Geachte voorzitter, geachte raadsleden,
Mijn naam is Frank Senteur uit Ankeveen namens Burgerinitiatief Wijdemeren2020.
Allereerst mijn complimenten voor het feit dat u drie jaar na de aankondiging van een
voorgenomen fusie met Hilversum nu al een inspreekavond over dit onderwerp organiseert.
Dat is geweldig. Jammer alleen dat deze bijeenkomst in feite overbodig is. Tenzij u de afgelopen
anderhalf jaar in totale afzondering hebt doorgebracht, zou u immers moeten weten hoe de
burgers van Wijdemeren over de fusieplannen met Hilversum denken. Medio vorig jaar hebben
wij u bijna 8.000 handtekeningen overhandigd van inwoners van Wijdemeren die tegen een
fusie met Hilversum zijn. Ook de heer van der Hoek, gedeputeerde bij de Provincie NoordHolland is deze petitie overhandigd en net als burgemeester Smit zei hij dat dit een duidelijk
signaal was waarmee terdege rekening gehouden zou worden. En hoe! Sindsdien is er namelijk
niets gebeurt en stuurt u met kamikaze actie aan op een regelrechte verkwanseling van onze
gemeente.
Op 12 oktober jl. hebben u, de Provincie Noord-Holland en de pers van ons een open brief
ontvangen. Daarin stellen wij opnieuw dat gemeente Wijdemeren met veel kleinschalige
kernen, groen en water niet past bij een stadsachtige gemeente als Hilversum. Voor een fusie
met Hilversum is bovendien geen draagvlak en dit is een zeer belangrijke voorwaarde om welke
beslissing rond de toekomst van Wijdemeren dan ook, te legitimeren. Als reactie op een
recente brief van Wijdemeren2020 aan de Provincie, antwoordde de heer van der Hoek op 4
oktober jl. dat er nog alle tijd en gelegenheid is voor de gemeente Wijdemeren om de bevolking
te betrekken, opvattingen en ideeën voor te leggen en op te halen. Hij besluit zijn brief met de
zin: “Er is dus ruimschoots gelegenheid voor alle betrokkenen om hun mening kenbaar te
maken en ook met alternatieve oplossingen te komen.” U kunt dan denken aan zelfstandig
blijven, samenwerking, ambtelijke of bestuurlijke fusie met Gooise Meren, Weesp, Stichtse
Vecht en/of andere partijen. Als er maar niet met alleen Hilversum wordt gefuseerd zijn
verschillende scenario’s mogelijk. Het is ongelooflijk om te constateren dat er het afgelopen
jaar helemaal niets door de gemeenteraad, door u dus, is ondernomen om alle alternatieven
goed naast elkaar te leggen en hierover te communiceren met de inwoners van Wijdemeren.
De periode van ‘zes maanden open overleg’ bestond uit slechts 1 avond met de gedeputeerde,
waarin hij zijn opvattingen nog maar eens dunnetjes ventileerde. De raad van Wijdemeren liet
en laat alles gelaten over zich heen komen en is drukker met zichzelf bezig dan met de belangen
van de burgers. Waarom heeft u niet uitgebreid een aantal keren met de provincie gesproken
over wat wel en wat niet kan? Niets doen betekent de definitieve ondergang van deze fraaie
gemeente. Dus: dames, heren, het is vijf voor twaalf en geen vijf minuten, maar vijf seconden
voor twaalf. Kom dus subito uit uw luie stoel en ga aan de slag. Onderzoek alle mogelijkheden
en vertaal uw standpunten in programma’s die u inzet maakt van de komende gemeenteraadsverkiezingen, in maart volgend jaar. Dan heeft de burger in een correct democratisch proces
het laatste woord. Aan u de keus of u straks wel of niet met opgeheven hoofd door onze
dorpen kunt wandelen en iedereen recht in de ogen kunt kijken. Het is laat, maar nog niet té
laat. Wijdemeren2020 wenst u veel kracht en inspiratie bij het formuleren van een standpunt
dat wél op voldoende draagvlak onder de burgers van Wijdemeren kan rekenen. Ik dank u voor
uw aandacht.

