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Nu met ingang van ijanuari zoi6
de gemeenten Bussurn, Muiden en
Naarden worden opgeheven en de
gemeente Gooise Meren ontstaat,
kan volop worden nagedacht over
de concrete InvullÏng van de kan-
sen die deze fusie met zich mee
brengt. De fusie was Immers nodig
om een gemeente te laten ontstaan
van ruim 57.000 inwoners, die
krachtig genoeg is om alle (extra)
taken en bevoegdheden uit te kun-
nen voeren. De nieuwe gemeente-
Wke organisatie is beter In staat
om .Ite inwoners in de toekomst
goede dienstverlening te blijven
leveren Ook kan de nieuwe ge-
meente beter de toekomstige opga
Ven, liggend op het grondgebied
9iandelen’.
Zo zal naar de toekomst toe het
adequaat en effectief invulling
geven aan de openbare orde en
veiligheid een uitdaging zijn. Van
een grotere gemeente mag worden

verwacht dat er krachtiger kan
worden opgetreden omdat er meer
capaciteit en middelen ter beschik
king staan. Liggend aan de Ai tus
sea Amsterdam
en Almere zal .

onder andere de
preventie van
auto- en woriingInbrken de nodi
ge aandacht blijven verelseIL De
betrokkenheid van alerte busers,
ldannIetindevormvanbuurt
platforms en buurtprevtle,enl
gingen, is essen%e4 Iedereen.. die
mee wil doen. kan mee doent Denk
maar eens aan app-groepcn waarin
bewoners elkaar waarschuwen als
er onraad is en aan eigenaren van
honden die toch regelmatig in hun
buurt al wandelend de hond uitla
ten en de polltïe kunnen waarschu
wen bij onraad. De deelname aan
burgernet kan niet genoeg worden
gepromoot en ook het aanspreken
van hangjongeren door Inwoners

ving daar vraagt om strakke afspra
ken met onder meer Namurmonu
menten en het Goois Natuurreser
vaat om stroperij van bij voorbeeld
vis en reen tegen te gaan.
Zonder aandacht voor de toename
van bedrijvigheid en toerisme zal
Gooise Meren niet floreren. Bedrij
ven dle zoeken naar nieuwe vesti
gingsplaatsen dienen geattendeerd
te worden op de aantrekkelijke
kanten van de nieuwe gemeence.
De iieuwe gemeente biedt de kans
bedrijventerreinen geïntegreerd
aan te pakken, waardoor er dankzij
de goede bereikbaarheïd, centraal
in het land, een nog aantrekkelj
ker vesrigingskilmaat ontstaat.
Mijns inziens zou Gooise Meren
moeten focussen op zakelijke
dienstverlening en op de sectoren
media cq. creatieve industrie. Nu
het ambtelijk apparaat krachtiger
is kunnen acquisÏtîes nog beter
worden ondersteund en het be
drjfsleven heeft aan Goolse Meren
een serieuzere gesprekspartner. Als
het tot een match komt levert dat
de nodige werkgelegenheid dicht
bU huis op. Een gemeente van de
omvang van Gooise Meren Is ook
uitstekend geschikt voor de vesti
ging van een robuust onderne
mershuls en een ondernemerspicin
waar startende en bestaande onder-
nemers In het MXE kunnen wor
den ondersteund.
Aan een toename van het toerisme
ligt ‘merkdenken’ ten grondslag en
een samenwerking met de metro
pool Amsterdam. Wat maakt deze
gemeente Goolse Meren vol heral
diek uniek en welke bezienswaar
dlgheden willen toeristen in de
nieuwe gemeente bezoeken? Toe-
risten zien de nïeuwe gemeente
mogelijk niet als een zelfstandige
eenheid maar als een uIgcid
van Amsterdam dat zij vanuit de

i promotie wèi kennen en toch be
1 weken. Het wiel hoeft niet op-

t nieuw te worden uitgevonden en
S het verder ‘meeliften’ op de ‘1 am
t sterdam’ promotie die velen be

t reikt In de wereld Is lucratief.
t Waarom zouden toeristen niet een

aantal dagen doorbrengen in Gooi-
se Meren en een bezoek brengen
aan het prachtige Fort Werk IV, de
historische Vesting en het Muider
slot’ De lokale ondernemers varen
er wel bijt Met dit in het achter-
hoofd kwuicu ook meerdere grote-
re landelijke evenementen naar de

Gooise Meren komen.
Op het gebied van verkeer en ver
voer is het wellicht mogelijk om de
problematiek van de spoorse door-
snijdingen hij de NS en het Mïnis
terie van Infrastructuur en Milieu
verder onder de aandacht te bren
gen zodat er oplossingen komen
voor de inwoners die ook dc lancfr
ljke vervoersstromen niet in de
weg zitten. En zo kunnen we nog
wël even doorgaan. Wan.. t er zijn
mogtlijklieden genoegi
Eigenlijk zijn er op alle beleidster
reinen meet mogelijkheden.
Meer aandacht van de landelijke,
regionale en de Europese politiek
voor Gooise Meren zou hiernaast
goed zijn. Mogelijk is het ontstaan
van Gooise Meren inspirerend voor
buurgemeenten om ook tot fusie
over te gaan. In de regio Gooi- en
Vechtstreek is het in elk geval dui
delijk dat de gemeente Hilversum
al langere tijd naar een fusie lonkt.
In Europa liggen strucrourfondsen
ter beschikking en de Nederlandse
lobbyisten in het Huis van de Ne
derlandse Provincies dienen beter
op de hoogte te raken van de mo
gelijkheden die Gooise Meren in
Noord Holland biedt.
Op t8 november aanstaande zijn er
weer lokale verkiezingen en het is
uiteraard aan politieke paçtijen om
hun inhoudelijke accenten te be
noemen naar de toekomst toe. De
kiezer bepaalt dan waar de voor-
keuren naar uit gaan. Feit is wel
dat het nieuwe Gooise Meren veel
meet kansen biedt. Door een gade-
gen, evenwichtig en strategisch
lokaal openbaar bestuur kunnen
deze unieke mogelijkheden In het
belang van de Inwoners worden
verzilverd. Natuurlijk brengt een
fusie van gemeenten ook uitdagin
gen met zich mee. In gemeenten
van grotere schaal zoals de Gooise
Meren zal nog steeds veel aandacht
moeten zijn voor de afstand tussen
burger en stadsbestuur. Met bij-
voorbeeld een actief kernenbeleid,
wijkgericht werken en goede partï
cipatietrajecten kunnen volwaardi
ge en bestuurskracbtige gemeenten
ontstaan waarin burgers en het
stadsbestuur, ondanks de verande
ringen, toch samenwerken.

Dr. Joyce Sylvester, waarnemend
burgemeester Naarden
Deze bijdrage is geschreven op per
soonlijke titel

De fusie van Bussum, Naarden en
Muïden krijgt steeds meer vorm.
Burgemeester Joyce Sylvester van
Naarden ziet veel kansen voor de
nieuwe gemeente Gooise Meren. Dït
artikel zou wat haar betreft de aanzet
kunnen zijn tot een brede discussie.
Welke kansen zien de inwoners?
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die overlast ervaren maken daar
onderdeel van uit.
Sommige problemen kunnen niet
alleen in de nieuwe gemeente
worden opgelost en verdienen
regionale, soms landelijke aan-
dacht. Denk daarbij aan debestrlj
ding van de georganiseerde mis-
daad. Samenwerking met andere
organisaties Is ook van belang, met
name in het buitengebied. Denieuwe gemeente Is rijk aan water
en aan ian4leljjk geNe4 en handha
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