Wijdemeren2020

wijdemeren2020@gmail.com

Wijdemeren2020 is een burgerinitiatief opgericht tegen de geplande fusie
van Wijdemeren met Hilversum.

Wij staan uitdrukkelijk los van de politieke partijen of andere organisaties.
Hoewel ontstaan in Ankeveen, zijn we een platform voor heel Wijdemeren.
Uit alle kernen hebben we veel aanmeldingen gekregen, inmiddels hebben
we meer dan 350 aanhangers.

De kerngroep van Wijdemeren2020: van links naar rechts David Pos, Ab
Krook, Frank Senteur, Friso van Voorthuizen en Egbert Lambers (zittend).

Wat vindt Wijdemeren2020
Ons doel is om een fusie met Hilversum tegen te gaan. We hebben vier
kritiekpunten:
1. Er is vrijwel geen onderbouwing waarom herindeling nu ineens nodig is,
en wat er dan beter zou gaan. De politieke partijen gingen de verkiezingen
in met de leus dat Wijdemeren zelfstandig moest blijven. Ook het coalitieprogramma zegt dat.
2. Als herindeling al nodig zou zijn, dan zeker niet met Hilversum. Een
plassenrijke gemeente met veel mooie kleinschalige kernen, groen en water past niet bij een stadsachtige gemeente als Hilversum.
Wijdemeren is juist ontstaan omdat Nederhorst den Berg, Ankeveen,
Kortenhoef, ’s-Graveland en Loosdrecht niet door Hilversum opgeslokt
wilden worden.
3. Er zijn allerlei andere mogelijkheden om eventuele problemen op te
lossen, die niet of nauwelijks onderzocht zijn. Samenwerkingsverbanden,
andere gemeenten in de regio etc. Bekijk al die andere mogelijkheden
eerst goed. Dan moet je dus niet nu al de goedlopende samenwerking met
Weesp en Stichtse Vecht beëindigen. Zonder dat er al een alternatief is
overigens, oude schoenen worden weggegooid voordat er nieuwe zijn.
Hiermee wordt een serieus alternatief voor een fusie met Hilversum bij
voorbaat onmogelijk gemaakt.
4. De bevolking wordt er volstrekt onvoldoende bij betrokken of
gehoord. Dat is essentieel voor zo’n belangrijk besluit. Wij wilden graag
een referendum, maar de mogelijkheid van een referendum is door de
meerderheid van de gemeenteraad helaas afgewezen.
Steunt u ons initiatief? Stuurt u dan een mail naar :
wijdemeren2020@gmail.com
Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe serieuzer we als gesprekspartner
genomen zullen worden. Stimuleer dus vooral anderen om zich via het
mailadres wijdemeren2020@gmail.com bij ons aan te sluiten.

De geschiedenis

 In oktober 2014 stelde de gemeenteraad onverwacht een zienswijze
vast die haaks stond op alle standpunten tot nu toe en wordt er gekozen
voor een fusie met Hilversum en Weesp:
“De in het rapport van de verkenners geformuleerde tussenstap is dus
noodzakelijk en betekent in ons geval een fusie op middellange termijn
met Hilversum en Weesp.
Een mogelijke fusie tussen Hilversum, Weesp en Wijdemeren op middellange termijn zou plaats kunnen vinden per 1 januari 2019 of 1 januari
2020.”

 November 2014 hebben Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur
van de provincie) van Noord Holland gereageerd op de zienswijze van
de gemeenteraad van Wijdemeren, met als belangrijkste conclusie voor
ons:
“GS willen de minister voorstellen dat voor de korte termijn de gemeenten Weesp en Wijdemeren blijven samenwerken en dat de Utrechtse
gemeente Stichtse Vecht een partner is. Op de middellange termijn fuseren Weesp en Wijdemeren. Hilversum kan worden beschouwd als een
mogelijke derde fusiepartner”

 Vervolgens is in september 2015 plotseling ook besloten alvast het
goedlopende samenwerkingsverband met Weesp en Stichtse Vecht te
beëindigen:
“De gemeente Wijdemeren heeft na de verkiezingen van 2014 besloten
zich te oriënteren op een fusie met Hilversum. Deze fusie zou mogelijk
plaats moeten vinden per 1 januari 2019 of 2020 op basis van een bestuurskrachtmeting.
De drie gemeenten gaan door met de huidige taken die in het SWW verband zijn opgenomen tot uiterlijk 1 januari 2018.”
Informatie (zie website gemeente Wijdemeren en website provincie NoordHolland):
1. Zienswijze gemeenteraad (brief aan Gedeputeerde Staten), 13 oktober
2014
2. Standpunt Gedeputeerde Staten, november 2014
3. Persbericht Provincie Noord-Holland, november 2014
4. Burgemeestersbrief aan gemeenteraad over beëindiging samenwerking
met Weesp en Stichtse Vecht, 10 september 2015

