DORPSRAAD SPAARNDAM

GEKOZEN VERTEGENWOORDIGING VAN DE SPAARNDAMSE BEVOLKING

Stichting Dorpsraad Spaarndam
Ringweg 36
2064 KK Spaarndam
Spaarndam, 04-07-2016
Aan:

De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmerliede,
De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer,
In afschrift aan:
De provincie Noord Holland,
De gemeenteraad van de gemeente Haarlem.

Betreft: bestuurlijke fusie en Spaarndam
Geachte raadsleden,
Met grote interesse heeft de dorpsraad van Spaarndam de keuze gevolgd van de gemeenteraad van
Haarlemmerliede om zich aan te sluiten bij de gemeente Haarlemmermeer. De leden van de gemeenteraad
hebben zich in de afgelopen maanden in een intensief traject goed laten voorlichten en hebben uiteindelijk
weloverwogen een bewuste keuze gemaakt voor aansluiting bij de gemeente Haarlemmermeer.
Wij kunnen verreweg de meeste argumenten voor deze keuze volgen en ondersteunen deze keuze dan ook van
harte. Maar met één uitzondering. Het dorp Spaarndam-Oost heeft zich in nadrukkelijke meerderheid
uitgesproken voor aansluiting bij Spaarndam-West (en dus de gemeente Haarlem). Zoals de argumenten voor
Halfweg en Zwanenburg gelden, zo gelden die ook voor Spaarndam Oost en West.
De bestuurlijke herindeling geeft een uitgelezen kans om de historische vergissing het dorp Spaarndam in
tweeën te knippen te herstellen.
Onze dorpsraad heeft een jarenlange traditie om er in de gezamenlijkheid te vinden tussen belangen uit oost
(bijvoorbeeld de mogelijkheid kinderen naar school te brengen) en west (terugdringen verkeersoverlast op de
dijk). Maar het feit dat we onder twee verschillende gemeenten vallen, levert een groot probleem op bij het
vinden van voldoende bestuurlijk draagvlak voor onze problemen.
Wij pleiten er niet voor om de keuze voor Haarlemmermeer terug te draaien. Wel willen wij u nogmaals
dringend verzoeken om Spaarndam Oost af te zonderen van deze keuze en dit beperkte deel van de gemeente
alsnog toe te voegen aan de gemeente Haarlem.
Wij blijven het merkwaardig vinden dat de stem van de meerderheid van de huishoudens in Spaarndam Oost
geen plek krijgt in het besluit van de gemeenteraad van Haarlemmerliede. Dat kan toch niet waar zijn?
Graag treden wij met u in overleg om dit voorstel verder te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Namens de Dorpsraad Spaarndam,

Leendert Borstlap,
Duovoorzitter

Jolijt de Jongh,
Lid Dorpsraad
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