
Het standpunt van De Lokale Partij over fusie is:
Wij verafschuwen hoe er op dit moment al volop wordt 
voorgesorteerd op de fusie met Hilversum zonder enige instemming 
van u, van de burger. De stekker is immers al uit de SWW 
samenwerking getrokken. Zo ga je niet om met je burgers en ook 
niet met partners waar je net afspraken mee hebt gemaakt. De inkt 
van deze afspraak was nog niet eens droog.  

Wat ons uitermate stoort is dat deze coalitie de mond vol heeft van burgerparticipatie en 
ophalen van de mening van de burger. Maar in dit dossier mag u uw stem niet eens 
uitbrengen! 

De Lokale Partij heeft zeker oog voor ontwikkelingen en voor de toekomst. De Lokale Partij is 
er van overtuigd dat onze gemeente haar taken op dit moment prima aan kan. En inderdaad 
dat is door samen te werken met anderen. 

Fusie is een veel te ingrijpende stap. Je heft jezelf dan op en gaat samen met een ander. Als 
we dan zoiets doen, dan is het zaak dat we dan een partner zoeken met soortgelijk DNA. En 
in onze ogen is Hilversum dat niet. De Lokale Partij vindt dat je vanuit eigen kracht 
onderbouwde keuzes moet maken en daarbij alle opties openhouden.  
Wat we nu zien is dat we ons bij een aantal partners onmogelijk maken. Dan noem ik 
Stichtse Vecht, een prachtige gemeente, met net zulke kernen als Wijdemeren, maar ook 
Weesp. Deze gemeenten hebben soortgelijk DNA als Wijdemeren. 
We moeten geen buitenwijk van Hilversum worden en opgaan in het stadse-geheel.  
De Lokale Partij wil dorpen juist verbinden als gezond tegenwicht voor Hilversum. 

Bestuurskrachtmeting (soort APK) 
De bestuurskrachtmeting krijgt opeens wel heel veel status. Wij gaan ons toch niet 
verstoppen achter een bestuurskrachtmeting. Wij zijn toch raadsleden. Wij weten toch hoe 
onze gemeente functioneert en hoe onze gemeente erbij staat! 
Velen hebben al iets geroepen over de bestuurskracht meting zo ook een oud-CDA-wethouder 
uit deze gemeente die een bestuurskrachtmeting een farce vond, omdat hij zei dat daar altijd 
uitkomt wat je graag wilt.  

De Lokale Partij is voor een zorgvuldig proces. Al een jaar geleden deden wij een voorstel om 
de waarden van Wijdemeren voor de toekomst veilig te stellen (motie “waarden van 
Wijdemeren 11/11/14), maar het CDA laat het liggen, net als de rest van de coalitie en 
stemde tegen. En tot op heden maakt de coalitie zich niet druk om te kijken naar de 
fundamenten van een mogelijke fusie. 

Wat doet De Lokale Partij nu concreet voor u: We benutten alle kansen om bij te sturen. 
Inspreken in Haarlem, Hilversum, puntjes op de i door moties en amendementen. Kortom we 
proberen de boodschap serieus en ludiek aan de man te brengen. 

Ik wil u even wakkerschudden. Deze coalitie stuurt aan op herindeling-verkiezingen. Dat 
betekent dat je dan samen met Hilversum, dat 4x zo groot is, naar de stembus gaat. Uw 
stem is dan veel minder waard. Hilversum heeft nu 37 zetels en na fusie met Wijdemeren 
worden het 39 zetels. Tel uit uw verlies en invloed. Of gaat het CDA u vanavond hier 
toezeggen dat we nog minstens 1x zelfstandige Wijdemeerse verkiezingen krijgen? 

Tot slot: Ik doe een oproep. Word lid van het CDA!  Ja u hoort het goed. Wellicht velen uit 
deze zaal hebben hun stem aan het CDA gegeven. Eindelijk de bloembakken weg. Maar mag 
diezelfde stem van u nu voor een fusie gebruikt worden? 
Doe uw gemeente dan nu een plezier en word lid van het CDA en laat uw stem daar ook 
horen over dit onderwerp.  De individuele raadsleden, bijvoorbeeld een Eric Torsing of Dik van 
Enk, dorpsmannen in hart en nieren kunt u vast op andere gedachten brengen. 

Trouwens lid worden van 2 partijen mag ook. Alette zit daar om uw gegevens te noteren. Ook 
wij kunnen uw steun goed gebruiken. 

De Lokale Partij Gert Zagt & Alette Zandbergen
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