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Zoals u weet, koerst de gemeente aan 
op een bestuurlijke fusie. Dat betekent 
dat we onze gemeente in zijn geheel 
willen laten samengaan met een andere 
gemeente. Welke dat wordt, is nog niet 
bekend. Om dat te bepalen, gaan we de 
komende tijd gesprekken aan met de 
buurgemeenten. Natuurlijk zijn onze 
waarden daarbij leidend. Maar welke 
waren dat ook alweer? En wat zijn precies 
de vervolgstappen in het proces?

Het college heeft een raadsvoorstel opgesteld met 

de aanpak voor het verdere proces. Dit voorstel is op

3 november besproken in de commissievergadering 

en wordt 24 november in de raadsvergadering 

behandeld. Stemt de gemeenteraad hiermee in, 

dan scherpen we het beoordelingskader en 

stappenplan aan. Vorig jaar bepaalden we al 
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met inwoners en ondernemers welke waarden het 

belangrijkst zijn: ons groengebied, de kleinschaligheid 

en eigenheid van onze dorpen en voorzieningen als 

winkels, scholen, dorpshuizen en kinderspeelplaatsen. 

Door de waarden nog preciezer te maken, kunnen we 

onze belangen goed borgen. U vindt het waarden-

profiel ook op onze website.

Naar een nieuwe, krachtige gemeente
Met de waarden helder voor ogen gaat het college 

begin 2016 gesprekken voeren met buurgemeenten. 

Centraal staat dat we met de uiteindelijke partner het 

groene gebied en de leefbaarheid in de kernen kunnen 

borgen. De uiteindelijke nieuwe gemeente zal beter de 

regie voeren en (strategisch) beleid ontwikkelen op de 

onderwerpen die voor onze inwoners belangrijk zijn. 

En met een grotere gemeente kunnen we ook de 

dienstverlening verbeteren. Simpelweg omdat we 

dan meer specialisten in huis hebben. Het college 

We houden u op de hoogte!
Natuurlijk blijven we u informeren over de vervolgstappen. Via de krant, maar vooral ook via www.haarlemmerliede.nl en het Digitale 

Nieuwsblad. U kunt ook vragen stellen door te mailen naar communicatie@haarlemmerliede.nl. Volg ons ook via Twitter: @GemeenteHenS.

krijgt bij de gesprekken met buurgemeenten hulp 

van specialisten met kennis en expertise over fusie- 

en herindelingstrajecten. We kunnen nog niet

zeggen hoe lang dit proces duurt. Dat is afhankelijk 

van het verloop van de gesprekken.    

“Door onze waarden nog 
preciezer te maken, kunnen we onze 

belangen goed borgen.”



“  We onderzoeken  welke gemeente 
 het best bij onze waarden past” 
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Wat is uw rol de komende tijd?
“In deze volgende fase gaan we verkennings-

gesprekken voeren met mogelijke toekomstpartners. 

Als burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarn-

woude neem ik het initiatief om de buurgemeenten 

uit te nodigen voor de gesprekken. Daarnaast leid 

ik dit proces, als voorzitter van het college en de 

gemeenteraad.”

Kunnen bewoners meedenken en -praten?
“Waar we in de voorgaande fasen vooral informatie 

bij inwoners ophaalden, moeten we nu zelf aan de 

slag met de gegeven input. Maar natuurlijk vinden 

wij het heel belangrijk dat inwoners en ondernemers 

betrokken zijn en worden bij de te nemen stappen. 

Daarom introduceren we de Experttafel. We 

nodigen vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties uit om aan te schuiven, maar ook 

betrokken inwoners zijn van harte welkom. Aan deze 

tafel bespreken we de voortgang en of we op de 

goede weg zitten. Wie mee wil praten, kan zich 

aanmelden. Iedereen is welkom!”

“Daarnaast houden we iedereen zo goed mogelijk 

op de hoogte, zoals via deze Horizon en Stipkrant.

En we blijven informeren via de lokale kranten, 

onze eigen website en het Digitale Nieuwsblad.”

Aan tafel!
In de afgelopen periode zijn vele mensen en groepen 

betrokken geweest bij de toekomst van onze gemeente. 

We hebben daarbij heel duidelijk gekregen wat we

- met elkaar - belangrijk vinden voor onze leefomgeving. 

We weten welke waarden we hoog houden. Ook in het 

komende proces willen we zoveel mogelijk mensen 

betrekken en informeren, vooral door gebruik te maken 

van de kennis en ideeën die onder onze bewoners en 

bedrijven aanwezig zijn. Daarom introduceren we 

de Experttafel. We nodigen daarvoor binnenkort in 

ieder geval vertegenwoordigers uit van de vele 

verschillende organisaties die onze gemeente rijk is. 

Maar ook anderen zijn welkom. Als u vindt dat u een 

specifiek belang vertegenwoordigt, dan bent u 

uitgenodigd. Weet u veel van onderwijs, landbouw, 

cultuur of een ander relevant gebied of onderwerp? 

Ook dan zien we u graag aan tafel. Om mee te 

denken, te praten en te doen!

Bent u ook geïnteresseerd en wilt 

u meepraten aan de Experttafel? 

Stuur dan een mail naar 

communicatie@haarlemmerliede.nl.

Kunt u iets zeggen over de interesse van de 
verschillende partners?
“We hebben alle omliggende gemeenten en 

Heemstede/Bloemendaal gevraagd mee te denken 

in de verkennende gesprekken over onze toekomst. 

Behalve Zaanstad willen alle gemeenten dat. Dat vind 

ik heel bijzonder, het bevestigt onze goede relaties in 

deze regio.”

Hoe staan de partners tegenover onze waarden?
“Dat gaan we in de komende periode ontdekken. 

We bezoeken alle gemeenten om te horen hoe zij 

denken over de waarden die wij met z’n allen zo 

belangrijk vinden. Daar hoort ook een inhoudelijk 

onderzoek bij. Want natuurlijk voert elke buur-

gemeente een eigen beleid. Het is aan ons om, 

naast de gesprekken, de beleidsstukken te bestuderen 

en na te gaan welke gemeente het best bij ons 

past. Kortom, we gaan een belangrijke en intensieve 

fase tegemoet.”


