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Kracht van herhaling? Door Mandy Oud 
 
Afgelopen donderdag 16 november heeft de raad zich weer eens gebogen over de 
vraag waar het nou toch heen moet met de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Het 
had een interessante avond kunnen zijn, als men wat minder zou blijven hangen in de 
eigen karakteristieke standpunten: een VVD die zichzelf trots op de borst klopt omdat 
ze van meet af aan voorstander zijn geweest van een “grote groen-landelijke 
gemeente tussen Zaanstad, Amsterdam en Purmerend” en dat die koers onveranderd 
is, een PvdA die een deadline wil stellen voor het onderzoek naar een fusie met de 
groene landelijke gemeente om eigenlijk het liefst zo snel mogelijk de optie van 
aansluiten bij een grote stad op tafel te leggen, een CDA die blind vaart op het 
dreigement dat de Provincie op ingrijpen staat en met een PL en een mevrouw Mulder-
Damme die blijven steken bij het opheffen van Landsmeer en voegen bij Amsterdam 
omdat de OZB daar lager is. En tot slot met een ietwat weifelend D66, dat nog niet veel 
ziet in een grote gemeentelijke opschaling, maar wel beseft dat voor een ambtelijke 
fusie een gemeenschappelijke agenda, een gezamenlijke ambitie en waarschijnlijk ook 
een vleugje chemie nodig is en dat deze ingrediënten simpelweg ontbreken. Genoeg 
voer voor een leuke discussie, maar de meeste fracties kozen liever voor de kracht van 
herhaling van de eigen standpunten. 
 
Aanleiding voor deze vergadering was het antwoord van het college op een motie die 
in mei van dit jaar is ingediend. Een motie die voornamelijk zag op de vraag of het 
eerder genomen wilsbesluit haalbaar is en welke varianten daarbinnen of daarbuiten 
mogelijk zijn. In een notendopje luidt het advies van het college dat we Oostzaan en 
Wormerland moeten vergeten en ons moeten richten op een bestuurlijke fusie met 
“het Oosten” (Waterland en Edam-Volendam). En met een beetje haast graag, want 
volgens gedeputeerde Van der Hoek is het geduld van de Provincie op en zal worden 
ingegrepen als de regio besluiteloos blijft. Een oproep die we als Landsmeer best 
serieus moeten nemen. Maar niet door nu hals over kop die stip op de horizon te 
zetten, zonder daarvoor draagvlak te creëren bij de inwoners en zonder na te gaan hoe 
zo’n bestuurlijke fusie eruit moet komen te zien. En niet te vergeten: zonder eerst te 
polsen of de tijd daarvoor wel rijp is in Waterland: daar is men nog steeds verdeeld en is 
besloten de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst op te schorten tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.  
 
Om in de eerdere termen te blijven van swipen, verkering vragen, samenwonen, 
verloven, trouwen: in de huidige situatie zijn “bindingsangst” en “uitgehuwelijkt 
worden” het meest toepasselijk. Bindingsangst bij de beoogde partners en de vrees bij 
Landsmeer om uitgehuwelijkt te worden. D66 bekruipt daarbij het gevoel dat we nu 
onder druk van de Provincie een ommezwaai moeten maken naar een bestuurlijke 
fusie, waarbij de Provincie kennelijk ook al weet tussen welke gemeenten die zijn 
beslag moet krijgen. Als de raad nu overstapt op een wilsbesluit tot bestuurlijke fusie 
kunnen we dat moeilijk nog een vrije keuze noemen. Er wordt dan voor ons gekozen. 
Laten we onszelf en de inwoners dan niet voor de gek houden en doen alsof we dat 
besluit zelf genomen hebben.  
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DRUKKE TIJDEN VOOR DE RAAD 
 

Der traditie getrouw beleeft de gemeenteraad tegen het eind van 
het jaar drukke tijden.  
Deze maand heeft de raad weer de bestuurlijke toekomst van 
Landsmeer besproken en de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Beide 
onderwerpen komen in dit nummer aan de orde. 
 
In december moet het gemeentelijk rioleringsplan voor de 
komende jaren worden vastgesteld. Een onderwerp waarmee veel 
geld is gemoeid dat uiteindelijk in de grond lijkt te verdwijnen. Ook 
belangrijk: hoe krijgt de gemeente geld binnen. Dus moeten zoals 
ieder jaar de hoogte van de gemeentelijke belastingen en tarieven 
worden vastgesteld. Daarnaast bespreekt de raad ook nog het 
uitvoeringsprogramma van Woonvisie “Goed wonen in Landsmeer 
2018 – 2020”. In het programma krijgen de uitgangspunten van de 
Woonvisie concreet handen en voeten. 
 
Is dat alles? Neen, dat is niet alles. Maar wie de inhoud van 
raadsagenda’s compleet in beeld wil hebben late zich informeren 
via de Gemeentelijke website en Kompas. Maar u kunt natuurlijk 
ook andere leuke dingen doen. 
 

 
 

Democratische
informatie

voor Landsmeer,
Den Ilp en

Purmerland



 
Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
In het septembernummer van dit onovertroffen orgaan sprak ik mijn bezorgdheid uit of 
het college van B&W er nog wel in zou slagen vóór het eind van deze raadsperiode twee 
belangrijke dossiers tot een goed einde te brengen. Ik doelde op de 
Duurzaamheidsagenda en de Mobiliteitsvisie. 
De Mobiliteitsvisie was in juni van dit jaar in concept vastgesteld en lag ter inzage, zodat 
er nog zienswijzen konden worden ingediend. Vóór het vaststellen van het concept was 
overigens al ruimschoots gebruik gemaakt van de inbreng van inwoners, onder andere  
via de website ‘Geefomlandsmeer.nl” en door inschakeling van een klankbordgroep 
bestaande uit geïnteresseerde burgers. Niettemin zijn er met de ingestuurde zienswijzen 
nog enkele waardevolle toevoeging ingebracht. 
Dat bleek deze maand toen de gemeenteraad de zienswijzen besprak om zich vervolgens 
een oordeel te kunnen vormen over de definitieve vaststelling van de Vervoersvisie. 
 
Zowel uit de zienswijzen als uit bijdragen van enkele raadsleden bleek dat het lastig is 
onderscheid te maken tussen het formuleren van een beleidsvisie enerzijds en anderzijds 
het benoemen van de praktische stappen die tot uitvoering van dat beleid moeten leiden. 
Voor een deel is dat begrijpelijk. We zien vrijwel dagelijks om ons heen dat het verkeer in 
onze gemeente drukker en minder veilig wordt, dat onze wegen een beperkte capaciteit 
hebben en dat er toch woningen bij worden gebouwd. De verleiding is daarom groot om 
naar aanleiding van incidenten ad hoc maatregelen te nemen, waarvan het de vraag is of 
die een probleem adequaat aanpakken. Zo worden de voetgangersoversteekplaatsen 
ervaren als onveilig omdat ze voor het rijden verkeer onvoldoender zichtbaar zouden zijn. 
Daarom zijn er een tijdje geleden hier en daar voor zeebrapaden zogenaamde kattenogen 
in het wegdek gelegd. Kattenogen hebben oorspronkelijk een rol bij het zichtbaar maken 
van de streep die rijbanen onderscheidt. Dus het is zeer de vraag of zo’n afwijking van het 
gebruik bij zeebrapaden wel de veronderstelde duidelijkheid voor weggebruikers biedt. 
Met de knipperbollen die vroeger gebruikt werden wist iedereen wel dat het om een 
voetgangersoversteekplaats ging. Het is mij persoonlijk altijd onduidelijk gebleven 
waarom zo’n duidelijk symbool in ons land het loodje heeft gelegd. 
 
Dankzij een visiedocument kunnen straks samenhangende maatregelen worden 
genomen en prioriteiten worden gesteld. Na vaststelling deze maand van de 
Mobiliteitsvisie kan het uitvoeringsplan worden opgesteld. Wethouder Van Baarsen kon 
de raad meedelen dat daarmee al een aanvang was gemaakt, wederom met inschakeling 
van de klankbordgroep. 
Hij verwacht dat het college dat plan in januari kan vaststellen. Hopelijk wordt de 
uitvoering daarna even voortvarend ter hand genomen. 
 
Ook in het andere zorgdossier, de Duurzaamheidsagenda, lijkt nu na de nodige hikken 
schot te komen. In december worden de raad en inwoners bijgepraat en een maand later 
zou de gemeenteraad dan alsnog de Duurzaamheidsagenda kunnen vaststellen. We 
hebben er lang op moeten wachten, maar hopelijk hèbben we dan ook wat! 
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D66 succesvol bij herindelingen 
 

Onlangs vonden in zes nieuwe gemeenten verkiezingen plaats vanwege herindelingen. In 

vijf daarvan deed D66 mee. Wij zijn blij met het resultaat. In Friesland, Groningen en 

Gelderland hebben tientallen vrijwilligers en kandidaten een fantastische campagne 

neergezet. "Ik ben trots op hoe energiek en zichtbaar onze vrijwilligers tijdens de 

campagne waren", aldus campagneleider Sjoerd Sjoerdsma. "Onze leden zijn met zoveel 

mensen in gesprek gegaan, aan de deur en op straat. In Leeuwarden zijn we zelfs bij een 

kleine 16.000 deuren langs gegaan. Ik hoop dat andere afdelingen zich hierdoor laten 

inspireren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar." 
 

 

Begrijpelijk regeerakkoord voor laaggeletterden 
 

Enkele  weken geleden overhandigde Alexander Pechtold een speciale versie van het 

regeerakkoord aan Stichting Leden en Schrijven. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben 

moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Wij willen dat iedereen mee kan doen. Daarom 

hebben wij het regeerakkoord hertaald in eenvoudige taal! Zodat iedereen weet wat de 

plannen voor hem of haar betekenen.  

 Twee taalambassadeurs, mensen die niet goed konden lezen en schrijven, namen het in 

ontvangst.  
 

De tekst is te lezen op de website D66landsmeer.nl onder Publicaties. 
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