
 

 

Leden van de commissie, 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om nog éénmaal onze zorgen en bevindingen van de dorpsraad 

Zwanenburg-Halfweg kenbaar te maken. Het gehele traject van Horizon en Stip is ooit voort gekomen uit  het 

besef dat de bestuurlijke draadkracht in stand moet worden gehouden en indien mogelijk verbeterd. De 

gemeenteraad heeft destijds  gemeend dat dit niet meer mogelijk was  en er als zodanig  gezocht moest 

worden naar een oplossing in de vorm van een bestuurlijke fusie. Wij als maatschappelijke organisatie zijn in 

een vroeg stadium bij dit proces betrokken. Dit om draagvlak  en wensen te filteren c.q. kenbaar te maken. 

Hier hebben wij ons op gericht en dit is in tal van bijeenkomsten door verschillende  leden van ons bestuur 

kenbaar gemaakt. Bestuurlijk lijkt het ons verstandig u te richten op de langere termijn en dan spreken wij 

over de periode 2030-2035, door middel van het vergelijken van de structuurvisies van de verschillende 

fusiekandidaten en daar te kijken in wat voor mate zij aansluiten en of overeenkomen met de structuurvisie 

van onze gemeente. Tevens moet er bekeken worden of er nog enige mate en enige vorm van politieke 

invloed is om het belang in die periode van de diverse kernen eventueel  te behartigen. 

Maatschappelijk/sociaal zijn er nu gemeentegrenzen overschrijdende verbindingen welke niet geschaad 

mogen worden, op lokaal sociaal niveau zal dit niet plaatsvinden, maar elke mogelijke fusie kandidaat  zou 

huidige afspraken en financiële overeenkomsten 1 op 1 over moeten nemen om de saamhorigheid te borgen. 

Om een indruk te verkrijgen van het draagvlak onder inwoners in Halfweg heeft de dorpsraad Zwanenburg-

Halfweg na het verschijnen van de eindrapportage van de verdiepingsgesprekken een schriftelijke enquête   

huis aan huis laten verspreiden.  

Bij deze de resultaten: 

Er zijn 1050 enquête formulieren bezorgd. 37 % Daarvan is ingeleverd. In totaal zijn 510 geldige stemmen 

uitgebracht. 

Amsterdam: 60 stemmen 

Velsen: 162 stemmen 

Haarlemmermeer: 288 stemmen 

Als gekozen bestuurder om de belangen en wensen van uw kiezer te behartigen geeft dit u de mogelijkheid 

deze uitkomsten mee te laten wegen in uw beslissing, tenzij u het wenst om met pek en veren tot voorbij de 

banpaal gedragen te worden. 

Wij wensen u veel wijsheid en inzicht toe en laat het traject van Horizon tot Stip niet eindigen in van Horizon 

tot Snik. 



 

 

 

 

 



 

 


