Open brief van Wijdemeren2020 aan de Gemeenteraad van Wijdemeren en de Provincie Noord Holland.
Dringende oproep aan Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten om alle toekomstmogelijkheden serieus te
onderzoeken.
Vorig jaar heeft Burgerinitiatief Wijdemeren2020 u een petitie aangeboden met bijna 8.000
handtekeningen van inwoners van Wijdemeren die zich hiermee uitspraken tegen een mogelijke fusie met
Hilversum. Een plassenrijke gemeente met veel mooie kleinschalige kernen, groen en water past niet bij
een stadsachtige gemeente als Hilversum. Dit is dus een duidelijke randvoorwaarde vanuit de bevolking.
De door de Provincie gestarte herindelingsprocedure heeft als uitgangspunt fusies in de regio Gooi- en
Vechtstreek tot maximaal 3 gemeentes. De periode van “open overleg” van 6 maanden is verstreken. De
gemeenteraad van Wijdemeren is niet tot een zinnige discussie gekomen en heeft de afgelopen periode
helaas niet benut om aan realistische oplossingen te werken. Binnen de randvoorwaarden van de Provincie
zou het College en de Gemeenteraad hebben moeten proberen de beste mogelijkheden voor de inwoners
te realiseren, maar niets van dat alles. De uitwerking van een mogelijke zelfstandigheid heeft een
onvoldoende gekregen, en alternatieven zoals samenwerking met andere gemeentes zijn niet of nauwelijks
onderzocht. De Gemeenteraad en het College van B&W doen niets, verkwanselen daarmee hun gemeente
en laten de inwoners van Wijdemeren in de kou staan.
De meeste inwoners zullen Wijdemeren graag zelfstandig zien, met een kleine afstand tussen burger en
bestuur. Maar als zelfstandigheid geen realistische optie zou blijken, onderzoek dan wat goede
alternatieven zijn.
De Provincie ziet in zijn recente brief van 12 september alleen maar “fusie met in ieder geval Hilversum”.
Hiervoor wordt geen enkele onderbouwing gegeven en dit is, op een beschamende manier, veel te kort
door de bocht. Wijdemeren2020 heeft altijd gezegd: kijk goed naar alle alternatieven en kies de beste
(maar in ieder geval geen fusie met Hilversum). Nog steeds zijn de alternatieven niet onderzocht. Weesp
heeft dat wel serieus en goed gedaan en dat is een inspirerend voorbeeld.
Wat zijn mogelijke alternatieven voor de door de bevolking duidelijk afgewezen fusie met Hilversum als
zelfstandig blijven niet lukt voor Wijdemeren?





Samenwerking of fusie met Gooise Meren. De raad van Gooise Meren heeft al aangegeven open te
staan voor nauwe samenwerking of fusie met Weesp. Wijdemeren zou daar goed bij passen.
Een gezamenlijke gemeente ‘’t Gooi ‘ met de meeste of alle 7 gemeentes in het Gooi. Als dat het
uiteindelijke bestuurlijke doel is, kun je overwegen de tussenstap van 3 gemeentes over te slaan. Onder
zo’n paraplu met veel kleinere kernen, zoals Blaricum, Laren, Muiden, Muiderberg, Bussum etc. kunnen
de dorpen van Wijdemeren ook passen.
Overgaan naar de Provincie Utrecht. Met Stichtse Vecht is en wordt prima samengewerkt. Wijdemeren
krijgt dan de tijd en ruimte om in eigen tempo aan de beste toekomst voor Wijdemeren te werken:
zelfstandig, samenwerking, fusie of wat dan ook. In Utrecht zijn ze niet zo hijgerig dat alles snel moet.

Wij zeggen niet dat één van deze alternatieven een briljante oplossing is. We zeggen wel dat er goed naar
alternatieven gekeken moet worden. Want alleen op basis van feiten kan een goede keuze gemaakt
worden, in plaats van zoals nu, uit de heup te schieten met een niet-onderbouwde fusie met Hilversum die
de inwoners van Wijdemeren in ieder geval niet willen.
Daarom deze dringende oproep: Gemeenteraad, College van B&W en Gedeputeerde Staten: kom snel in
beweging en ga die alternatieven nu eindelijk eens serieus onderzoeken.
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