Geen fusie met Hilversum!

Missie van Wijdemeren2020 volledig geslaagd!
Maandag 26 november jl. kwamen de mannen van Wijdemeren2020 voor de laatste
keer in hun Ankeveense hoofdkwartier bij elkaar. De missie die vier jaar geleden
startte is succesvol afgerond. De Provincie Noord Holland heeft de handdoek in de
ring gegooid en de op flinterdunne argumenten gebaseerde herindelingsplannen
voor onze regio ingetrokken.
Zonder Wijdemeren2020 zou de fusie tussen Wijdemeren en Hilversum al vóór de
gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar een voldongen feit zijn geweest. Dat is zeker.
Want dat was immers het plan van het toenmalige college van B&W die deze fusie in de
zomer van 2014 opeens aankondigde. Als reactie hierop is Wijdemeren2020 opgericht.
Dit Burgerinitiatief ging direct in de aanval door te stellen dat een water- en natuurrijke
gemeente als Wijdemeren niet paste bij een stadsachtige gemeente als Hilversum. Ook
op de regelmatig opnieuw gestelde vraag wat er beter zou gaan na deze voorgenomen
fusie en wat er dan precies mis zou gaan als we als gemeente zelfstandig zouden
blijven, moest de politiek vier jaar lang het antwoord schuldig blijven. Met name de
verpletterende uitslag van de door Wijdemeren2020 georganiseerde petitie, die door
bijna 8.000 inwoners van Wijdemeren is ondertekend, heeft keihard aangetoond dat er
binnen de gemeente Wijdemeren geen draagvlak is voor deze fusie. Iets waarmee ook
de Provincie in haar ivoren torentje duidelijk geen rekening heeft gehouden.
Gemeenteraad wees creatief!
Wijdemeren2020 wilde het fusieproces ook dermate vertragen dat ondanks de door de
Provincie in gang gezette ARHI-procedure in 2018 toch normale
gemeenteraadsverkiezingen gehouden konden worden. Dat werd een spannende race
tegen de klok, maar ook die is gewonnen! Bovendien hebben de inwoners van
Wijdemeren hun aversie tegen de fusie tijdens de verkiezingen nog eens dik
onderstreept en ook dit signaal is goed doorgekomen in het Gemeentehuis, Den Haag
en Haarlem. Een gemeentelijke fusie zonder draagvlak is een heilloze zaak en in strijd
met alle elementaire democratische beginselen. Het besluit van de Provincie om alle
herindelingsprocedures in te trekken opent voor ons gemeentebestuur nieuwe
mogelijkheden om zich ongehinderd en met nieuw elan te richten op de toekomst van
Wijdemeren. Men hoeft niet langer tijd, geld en energie te verkwisten aan de invulling
van een eenzijdig opgelegd fusietraject. Minister Ollongren heeft in haar recente
Thorbeckelezing bovendien onderstreept dat gemeentes meer mogen experimenteren
en dat regels best mogen worden opgerekt, als alles maar democratisch gebeurt en niet
indruist tegen de rechtsstaat! Dat geeft onze gemeenteraad de vrijheid om te denken
aan nieuwe samenwerkingsvormen en bijvoorbeeld het concept van een ‘Flexgemeente’,
waarbij algemene taken centraal/regionaal en gemeente specifieke taken lokaal worden
uitgevoerd. College, wees daarbij creatief. De minister geeft u die ruimte!
Alle gelijkgestemden bedankt!
Wijdemeren2020 heeft haar doel bereikt en bedankt het enorme aantal mensen dat de
afgelopen vier jaar veel tijd en energie heeft gestoken in de strijd tegen deze
ongewenste fusie. We danken onze ‘Denktank’, onze sympathisanten, onze lopers bij de
huis aan huis petitie, alle Wijdemeerse politici en partijen die zich tegen deze fusie
hebben verzet en vooral de bijna achtduizend inwoners van Wijdemeren die door het

ondertekenen van de petitie samen een dermate krachtig signaal hebben afgegeven dat
ook het provinciebestuur niet anders kon doen dan haar plannen te herzien. Onze taak is
volbracht. De boeken worden (voorlopig) gesloten, wat niet wegneemt dat wij de politieke
ontwikkelingen op de voet zullen blijven volgen. Het team van Wijdemeren2020 wenst
Gemeente Wijdemeren en al haar inwoners een prachtige, gezonde toekomst!

