooien en ravotplekken gecreëerd.  
 

Met een bevolkingsaantal van ruim 11.000 inwoners waarvan ongeveer 2400 kinderen in 

de leeftijdsgroep van 0 tot 19 jaar kan een gemeente als Landsmeer niet zonder een 

gedegen aanpak wat betreft het stimuleren en faciliteren van sport en spel. Nu maar 

hopen dat de verschillende acties snel worden uitgezet zodat de kinderen er nog deze 

zomer van kunnen profiteren.  
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Benoeming burgemeester uit de Grondwet 
 

Tweede Kamerlid Rob Jetten ziet dat burgemeesters een steeds bepalendere rol krijgen. 

Burgemeesters zijn het gezicht van de gemeente en zij beslissen over de openbare orde en 

veiligheid. Daarbij krijgen burgemeesters steeds meer bevoegdheden. D66 wil dat de 

benoeming van de burgemeester door de Kroon uit de Grondwet wordt gehaald. 
(bron: www.d66.nl) 
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