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Relatie met burgers belangrijk aandachtspunt bij fusie

Gedeputeerde Jan Pieter Lokker heeft gisteren  in een overleg met een afvaardiging van
de intergemeentelijke raadscommissie Herindeling nog eens benadrukt dat de relatie
burgers-bestuur veel aandacht moet krijgen in de plannen voor de nieuwe gemeente op
de Heuvelrug. Dit in relatie tot het voorstel van gedeputeerde staten van de provincie
Utrecht om de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en
Maarn per 1 januari 2006 samen te voegen tot de nieuwe gemeente Heuvelrug.

Hoewel er al een jarenlang traject doorlopen is en er op korte termijn door provinciale staten
een besluit genomen zal worden, is er recent toch een burgerinitiatief ingediend door een
comité dat tegen de herindeling is. Lokker neemt de argumenten van het comité serieus, al is
hij het niet met hun standpunten eens. Hij heeft enkele weken geleden het comité Herindeling
Nee uitgenodigd en uitvoerig met een vertegenwoordiging van het comité gesproken. In dit
gesprek werd ook duidelijk dat veel burgers ook hun handtekening hebben gezet uit algemene
onvrede met het lokaal bestuur.
“Juist deze zaken kunnen nu, door de vernieuwingsimpuls van de fusie, opgepakt worden”,
stelt Lokker. Hij roept ook de leden van de intergemeentelijke raadscommissie Herindeling op
dit te onderkennen en gebruik te maken van het vliegwieleffect van de herindeling. “Er zijn al
vertegenwoordigers van de vijf gemeenten vol energie aan het nadenken hoe een en ander
straks op een moderne manier georganiseerd kan worden. Hoe kunnen we de organisatie
efficiënt en professioneel organiseren? Hoe kunnen we de burgers optimaal informeren en
betrekken bij het lokale beleid? Hoe kunnen we de afstand tussen burgers en hun lokale
bestuurders zo klein mogelijk houden? Nieuwe afspraken maken bij een herindeling is naar
mijn stellige overtuiging makkelijker dan het bijsturen van een jarenlang gegroeide cultuur in
een gemeente.”

In het overleg met de raadscommissieleden heeft Lokker nog eens gewezen op het openbare
karakter van het proces en op het belang om het maatschappelijk middenveld en ook het
comité Herindeling Nee te betrekken in deze fase van planvorming.

Voor nadere informatie: Provincie Utrecht, Nico Postma (communicatieadviseur);
tel. 06-10 18 23 31.


