
Dames/Mijne heren, 
  
Dat de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude gaat kiezen voor een fusie met een 
grotere gemeente met meer kennis en specialisme lijkt mij inderdaad een goede zaak c.q 
noodzaak. 
  
Er zijn de afgelopen jaren diverse bewonerspeilingen geweest. Zelfs Bureau Berenschot met 
verdiepingsonderzoeken, ronde tafelbijeenkomsten, werd ingeschakeld om de meningen van 
de burgers te peilen. 
Uit deze onderzoeken komt naar voren dat met name bij de bewoners uit Spaarndam West 
en Spaarndam Oost, voorkeur uitgaat naar samenvoeging met de gemeente Haarlem. Dit is 
ook meerdere keren kenbaar gemaakt aan de diverse gemeentes door de actieve Dorpsraad 
Spaarndam. 
  
Ik woon met veel plezier in Spaarndam Oost. Samen met mij zijn vele bewoners helemaal 
georiënteerd op de stad Haarlem op het gebied van:-winkelen-cultuur-onderwijs-ontspanning 
en niet te vergeten Openbaar Vervoer. 
  
Ik voel mij genoodzaakt om mijn argumenten ten aanzien van bovenstaande aan u kenbaar 
te maken. Wat ik met name mis in de 65 pagina’s tellende het Herindelingsontwerp: 
-aan de uitkomsten van genoemde onderzoeken en inventarisatie, wat de bewoners echt 
willen (en wat heeft het niet gekost?) wordt helaas voorbijgegaan, wel wordt de inspraak van 
de bewoners veelvuldig benoemd in uw rapport, maar de uitslag hiervan wordt helaas maar 
deels meegenomen in uw rapportage!! Haarlem wordt bewust weggelaten! 
-ik voel mij als bewoner niet serieus genomen, eindeloos je mening geven blijkt nu zinloos te 
zijn? 
-het bevreemdt mij dat samengaan met de gemeente Haarlem in dit onderzoek volledig 
vroegtijdig is weggestreept. 
-gevraagd wordt door de huidige gemeente om een “positieve” zienswijze te willen geven. Ik 
geef u hierbij graag mijn positief kritische zienswijze. 
-de meeste bewoners van Spaarndam-Oost hebben niets en doen niets in en met de 
gemeente Haarlemmermeer, kortom er is geen draagvlak met de gemeente 
Haarlemmermeer. 
-in uw rapportage wordt Haarlemmermeer als ideale fusiepartner geschetst, m.b.t. de 
kernwaarden zou de gemeente Haarlem misschien wel onderscheidener kunnen zijn dan de 
gemeente Haarlemmermeer. 
  
Tot slot; 
Dat de keuze voor de fusiegemeente een open,transparant en een controleerbaar proces is 
vraag ik mij af. 
Ik spreek de wens uit aan beslissende partijen, om de gemaakte keuze opnieuw heel kritisch 
te willen bekijken. 
Opsplitsing van onze gemeente, waarvan Spaarndam Oost heel graag naar Haarlem gaat, 
lijkt mij een gezonde en goede zaak. De nieuwe burgemeester de heer Wienen staat er 
volgens mij ook volledig voor open. 
  
Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn en spreek de wens uit dat er 
"democratische" beslissingen worden genomen. 
  
  
Hoogachtend, 
  


