Aanbieding resultaat Petitie
“Geen fusie van Wijdemeren met Hilversum”
Aan:

Gemeenteraad en College van B&W van Wijdemeren
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Geachte dames en heren,
Het Burgerinitiatief Wijdemeren2020 heeft een Petitie, een handtekeningenactie, georganiseerd uit onvrede
over de overhaaste plannen om Wijdemeren te fuseren met Hilversum. Wij vinden dat een plassenrijke
gemeente met veel mooie kleinschalige kernen, groen en water niet past bij een stadsachtige gemeente als
Hilversum. Er zijn allerlei andere mogelijkheden om eventuele problemen op te lossen.
De ondertekenaars verzoeken de Gemeenteraad van Wijdemeren en Provinciale Staten van Noord-Holland
om niet tot een fusie van Wijdemeren en Hilversum te besluiten.
De Petitie heeft op het internet open gestaan voor ondertekening van midden februari tot begin augustus
2016, via de voor petities veelgebruikte website Petities .nl. In de maanden april tot en met juli hebben we
ook op papier handtekeningen opgehaald, met meer dan 50 enthousiaste vrijwilligers. De Petitie is begin
augustus afgesloten. Hierbij bieden wij u de uitkomst aan.
Er zijn via de website op het internet 1746 ondertekeningen binnengekomen. Op papier hebben we 6189
handtekeningen opgehaald. Na correctie voor dubbele ondertekeningen en voor inwoners van andere
gemeentes, zijn er 7734 ondertekeningen van inwoners van Wijdemeren. De verdeling per kern is alsvolgt:
Handtekeningen Handtekeningen
via internet
op papier
Loosdrecht
581
1948
Kortenhoef
461
2033
’s-Graveland
140
376
Ankeveen
121
519
Nederhorst den Berg
348
1244
Breukeleveen
19
53
Onbekend/andere
76
16
1746
6189
Correctie dubbele ondertekeningen en niet-Wijdemeren
Eindstand

Totaal aantal
handtekeningen
2529
2494
516
640
1592
72
92
7935
-201
7734

Ter vergelijking: Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in Wijdemeren zijn er 10.970 geldige
stemmen uitgebracht. De huidige coalitie van CDA, VVD en PvdA/GL kreeg 6560 stemmen
Conclusie: Een zeer groot deel van de inwoners van Wijdemeren heeft zich expliciet uitgesproken tegen een
fusie van Wijdemeren met Hilversum en heeft de moeite genomen hiervoor te tekenen. Hiermee is duidelijk
aangetoond dat er geen draagvlak is voor zo’n fusie. Terwijl draagvlak een van de belangrijke voorwaarden
is voor een fusie van gemeentes.
Wij doen een dringende oproep aan u om de wens van de inwoners te respecteren.
Wij zien uw reactie graag tegemoet, zodat we onze aanhangers kunnen informeren.
Met vriendelijke groeten,
Burgerinitiatief Wijdemeren2020
www.wijdemeren2020.nl
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