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Situatieschets
De gemeente Wijdemeren is op diverse
manieren met inwoners uit de dorpen in
gesprek. Met zoveel mogelijk bewoners en
ook specifiek met ondernemers en jongeren.
De vraag die daarbij centraal staat is wat men
belangrijk vindt voor de toekomst van
Wijdemeren. Tegen de achtergrond van het
vraagstuk van een mogelijke fusie van
gemeente Wijdemeren met Hilversum en
Weesp.
Voor het nadenken over een antwoord op de
vraag of fusie, intensieve samenwerking met
buurgemeenten of zelfstandigheid een
passende keuze is, is het van belang te weten
wat belanghebbenden belangrijk vinden voor
de toekomst van Wijdemeren. Welke kracht
wil men in de gemeente en de dorpen
behouden en/of toevoegen? En als afgeleide
daarvan: wat betekent dit dan voor de
gemeentelijke organisatie?
Voor de bijeenkomst van 17 juni 2015 zijn tien
bewoners uit de gemeente gevraagd mee te
praten over de toekomst van Wijdemeren.
Het gaat om mensen die lid zijn van het
digitale burgerpanel. De selectie is gemaakt
op basis van een evenwichtige
vertegenwoordiging uit de verschillende
dorpskernen, man/vrouw en leeftijd. Het gaat
om zes mannen en vier vrouwen, in de leeftijd
van 25, 36, 38, 41, 42, 44, 50, 52, 61 en 67 jaar

en woonachtig in Ankeveen (2), Kortenhoef
(3), Loosdrecht (3) en Nederhorst den Berg
(2).
Met de deelnemers is afgesproken dat hun
opmerkingen, ideeën en visies anoniem
weergegeven worden in dit verslag. Dit met
de bedoeling zo vrijuit mogelijk te kunnen
praten. Om diezelfde reden is burgemeester
Martijn Smit alleen in het begin en aan het
einde van de bijeenkomst aanwezig.
Dit verslag is onderdeel van een bundel aan
informatie die het college van burgemeester
en wethouders zal gebruiken om met de
gemeenteraad tot een visie te komen over de
toekomst van de gemeente. Daarnaast kan
het verslag gebruikt worden om andere
bewoners of belanghebbenden te informeren.
Gekozen is voor een focusgesprek. Daarbij
gaat het er niet om met elkaar in debat te
gaan of om tot consensus te komen, maar
vooral om met elkaar in te gaan op de
betekenis van opmerkingen en ideeën.

Inleiding burgemeester Smit
Burgemeester Martijn Smit schetst de situatie
waarin de gemeente zich bevindt en waarom
het college van burgemeester en wethouders
een breed maatschappelijk gesprek over de
toekomst van de gemeente wil voeren.

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 meer
bevoegdheden gekregen als gevolg van het
decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid.
Zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie zijn
zaken die nu tot het takenpakket van
gemeenten behoren en niet meer de primaire
verantwoordelijkheid van het Rijk of de
Provincie zijn. Tegelijkertijd is het budget voor
die taken verlaagd; het Rijk vindt dat
gemeenten dezelfde taken goedkoper moeten
kunnen uitvoeren aangezien zij dichter op de
problematiek zitten.
Wijdemeren is gezien de vele fusies van andere
gemeenten (die daardoor groter zijn geworden)
een kleine gemeente. Het Rijk wil dat
gemeenten voortaan uit minimaal
honderdduizend inwoners bestaan ook al is dat
als harde eis losgelaten.

Veel kosten, weinig inkomsten
Een complicerende kwestie voor Wijdemeren
is dat de gemeente de zorg heeft over een
groot (bewerkelijk) grondgebied en relatief
weinig inwoners heeft. Dat betekent dat de
kosten hoog en de inkomsten uit het
gemeentefonds relatief laag zijn. Gemeenten
ontvangen namelijk hun geld op basis vanhet
aantal inwoners.
Volgens de burgemeester is het daarom de
vraag of de gemeente Wijdemeren voldoende
in staat is waar te blijven maken wat van het
lokale bestuur verwacht kan worden. Het gaat
dan onder meer om een goede balans tussen
natuur, wonen en recreatie, onderhoud en
een gezond voorzieningenniveau in de kleine
kernen, zoals een politiepost en basisscholen.
Het ontbreekt de gemeente aan voldoende
middelen. Binnen de gemeente spelen diverse
vragen. Kunnen inwoners bijvoorbeeld meer
zelf doen op het gebied van leefbaarheid en
onderhoud? Tegelijkertijd krijgt de gemeente

te maken met zaken waar de organisatie niet
voldoende op is ingericht en waarbij geen
beroep gedaan kan worden op inwoners
(zoals bijvoorbeeld cybercriminaliteit,
jeugdhulpverlening).

Mogelijke fusie
Omdat veel besluiten op regionaal niveau
genomen worden, werkt Wijdemeren nu al op
veel terreinen met andere gemeenten samen.
Volgens de burgemeester relativeren die
samenwerkingsverbanden de
onafhankelijkheid van de gemeente:
Wijdemeren kan als kleine gemeente
gemakkelijk het onderspit delven in
onderhandelingen met andere
regiogemeenten. Dat heet het democratische
gat, want dit gaat buiten de betreffende
gemeenteraden om. Om meer democratische
en organisatorische slagkracht te krijgen heeft
een meerderheid van de gemeenteraad zich
uitgesproken voor een fusie. De burgemeester
wijst er op dat een fusie niet per se een
kostenbesparing betekent.
Aanvankelijk keek Wijdemeren naar een fusie
met gemeenten die langs de Vecht liggen:
Weesp en Stichtse Vecht; pas recenter met
Weesp en Hilversum. Die nieuwe voorkeur
heeft te maken met het feit dat Stichtse Vecht
in de provincie Utrecht ligt en de vorming van
een superprovincie van Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland van de baan is. Ook
speelt mee dat de inwoners van Wijdemeren
(Noord-Holland) vaak gebruik maken van de
voorzieningen in Weesp en Hilversum (ook
Noord-Holland).
Vanwege de politieke en maatschappelijke
onrust over een fusie heeft de gemeente
besloten een breder gesprek met
belanghebbenden over de toekomst te

voeren. Of nu uiteindelijk gekozen wordt voor
behoud van zelfstandigheid, samenwerking of
een fusie, de achterliggende vraag is wat
belangrijk is voor de toekomst van de
inwoners van de gemeente Wijdemeren en
hoe de kwaliteiten van het gebied zo goed
mogelijk gewaarborgd kunnen worden.

Bijzondere kwaliteiten van Wijdemeren
Gespreksleider Annemarie Reintjes vraagt de
deelnemers te vertellen wat zij bijzonder
vinden aan het gebied dat Wijdemeren
omvat. Dat kan om hun directe
woonomgeving gaan, maar ook om andere
kwaliteiten. Alle aanwezigen zijn in essentie
enthousiast over hun woonomgeving, ook al
ervaren zij wel spanningen op terreinen als
het voorzieningenniveau, groenonderhoud en
tussen rust en recreatie.

op instemmend geknik kan rekenen. Daarbij
wordt gedoeld op de plassen en het groen,
maar ook op de bijzondere gebouwen en
kernen die een bijzondere en lange
geschiedenis herbergen. De 's Gravelandse
buitenplaatsen, de dijken en oude
boerderijen, dorpsgezichten. Het grondgebied
van Wijdemeren wordt gezien als een
historisch cultuurlandschap van bijzondere
kwaliteit.

Recreatie
Hoewel recreatie, vooral van dagjesmensen
en toeristen, door één deelnemer niet
positief gewaardeerd wordt, noemen de
deelnemers bijvoorbeeld varen en hardlopen
in de natuur als een bijzondere kwaliteit van
hun woonomgeving.

Locatie
Landelijkheid
De rust, het groen, de natuur, het water en
het leven buiten de stad. Het zijn de landelijke
kwaliteiten die door alle aanwezigen als
positief beoordeeld worden. Sommige
aanwezigen zijn geboren en getogen in
Wijdemeren, voor anderen is het de
belangrijkste reden geweest om in of bij een
van de dorpen in Wijdemeren te gaan wonen.
“'s Nachts is het soms helemaal stil,” en “in
het voorjaar hoor je de koeien, vogels en
kikkers,” zijn geluiden die de bewoners zeer
positief waarderen. Slechts een enkeling wijst
op drukkere plekken waar het geluid van
verkeer de omgeving domineert.

Schoonheid
“Wij wonen in het mooiste stukje Nederland,”
is een opmerking die bij andere deelnemers

De bereikbaarheid van de kernen is een punt
van zorg (zie verderop) maar de locatie van de
dorpen is wel heel goed. “Je woont hier
buiten de stad, maar die is wel vlakbij,” zegt
een deelnemer. Een ander: “In drie kwartier
kan ik overal zijn: in de stad, op het strand,
noem maar op.” De relatieve nabijheid van
veel verschillende voorzieningen wordt
gewaardeerd.

Sociaal
“Je vindt hier een gevoel van saamhorigheid,
zeker in vergelijking met een plaats als
Hilversum.” Het dorpsgevoel, waar ook
nieuwkomers meteen bij betrokken worden,
is iets wat de deelnemers zeer prettig vinden.
“Een warm gevoel.” Ook al is er ook een

nuance: ieder dorp kent een 'harde kern' van
families die al eeuwen in de dorpen wonen.
Zelfs mensen die bijvoorbeeld in Loosdrecht
of Kortenhoef geboren zijn, kunnen door die
harde kern als 'import' beschouwd worden.
Sociale controle wordt door de aanwezigen
als een positief aspect van het dorpsleven
gezien. Op een geheel andere manier speelt
de sociale component ook een rol: ondanks
de rust is er ook veel bedrijvigheid, doordat
verenigingen activiteiten organiseren en er
bijvoorbeeld markten zijn. “In die rustige
dorpen gebeurt eigenlijk best veel,” merkt
een vrouw op.

Minder sterke kanten van Wijdemeren

Duurzaamheid
Volgens een aanwezige kan Wijdemeren veel
meer doen op het gebied van duurzaamheid.
Een voorbeeld is dat nog steeds het
bestrijdingsmiddel Roundup gebruikt zou
worden om onkruid te verwijderen, een
verdelgingsmiddel dat negatieve effecten
heeft voor flora en fauna.” Het middel is
binnenkort verboden, maar tot die tijd blijft
het gebruikt worden”. “Wijdemeren loopt
met duurzaamheid achterop, en dat terwijl dit
zo'n groen gebied is. De gemeente zou van
steden als Almere kunnen leren.”

Kleinschaligheid
Kleinschaligheid raakt aan de sociale
component. Door kleine kernen en een
beperkt aantal mensen, kent men elkaar. Dat
vindt men positief. “Het dorpsgevoel,
iedereen kent elkaar,” of “Je hebt hier echt
sociale cohesie, mensen zien om naar
mekaar,” zijn kwaliteiten van de
woonomgeving die sterk verbonden lijken te
zijn met kleinschaligheid.
Op een andere manier speelt dat ook. Diverse
deelnemers noemen de positieve ervaringen
die zij hebben met 'de menselijkheid van het
gemeentehuis'. “Je wordt werkelijk uitstekend
geholpen als je hier komt.” Volgens de
aanwezigen is er een sterk verband met de
schaalgrootte van de gemeente.

Beperkt contact bedrijfsleven
Een van de aanwezigen noemt dat het
bedrijfsleven vanwege de ondernemende
inslag met veel ontwikkelingen voorop loopt.
Daar zou door de gemeente op allerlei gebied
meer gebruik van gemaakt kunnen worden.
Een voorbeeld is de gemeente Amersfoort
waar het contact tussen bewoners en
bedrijven actief gestimuleerd wordt en
bedrijven actief zijn met maatschappelijk
verantwoord ondernemen (Matchpoint). “Er
is veel kennis in de gemeenschap, maar niet
altijd op plekken die bij de gemeente bekend
zijn.”

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in Wijdemeren laat
volgens sommigen te wensen over. “In het
weekend gaat de laatste bus om zes uur
vanuit Loosdrecht richting Hilversum. Zelfs in
Zeeland is dat beter geregeld.” Voor anderen

is dat reden om het openbaar vervoer
vanwege de kosten maar op te willen heffen.
Toch wordt er op gewezen dat de bussen in
de ochtend juist weer vol zitten “en dan
zetten ze kleine bussen in”. En dat mensen
meer van het OV gebruik gaan maken als
meer bussen rijden. Duidelijk is wel dat ook
de openbaar vervoerverbindingen tussen de
kernen te wensen over laat. “Als je geen auto
hebt en niet fietst dan is een taxi de enige
optie.”

rekenen: “De realiteit is dan dat er niks
gebeurt als jij niks doet.”
Een oplossing die genoemd wordt is naar
voorbeeld van Wijk bij Duurstede waar de
gemeente 'openbaar snippergroen' aan
bewoners verkoopt. “Dan is het hun
verantwoordelijkheid en dan wordt het wél
onderhouden.”

Handhaving
Groenonderhoud
Het onderhoud van het vele groen binnen de
gemeentegrenzen is iets wat veel deelnemers
aan het gesprek bezighoudt. Dat de gemeente
het groen niet voldoende onderhoudt, is een
conclusie die breed gedeeld wordt. Een aantal
mensen wil graag zelf aan de slag om een
steentje bij te dragen en om ervoor te zorgen
dat alles er weer netjes uitziet.
Maar de vraag is hoe dat dan georganiseerd
moet worden. De vrees bestaat dat de
betrokkenheid van bewoners te vrijblijvend is
en na verloop van tijd gemakkelijk kan
verzanden. Anderen weten uit ervaring dat
het ingewikkeld is om overeenstemming te
krijgen over de manier van groenonderhoud:
hoe hoog mag het groen worden? Wat als niet
iedereen meewerkt? “Een deel van de
omwonenden doet wel mee met het
onderhouden van het groen in de buurt en
binnen die groep is de sociale cohesie goed,
maar een deel wil of kan niet meedoen (of
heeft een heel andere mening over de wijze
van beplanting) en dat leidt juist tot
verdeeldheid.”
Dat de gemeente heeft gezegd 'dat de burger
mag kiezen om een deel van het groen te
onderhouden' kan niet bij iedereen op steun

Op diverse terreinen vinden de bewoners die
aan het gesprek deelnemen, dat de gemeente
veel beter zou moeten handhaven. “Omdat
iedereen weet dat de gemeente niet
controleert, ligt het overal vol met
hondenpoep.” Slordige recreanten worden
net zo min aangesproken op het afval dat zij
achterlaten of op de snelheid waarmee zij
door het water varen. Bij groenonderhoud
missen de bewoners ook ambtenaren die
optreden als dat nodig is: “De gemeente moet
een stok achter de deur hebben én een wortel
voorhouden. Er moet gehandhaafd worden.”
Dat het onderhoud in Wijdemeren achteruit
gaat illustreert een bewoner als volgt: “In
Hilversum is het gras overal hoog. In
Loosdrecht was dat altijd veel lager. Maar ik
zie dat het gras in Loosdrecht nu ook steeds
hoger blijft.” Een ander voegt toe dat ook aan
het wegonderhoud te weinig is gedaan in de
afgelopen jaren. “Het begint te piepen en te
kraken.”
Tussen de kernen bestaat wel verschil in
behoefte aan handhaving. Het gebrekkige
groenonderhoud wordt breed gedeeld;
restafval en hondenpoep worden op sommige
plekken als een probleem ervaren, elders is
dat nauwelijks het geval.

Wat is van belang voor de toekomst?

Wat missen bewoners in het gebied dat
Wijdemeren omvat? Wat kan beter? En hoe
kijken bewoners aan tegen de komende
decennia?

Woningvoorraad
Op het grondgebied van Wijdemeren wordt
slechts sporadisch bijgebouwd. Een van de
deelnemers vindt het opvallend dat er
nauwelijks levensloopbestendige woningen
wordt toegevoegd als er dan een keer nieuwe
woningen gebouwd kunnen worden. “En er
zou meer ruimte kunnen komen voor
generatiewoningen.” Toch vindt een ander de
keuze voor appartementen niet vreemd:
“Babyboomers hebben behoefte aan
woningen die gelijkvloers zijn.”
Dat er 'veel' appartementen te koop staan zou
volgens de een te maken hebben met de hoge
vraagprijs, volgens anderen zou het een
gevolg zijn van het beperkte openbaar
vervoer. “Ouderen kunnen nergens naartoe.
Het centrum van Hilversum is dan de beste
optie om te gaan wonen.” Een enkeling ziet
wel andere mogelijkheden: “Als ik na mijn 85e
geen auto meer mag rijden, dan neem ik een
Canta. En een traplift is goedkoper dan
verhuizen.” Toch ziet een alleenstaande
vrouw daar wel een dilemma: “ik wil niet naar
een appartement, want ik wil graag een tuin
hebben. Dat is voor mij en voor vele anderen
belangrijk. Maar ik hou nu wel een woning
bezet waar een gezin in zou kunnen wonen.”
Hoewel de meningen verschillen, is een
gemene deler dat men zich afvraagt of het
woningaanbod voldoende aansluit op de
vraag van de bewoners. Genoemd wordt dat

'de markt' meer invloed heeft dan de
gemeente op het soort woningen dat
gebouwd wordt. Bovendien worden
woonprogramma's op regionaal niveau
afgestemd. Dat neemt niet weg dat enkele
aanwezigen vinden dat vooral op het
bovensegment en op kwaliteit ingezet moet
worden. Maar daar is niet iedereen het mee
eens. “Dit is al een dure gemeente. Maar kijk
goed naar de demografie en kijk welke
bevolkingsgroepen je mist. De vergrijzing
moet wel betaald worden. Veel jonge
inwoners blijven nadat ze gestudeerd hebben
nog even in de stad. Als ze kinderen krijgen
dan willen ze weer terug. Maar dan moeten
die woningen er wel zijn. Voor een gezonde
samenleving heb je ook een sociale mix
nodig.”

Voorzieningenniveau
Een aantrekkelijke woonomgeving wordt
mede bepaald door het voorzieningenniveau.
Zijn er winkels in de buurt? Kunnen de
kinderen in de buurt naar school? Is er een
bibliotheek in het dorp? Gewezen wordt op
de trend dat meer gezinnen in de stad blijven
wonen vanwege het voorzieningenniveau dat
in kleine kernen vaak minder goed is. Wat
basisscholen betreft is sprake van een kip-ei
kwestie: als jonge gezinnen nauwelijks een
woning in een van de dorpen kunnen vinden,
dan wordt het lastig om een dorpsschool
open te houden. Als dorpsscholen verdwijnen
dan is zo'n dorp voor jonge gezinnen minder
aantrekkelijk als vestigingslocatie. Anderzijds
wordt ook de kanttekening gemaakt dat
sommige ouders niet automatisch voor de
dorpsschool kiezen als ze vinden dat de school
verderop kwalitatief beter is. Niet alleen
nabijheid, ook kwaliteit is een belangrijke
factor.

Doordat dorpen minder inwoners hebben dan
steden, ligt het voorzieningenniveau in kleine
kernen lager. Dat weet je als je er (als jong
gezin) voor kiest om hier te gaan wonen.
Maar een van de aanwezigen vraagt zich
hardop af waarom belangrijke voorzieningen
niet meer gebundeld kunnen worden.
“Kortenhoef ligt centraal binnen de
gemeente en is goed bereikbaar. Waarom kan
daar niet onder één dak bijvoorbeeld een
flexibele combinatie van een politiepost,
bibliotheek, een ruildienst en informatiepunt
komen? Je concentreert dan alle belangrijke
voorzieningen op één plek.” Daar wordt aan
toegevoegd dat het ook om een mobiele
variant kan gaan die iedere dag in een andere
kern aanwezig kan zijn. Bovendien kan
gekozen worden voor slimme combinaties
met digitale dienstverlening. En dat geldt op
meerdere vlakken: paspoorten kunnen straks
gewoon thuis afgeleverd worden en waarom
bussen laten rijden als je een beltaxi kunt
bestellen? Enkelen wijzen er wel op dat nog
niet iedereen bedreven is in de digitale wereld
en liever direct contact willen hebben. Op
sociaal vlak kunnen een fysiek
ontmoetingspunt en digitalisering elkaar
versterken, concluderen de aanwezigen
uiteindelijk.

Bereikbaarheid
Een onderwerp voor veel bewoners een
belangrijk punt blijkt te zijn, is de
bereikbaarheid van de dorpen in Wijdemeren.
“Ik werk zoals veel mensen buiten de
gemeentegrenzen. De doorstroming van het
verkeer kan veel beter. Op een snelweg zit ik
niet te wachten, maar de brug bij Vreeland,
weliswaar buiten gemeente, staat te vaak
open. Als de bereikbaarheid verbetert dan
word ik daar gelukkiger van en heeft dat ook
voordelen voor economie en milieu.” Een

andere aanwezige noemt een andere brug. De
verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal is
teleurstellend genoeg onlangs wel vernieuwd
maar niet verbreed. “Het zou heel erg kunnen
helpen als in de ochtend en avond met
verschillende wisselstroken gewerkt kan
worden.”
Een gespreksdeelnemer nuanceert het
bereikbaarheidsprobleem in Wijdemeren:
“Hilversum uitrijden is nog veel erger.”

Meer inkomsten
Tijdens het kennismakingsrondje had een van
de aanwezigen zich al hardop afgevraagd of
de gemeente zelf inkomstenbelasting mag
gaan heffen nu gemeenten meer taken en
bevoegdheden hebben. Dat zou het
gemakkelijker maken voor gemeenten om
eigen prioriteiten te stellen en beschikbare
middelen te verdelen. Een gemeentelijke
inkomstenbelasting is er nog niet. Desondanks
vinden de aanwezige bewoners dat veel meer
geld verdiend kan worden met het bijzondere
stukje Nederland waar zij inwoner van zijn.
“De plassen, de cultuur, daar kunnen veel
meer inkomsten mee verkregen worden. En
dan kan er ook beter gehandhaafd worden.”
Hoewel de recreatiesector al stevig in de
buidel zou tasten, vinden veel aanwezigen dat
'de recreatie fors moet bijdragen'. Een andere
manier om extra inkomsten te genereren is
het innen van meer sluisgeld. Een aanwezige
is niet bang dat het gebied zich uit de markt
prijst: “Maak recreatie in onze gemeente
kwalitatief en duurder en dan komt een deel
van de mensen gewoon niet. Dat leidt ook tot
minder overlast.”
Een van de aanwezigen werpt tegen dat meer
geld verdienen aan het landschap ook

beangstigt, omdat de financiële
afhankelijkheid dan te groot wordt.

Zelfstandig, samenwerken of fuseren
Aan het einde van de bijeenkomst komt de
vraag naar voren wat volgens de aanwezigen
de beste organisatorische vorm is waarin de
dorpen die Wijdemeren vormen de toekomst
in kunnen gaan. Moet Wijdemeren alleen
verder, samenwerken of een fusie met
Hilversum en Weesp aangaan? De meningen
hierover zijn verdeeld.

Zelfstandig
Enkele aanwezigen vinden dat Wijdemeren
zelfstandig moet blijven. “We moeten het
houden zoals het nu is. Loosdrecht kon zich
vroeger goed bedruipen, maar dat is na de
vorming van Wijdemeren minder geworden.
Hilversum is lastig en Weesp is kielekiele,”
waarmee de spreker op de financiële positie
van die gemeenten doelt.

Samenwerken
Anderen zijn voor samenwerking maar tegen
een fusie. “Samengaan met Hilversum is niet
verstandig. Groot is anoniemer en
vervelender. Blijf aanspreekbaar voor
bewoners.” Bovendien bestaat de vrees dat
'stadse problemen' zoals overlast door
uitgaande jongeren naar de dorpen in
Wijdemeren komen. Daar brengt iemand
anders tegenin dat bewoners van Wijdemeren
ook gebruik maken van voorzieningen elders:
'Onze jongeren gaan nu uit en naar school in
Hilversum of Amsterdam'.

Fusie met Weesp en Hilversum
Geen van de aanwezigen is op voorhand een
uitgesproken voorstander van een fusie met
Weesp en Hilversum. Als iemand aangeeft dat
een fusie met Hilversum betekent dat de
inwoners van Wijdemeren ook iets over
Hilversum te zeggen krijgen, kan dat op
weinig bijval rekenen.

Andere fusiepartners
De eerder verkende fusie met Stichtse Vecht
in de provincie Utrecht was volgens een
aanwezige een veel logischer optie. “Dat is
een zelfde soort gemeente. Als we met
Hilversum samengaan, dan worden we een
bijwagen van Hilversum en dan gaat men daar
meebeslissen over de recreatie in onze
plassen.” Een andere aanwezige: “Hilversum
en Wijdemeren zijn twee werelden: 'de
muziek is anders'. Een fusie langs de Vecht is
veel logischer.”
Een andere mogelijkheid die naar voren
gebracht wordt is om de gemeente
Wijdemeren op te splitsen. “Wijdemeren is
nog geen oude gemeente. Een deel van de
dorpen is meer gericht op Hilversum en een
ander deel meer op Weesp.”

Goed bestuur belangrijkste
Sommige aanwezigen vinden het vooral
belangrijk dat de gemeente waar zij
onderdeel van uitmaken goed bestuurd
wordt. “Ik vind het niet relevant met welke
gemeente we eventueel fuseren. Ik koester
het karakter van de omgeving met een
bevolkingssamenstelling die mij zint. Dat vind
ik belangrijk. Ik heb niet het gevoel dat dat
door een fusie zal veranderen.”

Wel vindt iedereen dat een fusie een
meerwaarde moet hebben ten opzichte van
de huidige situatie.

fusie pleit dat de invloed van de wereld om
ons heen te groot wordt. En de kans bestaat
dat het Rijk op een gegeven moment
fusiepartners aanwijst. Nu hebben we die
keuze nog in de hand.”

Resumerend
Over het algemeen vinden de deelnemers aan
het gesprek een aantal aspecten van belang
als het gaat om al dan niet fuseren. Het
vasthouden van lokale kennis, het organiseren
van nabijheid en het behouden van het
karakter van het gebied zijn daarbij de
voornaamste. Bij een deel van de aanwezigen
is de vrees 'opgeslokt' te worden door
Hilversum duidelijk aanwezig. Een ander deel
is niet per se tegen een fusie maar vindt dat
daar wel duidelijk de meerwaarde van moet
blijken en dat het karakter van het gebied
gewaarborgd moet worden. Met name dat
laatste vindt men in het geval van een fusie
een risico. “Als er een keuze is tussen wel of
niet fuseren met Hilversum, dan wat mij
betreft liever niet, want onze belangen zijn
dan niet voldoende geborgd.” Een ander: “De
gemeente kan wel zeggen dat zij zich hard zal
maken voor karakterbehoud, maar praktisch
gezien zegt dat te weinig.”

Afsluiting
Het einde van de bijeenkomst woont
burgemeester Smit weer bij. Hij wijst er op
dat identiteit enorm belangrijk is, zeker in de
snel veranderende wereld waar wij nu in
leven. En dat het moeilijk is om dat vast te
houden. Tegelijkertijd is het dorp de meest
logische plek om identiteit te organiseren. Als
bestuurder is Smit ervan overtuigd dat een
zelfstandig Wijdemeren eindig is. De vraag is
dan wat verstandig is: samenwerken of
fuseren met andere gemeenten. “Voor een

Burgemeester Smit bedankt de aanwezigen
voor hun inzet en Annemarie Reintjes sluit de
bijeenkomst af.

