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Intro
Uit het lezersbestand van het Noordhollands Dagblad zijn 213 mensen, woonachtig in de gemeente Niedorp, gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Hiervan
hebben 98 mensen deelgenomen aan het onderzoek.
667 mensen hebben zichzelf aangemeld. Hiervan hebben 552 mensen deelgenomen aan dit onderzoek.
De totale respons is 650.
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Wat is uw leeftijdscategorie?
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Samenstelling huishouding:
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Uw woonplaats:
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Keuze samenvoeging
Ik ben van mening dat gemeente Niedorp
zou moeten samen gaan met:

Wieringermeer, Wieringen en Anna
Paulowna
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Stellingen
Om voorzieningen voor de dorpen in een
nieuwe gemeente te behouden, is het
nodig deze te spreiden in plaats van te
centraliseren.
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Het besluit dat de gemeenteraad op 13
zeer oneens
januari voor of tegen een
Amstelmeerfusie neemt, is bepalend voor oneens
mijn keuze bij de
enigszins oneens
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.
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Amstelmeer biedt met zijn waterwegen,
rust en ruimte veel recreatieve
ontwikkelingsmogelijkheden.
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Het is van belang binnen een nieuwe
zeer oneens
gemeente invloed te kunnen uitoefenen
oneens
op ontwikkelingen binnen Schagen,
omdat veel Niedorpers op deze plaats zijn
enigszins oneens
gericht.
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Het financiële risico van het
Wieringerrandmeer voor een nieuwe
gemeente Amstelmeer is voldoende
afgedekt.
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Beheer van het unieke oude landschap
binnen de Westfriese Omringdijk moet in
handen van een en dezelfde
fusiegemeente zijn.

20%

40%

60%

80%

100%

60%

80%

100%

6%

zeer oneens

17%

oneens
5%

enigszins oneens

12%

enigszins eens

31%

eens

29%

zeer eens
0%

20%

Pagina 8 van 56

40%

Noordhollands Dagblad - Schager Courant
Enquête Amstelmeerfusie

Er is in het fusieproces behoefte aan een
adempauze. Dat biedt gelegenheid ook
andere mogelijkheden dan de oostelijke
fusievariant goed te onderzoeken.
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Het Wieringerrandmeer biedt veel
toeristische kansen voor een
Amstelmeergemeente.
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Ontwikkeling van Agriport en
Robbenplaat gaat ook door zonder dat
Niedorp daarover in een nieuwe
fusiegemeente direct mee praat.
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De oost- of westvariant voor een fusie
moet inzet zijn van de
gemeenteraadsverkiezingen in maart.
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Fuseren met Schagen vormt een
bedreiging voor het open Niedorpse
gebied.
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Agriport biedt volop kansen op het gebied zeer oneens
van agribusiness en werkgelegenheid.
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Beleving
Ik heb genoeg informatie ontvangen om
een goede keuze te maken.
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Mijn mening doet er niet toe, de
uiteindelijke keuze is al lang geleden
gemaakt.
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Er is goed naar de mening van de burgers zeer oneens
geluisterd.
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Ik heb voldoende vertrouwen in de
huidige raad dat men een juist besluit
gaat nemen.
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De lokale politiek staat ver van mij af.
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Opmerkingen
Ik zil graag de voor- en nadelen van een fusie met Schagen en de voor- en nadelen van een fusie met het oosten op één A4-tje zodat ik, en daarmee velen, een
bewuste keuze kan maken.
Er is te weinig gekeken naar andere mogelijkheden.
Er was feitelijk al besloten met Wieringen enz. te gaan samengaan.
Er is wel geluisterd maar of daar nu wat mee gaat gebeuren...?
Door acties vanuit de gemeente moet de politiek nu wel andere stappen gaan nemen. Anders pleegt men schijndemocratie!
volgens mij zijn we veel duurder uit met de oost variant
inhoudelijk slechte vraagstelling, nogal Lada gericht
Met Schagen en Harenkarspel en Niedorp worden wij een draagkrachtige
fusiegemeente met veel nauwere contacten en veel meer gelijke belangen.
Door de aanliggende gemeente grenzen.
De oost variant is de ver van mijn bed show.
Als inwoner van 't Veld is het behoud van eigen gevoel en karakter van het dorp zeer belangrijk. De toekomst ligt in handen van de toekomstige bestuurders. In het
geval van de Oost variant weten wij haast zeker dat er geld bij moet en zo de ontwikkeling van kleine dorpen geremd wordt. Vandaar dat Schagen beter past binnen
het huidige plaatje gezien het feit dat de dorpen rondom Nieuwe Niedorp al lange tijd zijn aangewezen op de faciliteiten van Schagen. We moeten nu eenmaal
onder ogen zien dat het agrarische karakter van de polder steeds meer aan het verdwijnen is en dat men vaak heil zoekt in dorpen van gelijke strekking.
alles is volgens mij al geregeld door deze raad
opstappen en in maart een nieuwe raad,
dus hopenlijk stemmen er vele burgers op de nieuwe partij
Variant Schagen kan kannibalistisch werken voor Niedorp. Amstelmeer variant heeft veel financieele risico's
Historisch gezien behoort Niedorp met Schagen en eventueel Harenkarspel te fuseren. dit is West-Friesland en heette toen dan ook Schager- en Niedorper Cogge.
Met Schagen als centrum op slechts 8 km hebben we ook als daar de voorzieningen dze mooi bij elkaar op een redelijke afstand. En met openbaar vervoer te
bereiken.
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De oost variant geeft de meeste kansen voor de gemeente niedorp.
Ondernemers worden in deze euquete volgens mij niet meegenomen. hun mening is door investeringen in het gebied en de belangrijke lokale werkgelegenheid mi
belangrijk
Het NHD heeft het over een splijtzwam; mi wordt er elke keer olie op het vuur gegooit nu weer door deze enquete. Mi is dit een herhaling van argumenten.
Stellingen zijn arbitrair en dus ook de uitkomsten; geeft mi geen duidelijke toegevoegde waarde meer
De gemeentelijke democratie wordt hier met voeten getreden. Laat men deze beslissing nemen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s.
Mijn mening is dat de gemeente nergens naar luisterd, z'n eigen wil doordramd, en de burgers bedriegd met verkeerde informatie.
Ik ben ondernemer, volgens de gemeente zou de hele middenstand voor de oostvariant zijn, dit is in zijn geheel verzonnen, want de middenstanders zijn hier nooit
over gepolst.Zo worden de inwoners volledig op het vekeerde been gezet.
NEE betekent NEE laat ze hier naar LUISTEREN.
Groeten Henk Moras.
ik ben van mening dat de schager krant te weinig kijkt naar de nadelen van de westvariant en de voordelen van de oostvariant. verder wordt er naar mijn menig wel
heel erg veel aandacht besteed aan de akties van de heer Moras en dat veel van de tegenstanders van de oostvariant achter iemand aanlopen die symphatie
probeert te kweken door de clown uit te hangen.
We willen hier toch geen stedelijk gebied? Als de voorstanders van fusie met Schagen hun zin krijgen zijn we voor je het weet veranderd in stedelijke buitenwijk of
de voorzieningen in ons dorp zullen afkalven zodat je wel naar Schagen móet voor je kleinste boodschappen.
Als de Amstelmeerplannen mislukken draaien wij als burgers op voor de financiéle gevolgen daarvan!
Niedorp heeft geen enkel voordeel van de Amstelmeerplannen!
Een fusie met gemeentes in het oude land geniet de voorkeur.
Gehele raad (minus 1) is van mening dat Oostvariant voor Niedorp de beste keuze is. Dit is geschied o.g.v. informatie en diverse verslagen.
Raad (bijna) unaniem voor keuze Oostvariant.
Mensen in de gemeente Niedorp hebben niet veel gemeen met mensen uit de gemeentes Wieringen en Anna Paulowna. Zij hebben er veel meer baat bij als er in
Schagen bijvoorbeeld meer voorzieningen komen.
Niedorp ligt nu nog in West-Friesland, laten we dat alsjeblieft zo houden.
Zolang we maar geen Den Helder worden.
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Het fusie met Schagen is het meest logische en natuurlijke keuze voor gemeente Niedorp.
Ik had nooit de indruk dat de lokale politiek ver van mij af stond. Echter door hun handelen in dit proces blijkt anders. Nuancering: niet ik als individuele burger staat
ver van de politiek (ik was bij elke "info"avond aanwezig en ben sowieso redelijk betrokken), maar de fracties hebben zichzelf ver van hun kiezers afgezonderd in
onneembare vestingen waarmee elke vorm van communicatie onmogelijk is geworden. Dit voelt als minachting voor de burgers, regentesk
Als slagroom op de toet de afhandeling van de ingediende zienswijzen: ronduit schandalig en mijns inziens ook juridisch niet correct. Een bevestiging dat de burger
er niet toe doet en dat alles wat deze zegt willens en wetens niet wordt gehoord dan wel wordt verdraaid zodanig dat het eigen al lang ingenomen standpunt
bevestigd wordt
Er zijn beslissingen genomen na informatieavonden die naar mijn mening in een tijd waren gepland toen de bevolking nog niet de interesse had voor de fusie.
Geef kort en duidelijk de voor en nadelen aan van de opties.
Politiek luister naar de burgers en motiveer jullie eigenzinnige keuze,anders krijg je na de verkiezing een onwerkbare situatie,denk aan de gemeente Langedijk een
aantal jaren geleden.
Als een grote meerderheid van de burgers een andere keuae voorstaat dus samen met Schagen en Harenkarspel en je vindt dat geen reden om je eigen mening te
herzien of alle opties gemotiveerd aan de burgers ter keuze te geven in een referendum ben ongeloof waardig en ben je als zittiend raadslid niet een waardig
vertegenwoordiger van de kiezers.
De (lokale) politiek is wederom in staat geweest zich te profileren als regenteske bestuurders. Deze politici zouden zich eens moeten realiseren dat zij slechts
beperkte kennis hebben van diverse zaken die spelen binnen de gemeente. Zij kunnen projecten als het Wieringerrandmeer niet of nauwelijks goed beoordelen.
Ook het beoordelen van de opinie van zogenaamde externe deskundigen vereist kennis van zaken. Helaas zijn de lokale politici goedbedoelende amateurs, en dat
zouden ze zelf ook moeten beseffen. Als ze dat zouden doen, en ze zouden voor dit soort ingrijpende beslissingen luisteren naar de stem van het collectief, hebben
we al veel gewonnen. Als ze er dan ook nog in slagen eigen belangen en ego aan de kant te zetten, zal de bevolking van welke gemeente dan ook hier tevreden
mee zijn
Aan de keuze voor een herindelingsvariant liggen nagenoeg geen feiten ten grondslag. Niet alleen ontbeert het rapport Schoof dergelijke informatie en geeft dit zelfs
geen inzicht in de overwegingen van de betrokken besturen, ook andere publicaties ontberen dergelijke informatie. Berichtgevingen in de media over
volksraadplegingen en bestuursvergaderingen getuigen louter van sentimenten en het ontbreken van feiten, waardoor weinig constructieve discussies plaatsvinden.
Laten wij het proces nu eens op een gedegen leest schoeien. Wat maakt schaalvergroting noodzakelijk? Doe gedegen feiten- en haalbaarheidsonderzoek naar de
varianten met daarin de kansen en bedreigingen. Laat dit de basis zijn voor de volksraadplegingen en het politiek-bestuurlijke debat.
Beter ten halve gekeerd dan...
Ik vind het jammer dat ik niet kon kiezen voor de "Noord-Zuid"variant
waarover gesproken werd op de informatieavond.
Deze variant heeft mijn absolute voorkeur.
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Omdat een groot deel van mijn sociale leven zich toespitst op schagen wil ik politiek gezien ook invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek dit betreft bv.
parkeerbeleid, infrastructuur enz. ook de verhoging van de gemeentelijke lasten spelen hierin een grote rol, tevens is het Wieringerrandmeer een groot financieel
risico.
Het lijkt wel of veel Niedorpers denken dat hun kinderen niet meer in Schagen naar school kunnen of dat ze niet meer in Schagen kunnen winkelen als we
aansluiten bij de oostelijke gemeenten.
Ik vind het van groot belang dat het landelijke karakter van ons dorp behouden blijft en dat er voldoende oog is voor de behoeften van mensen in kleine kernen.
Bestuurs en slagkracht zijn zeer belangrijk en het behoud van zoveel mogelijk voorzieningen in de kerenen . De Oostvariant biedt daar alle megelijkheden voor
Het herindelingsontwerp is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
De gemeenteraad van Niedorp had en heeft niet het mandaat van de kiezers gehad om in deze raadsperiode te fuseren.
Er is onvoldoende draagvlak, onvoldoende bestuurskracht, onvoldoende duurzaamheid, onvoldoende interne samenhang, onvoldoende regionale samenhang en
evenwicht en een beperking in het realiseren van de planologische ruimtebehoefte.
Het herindelingsontwerp houdt geen rekening met de cultuurhistorische waarden van het gebied binnen de Westfriese Omringdijk. Juist een samengaan met
Schagen, Harenkarspel en Zijpe zorgt voor de regionale samenhang en het evenwicht.
Er is geen volledige financiële risico-inventarisatie en –evaluatie uitgevoerd.
ik vind dat de mensen die nu aktie voeren tegen de oost variant daar te laat mee begonnen zijn. als ze vanaf het begin de informatie bijeenkomsten hadden
bezocht, was het mischien anders gelopen.
samen gaan met schagen. Anders als je iets moet regelen moet je zo ver van huis weg. schiet natuurlijk niet op.
Laat binnen de omringdijk Westfriesland blijven!
Laat goede cultuurgrond niet verloren gaan aan
een onzinnig meer!
Bij aanvang van het fusieproces is besloten dat het fusiebesluit moet worden afgerond voor de 2011-verkiezingen. De raad stelde dat je herindeling geen onderwerp
van verkiezingen maken, want de burger stemt dan toch tegen. Helaas is het toen al fout gegaan, een doodlopende weg zonder afslagen, zonder kiezersmandaat
voor een fusiebesluit.
En we weten dat bestuurders de natuurlijke nijging om een eenmaal ingeslagen weg te blijven volgen. Ze staan daardoor niet voldoende open nieuwe inzichten en
emotie van burgers.
Ik snap best hoe het zo gelopen is; het overleg met de regenten uit het bijna failliete W’meer verliep twee jaar geleden zo lekker. Dat is logisch W’meer is een
gewillige bruid, die het met Wieringen en Medemblik al heeft geprobeerd. De sukkels uit Niedorp tuinden erin.
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Als de politiek voor de Oostvariant kiest, dan ga ik Lada stemmen.
En Lada zou er niet komen als de gemeente Niedorp zijn zin niet doorgedreven had.
De huidige gemeenteraad handelt niet ONdemocratisch maar wel ANTIdemocratisch. Dit is koren op de molen van populistische partijen. 'Voor de verkiezingen
zeggen ze dit en na de verkiezingen doen ze dat.' En niet alleen antidemocratisch maar ook dom en gebaseerd op angst. Maar angst waarvoor? Dat Schagen
domineert? Dan kun je niet tellen als je naar de inwonersaantallen van Niedorp, Harenkarspel en Schagen kijkt. Bovendien kun je die gevreesde grootstedelijke
aspiraties (???) van Schagen beter beteugelen door in één gemeente op te gaan. Maar het ergste vind ik dat bijvoorbeeld een partij als het CDA nog altijd op zijn
site heeft staan tegen gemeentelijke herindeling te zijn. Misschien nog eens het 9e van de Tien Geboden lezen: 'Gij zult geen vals getuigenis spreken.'
Ik vraag mij af, hoeveel de keuze van het gemeente bestuur onder invloed is van de verwachte eigen werkgelegenheids zekerstelling binnen de nieuwe te vormen
gemeente. (Hoe groter de nieuwe gemeente, des te meer dependance's en decentralisatie, des te zekerde de eigen werkgelegenheid)
Er wordt niet nar de burger geluisterd.
De gemeenteraad heeft de bevolking onvoldoende geinformeerd overhet te lopen proces. Dit is de hoofdreden dat er momenteel een emotionele tegenbeweging op
gang is gekomen.
Niemand heeft de wijsheid in pacht maar een fusie met de Wieringer gemeenten lijkt de evenwichtigste oplossing.
Over uw vraag voorzieningen in de dorpen houden, dat wil ik wel, maar sommige voorzieningen zijn er maar 1 van nodig, zoals het gemeentehuis b.v. dan die liever
in Schagen. Kan dan gecombineerd worden met andere boodschappen daar. Als ik in de krant wat lees over politiek is dat over Niedorp of Schagen. Die andere
plaatsen is een ver van mijn bed show terwijl ik wel te maken heb met wat er in Schagen gebeurt, zoals parkeer plaatsen, bereikbaarheid van het centrum,
voorzieningen van middelbare scholen e.d.
In het begin niet zo bezig gehouden met de fusie, voor mij idee was Schagen heel logisch, dus verwachte ik dat de gemeente Niedorp daar ook zeer serieus in zal
verdiepen. Maar nu willen ze snel en voor de verkiezingen het door drukken, dat is heel jammer.
Ik ben tegen de fusie van het Amstelmeer. Volgens mij wordt dat een financieel fiasco. Het wordt zo een gemeente zonder hart, en waarschijnlijk straks getouwtrek
waar wat moet komen.
Voor mij is Schagen de juiste keuze, Amstelmeer wordt ons gewoon opgedrongen en snel er doorheen geduwt.
Niedorp kwam bij de laatste herindeling in finaniele moeilijkheden door Barsingerhorn,die hadden veel schuld,gevolg Niedorp kwam in een Art.12 status.Bij een fusie
met de Oostvariant lopen we ook financieel risico door het Randmeer,de gevolgen zijn nu nog niet goed te overzien,maar ik zie daar toch financiele problemen van
komen,en dat zullen de inwoners moeten betalen
voor het buitengebied is het toch verstandiger om de Amstelmeer variant te laten slagen, zeker voor de agrarische ondernemers
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Oostvariant omvat min of meer gelijkgerichte plaatsen en zijn van een nagenoeg hetzelfde karakter. Er is geen plaats die overheerst.
Schagen zal een centrale plaats blijven voor winkelen en schoolbezoek. Daarom hoeft de westvariant niet waar, naar mijn mening, de grootste gemeente, Schagen,
toch een minder gewenste boventoon zal voeren.
Het is te gek voor woorden dat de gemeenteraad totaal voorbij gaat aan de wil van hun kiezers. En het is ook te gek voor woorden dat, wanneer je in deze
gemeente een vluchtheuvel wilt op een levensgevaarlijke plaats, het 2 jaar moet duren voor hij er eindelijk is. Terwijl een dergelijk ingrijpend besluit als dit binnen
enkele maanden door de raad gejaagd moet worden. En dat alleen maar om te voorkomen dat de tegenstanders de gelegenheid krijgen om zich te verenigen in
bijvoorbeeld een politieke partij. Voor de huidige politici in de gemeenteraad kon deze ondemocratische doordrammerij wel eens politieke zelfmoord zijn.
Waren eerst voor een fusie met Schagen maar na meer informatie van buitenaf en nuchter nadenken zijn we toch van mening dat het beter is een fusie aan te gaan
met Wieringenmeer.
Nog beter zou zijn één grote gemeente incl. Schagen e.a.
Het wieringerrandmeer zou je direct moeten afblazen,en je verlies moeten nemen.Kijk naar Groningen.Het project Agriport is gedoemd te mislukken met zulke
extreem hoge kosten,en werkgelegenheid valt wel mee want de meeste zijn polen.Waar de wieringermeer zich mee te begint te bemoeien,is gedoemd te mislukken
alle kennis halen ze van het oude land om vervolgens in rap tempo alle prijzen te verkloten.Alsze nu zouden zeggen Niedorp-Zijpe-Anna paulowna en wieringen dan
is er nog wat voor te zeggen,dan blijft het allemaal bij het oude land.Je kunt oud en nieuw land niet met elkaar verrenigen,dat gaat botsen.De wieringermeer samen
met Den helder dat is beter.Maar het lijkt wel een noodsprong van Niedorp,terwijl we meer hebben met Schagen en Harenkarspel.Iedereen weet dat behalve de
gemeenteraadsl
Het is belangrijk dat Schagen een centrale positie blijft houden in veel voorzieningen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om voorzieningen in de dorpen te
houden. Dus een sterk Schagen is alleen maar goed. HEEL erg vind ik, dat de bestuurders van de gemeente hun persoonlijke vetes met Schagen meer laten
meewegen dan het belang van de burger. Het RANDMEER wordt een drama (hoor de verhalen van de blauwe stad!!). De gemeetelijke belastingen in de oostelijke
gemeentes zijn al veel hoger. Bij de oostelijke variant gaat het nog veel meer omhoog (randmeer en veel buitenwegen). Het beste lijkt me om 1 gemeente te maken
van het gebied boven Langedijk, Opmeer en Medemblik. Daar gaan we in de toekomst toch naar toe. Bovendien kun je dan kiezen uit meer (betere) bestuurders.
Alle dorpen in een straal van 10 km. rondom Schagen, zijn histotisch op
schagen gericht. Het is te gek, dat bestuurders, die meestal geen
roots hebben in deze dorpen, dat willen afbreken. Mijn verbondenheid
met Schagen is reeds vanaf de schooltijd, maar ook altijd daarna,
zowel economisch als sociaal altijd belangrijk geweest.
Als het al nodig is om naar een grotere bestuursvorm te gaan,
dan lijkt een gemeente groot Schagen mij de meest voor de
hand liggend
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Ik ben van mening dat er vanaf het begin heel slecht is onderbouwd waarom de gemeenteraad tot zijn keuze is gekomen.
Niedorpers zijn zeer gericht op Schagen: zij gaan er naar school, werken er, gaan er uit, winkelen in het Makado, stappen er op de trein, gaan naar de Westfriese
Markt, de Kermis, Paasvee, Popweekend, naar de huisartsenpost, logopedist, GGZ, naar het tuincentrum, Cinemagnus, MacDonalds, de bouwmarkten en lezen de
Schager Courant. Kortom, Niedorpers voelen zich thuis in Schagen. Ze weten er de weg, vrienden en familie wonen daar.
Het zou toch prachtig zijn als Niedorpers via de gemeentelijke politiek invloed kunnen uitoefenen op beslissingen, die gevolgen hebben voor "hun eigen"
leefomgeving.
Met de gemeentes in de Oostvariant hebben Niedorpers dat niet. In de ruim 35 jaar dat ik hier woon ben ik nog geen 20 keer in deze gemeentes geweest.
jammer dat er eerst een bijeenkomst wordt gehouden voor de ambtenaren van de gemeenten die bij de fusie zijn betrokken. Eerst duidelijkheid en dan pas
kostenverslindende bijeenkomsten lijkt mij
De amstelmeerfusie zorgt voor het behoud van het agrarische in de gemeente Niedorp. Een bijkomend voordeel is dat de dorpskernen nagenoeg allen gelijk.
Schagen is zoveel groter dan niedorp dat zij meer macht hebben dan niedorp en misschien over niedorp heen walsen. Ook zal schagen en niedorp nog meer aan
elkaar groeien met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Daar ben ik geen voorstander van.
Het heeft zo weinig zin om op een van deze politieke partijen te stemmen want er wordt niet naar de inwoners geluistert.
wat er in Haarlem wordt beslist wordt gewoon opgevolgt.
De vraagstelling is niet geheel correct. Er zijn meer mogelijkheden dan alleen het gebodene. Bijvoorbeeld met Harenkarspel en .., maar zonder Schagen.............
Verder enigszins suggestief.
In een democratisch land moet ook iedereen mee kunnen praten over zoiets belangrijks als een fusie met andere gemeenten. Naar mijn mening is er nu (nog) niet
voldoende geluisterd naar de mening van de inwoners van in ieder geval de gemeente Niedorp.
Gem Niedorp kan beter met west variant fuseren, daar wij met die dorpen en met Schagen een veel grotere binding hebben dan met de Wieringermeer, en de
onvoorziene kosten van Amstelmeer hangt boven het hoofd van de burgers. Samen met Harenkarspel is Niedorp sterk genoeg om tegenwicht te geven aan de stad
Schagen.
Ongehoord om zo met hun inwoners om tegaan,totaal geen inspraak de arrogantie ten top bij deze bestuurders.Laten we hopen dat het gezonde verstand optijd zal
zegenvieren,en dat dat niet door de kamerleden,of bij de gemeente raads verkiezingen op 3 maart tot uiting moet worden gebracht het zal een blamage zijn voor de
democratie.
luister aub naar alle mensen dan weet u genoeg
Eigenlijk zijn alle initiatieven van de burgers om tot de fusie met Schagen te komen onbegonnen werk. De beslissing is al lang geleden genomen door de dictatuur
van de gemeenteraad m.u.v. Ard Smit.
Burgemeester Van Dok is aangesteld om de fusie er doorheen te jagen. Zij komt hier niet vandaan en kan er dus zelf geen goed oordeel en gevoel over hebben of
de oostvariant of de westvariant gekozen moet worden. Zij moet ertussenuit!
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In de afgelopen weken is mij opgevallen dat er grote schreeuwers zijn die doen alsof ze weten wat de mening van de Niedorper bevolking is. Maar de meeste
mensen die het eens zijn met het genomen besluit zwijgen en durven nu helemaal niks meer te zeggen. De verhoudingen voor of tegen kunnen wel eens heel
anders liggen dan men suggereert. Zeker is dat de argumenten zoals o.a. "we winkelen in Schagen" en "we zijn voor het voortgezet onderwijs op Schagen
aangewezen" zeer oneigenlijk zijn. Als dat belangrijk was moest heel Nederland één gemeente worden. Het is juist andersom: Schagen heeft een hoog
voorzieningenpeil dankzij het omringende platteland. Het karakter van de nieuwe gemeente is belangrijk: een fusie van plattelandsgemeenten is goed, geen grotere
stad er bij!
Schagen om de bekende argumenten, die al vaker zijn genoemd.
De kant van Wieringer levert verder niks extra's op (mensen kunnen daar toch wel werken) en het geeft alleen maar een financiële risico omdat dat Randmeer een
debacle wordt.
De Gemeente Niedorp moet de voor- en de nadelen over een fusie met de oost- of westvariant eens goed op papier zetten en duidelijk aan de inwoners voorleggen.
Maar geen besluit nemen zonder alle kanten te bekijken.
Heel simpel, ik vertrouw Schagen niet met betrekking tot het behoud van de openheid en het landelijk karakter van de huidige gemeentes. Ongeveer 47000 mensen
in de nieuwe gemeente moet voldoende zijn om onze broek op te houden.
Door beide gemeenten samen te voegen, geeft dat niet meer bestuurskracht. Schagen heeft m.i.z. meer bestuurlijke specialiteiten dan Niedorp en de
Wieringermeer samen. Er had ook nog een vraag gesteld moeten worden hoeveelkeer bewoners van Niedorp in resp. de Wieringermeer of Schagen komen.
Als de lokatie van bepaalde voorzieningen/attrakties niet verandert of niet kan veranderen, dan is het niet van belang in welke gemeente ze liggen of komen te
liggen. Bij eerdere fusiepogingen,onder meer: IJmond, is gebleken dat de persoonlijke belangen van de gemeenteambtenaren een overheersende rol spelen; men
ziet indeling in hogere schalen vanwege het hogere aantal inwoners en vreest dan zeer de concurrentie van een grotere gemeente omdat daar reeds meer
bekwame ambtenaren in dienst zijn die dan ook meer kans maken op de topfunkties. Het zou goed zijn om even na te gaan in hoeverre de 4 gemeenten nu reeds
ambtenaren laten promoveren naar schalen die te hoog zijn voor het huidige aantal inwoners; let daarbij op de burgemeester van Niedorp die duidelijk
overgekwalificeerd is.
Het is jammer dat er niet of nauwelijks naar de mening van de inwoners geluisterd wordt. Dit is m.i. het toppunt van arrogantie. Ik denk dat men dit duidelijk gaat
merken bij de eerstvolgende verkiezingen. Hopelijk is het dan niet te laat.
Wat hebben wij in de Wieringermeer te zoeken?
We gaan naar Schagen of Heerhugowaard.
Ik hoop dat de Oost variant niet doorgaat.
Wij zijn veel meer Schagen gericht.
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Het college en de raad lijken wel blind en horen doof voor de burgers en kiezers die ze in de raadskuil hebben gezet.De arrogantie en regenten mentaliteit die ze er
opnahouden is op geen enkele geloofwaardige manier meer te verantwoorden.Met het zoethoudertje van bestuurskrachtverbetering/elkeke kern zijn
dorpsraad/instandhouden van de voorzieningen in iederekern kan alleen zonder centrumplaats als Schagen in de zelfde gemeente in stand worden
gehouden.Dergelijke (flauwekul JPB)komt niet erg geloofwaardig over.Men kan beter toegeven dat men zich heeft vergist bij het inschatten hou dit punt bij de
bevolking speelt.En niet krampachtig vast houden aan het eigengelijk.gewoon toegeven we hebben ons vergist en laten het arhi 2 besluit door de nieuwe raad na 3
maart nemen.
In het verleden heeft de gemeente Niedorp steeds laten blijken meer verbonden te zijn met Schagen/Harenkarspel.
Plotseling zijn wij na de zomervakantie ( hoe toevallig) overvallen door het besluit te gaan fuseren met Wieringen.
Naar mijn mening had hier op zijn minst een soort referendum aan moeten vooraf gegaan.
Luister eens naar de burgers.
Fusie is noodzakelijk tbv het goed uitoefenen van de gemeentetaken. De kansen op fusie zijn nu aanwezig: doorpakken dus. Fusie met Schagen kan ook, maar niet
op korte termijn. Je bent in de politiek nu eenmaal ook afhankelijk van wat anderen willen, zoals provincie en AP, Wieringen en Wieringermeer. Ik snap er helemaal
niks van dat mensen denken dat de voorzieningen in de dorpen blijven of verbeteren bij een fusie met Schagen. Bij een fusie met Schagen is investeren in de
centrale gemeente echt logischer. Dus voor nu: op naar Oost! Nieuw naamsvoorstel: Dijk en Meer.
de discussie oost/west variant is erg traag op gang gekomen. Ben bij alle voorlichtingsavonden geweest, die waren duidelijk en er is vooral bij de eerste
bijeenkomsten goed naar deburger geluisterd.
de gemeente Anna Paulowna werkt samen met Den Helder aan plannen voor een nieuw haven gebied. Hiermee heeft Niedorp n.m.i. geen belang danwel voordeel
bij. Bij Financiele tegenvallers van het het plan zouden ook wij (Niedorp) nadelige gevolgen kunnen hebben. De voordelen van dit plan bv. werkgelegenheid richt
zich alleen op Den Helder en Anna Paulowna. Geografisch is het m.i.z ook niet logisch om een fusie aan te gaan met een gemeente die voorbij een gemeente ligt
waarmee we dan geen fusie aangaan.
beslissing na gemeenteraad verkiezingen, zeker niet eerder, goed luisteren naar de bewoners van 't veld en zijdewind
Vanuit de gemeente heb ik niet gemerkt dat er openlijk een afweging is gemaakt in de keuze. Wel werd duidelijk gemaakt waarom men voor de oostelijk kant heeft
gekozen. Maar niet wat de westelijke kant zou kunnen betekenen. Bij voorbaat al een uitgemaakte zaak voor de inwoners van Niedorp. De burgers hebben geen
keuze en dat staat mij zeer tegen. Het financiele risico voor de oostkant is zeer groot.
Wat werkgelegenheid betreft kunnen we ook zonder de oostkantkeuze terecht.
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wij zijn georiënteerd op schagen harenkarspel. financieel kan het amstelmeer wel eens als een molensteen om de nek van de gemeente hangen . wie draaien er op
voor de gevolgen?
Helaas is Uw onderzoek zeer eenzijdig! U heeft nergens de gelegenheid genomen, bijv vraag 1, om eens verder te kijken dan Uw neus lang is. Om ons gebied
kansen te geven, met name economisch en daarmee ook voor onze jeugd een gelegenheid te geven om te blijven, moet er worden vergroot naar ca 100.000
inwoners en een Noord en Zuid gemeente worden opgericht. Helaas een gemiste kans en daarmee een slecht onde4rzoek! Graag Uw reactie. Goedenavond!
Indien U dit had meegewogen komen er andere uitslagen op Uw enquete, op dit moment kan ik mijn antwoorden naar een grote gemeente slecht kwijt. Wij moeten
onze stem makkelijk kunnen laten horen in Den Haag, met 100.000 inw. zijn er maar ca 30 gem. groter, dus weet men ons te vinden en kunnen eindelijk de
karresporen uit 1800 worden uitgebouwd!!!!!
Tegen fusie wieringermeer, Wieringerrandmeer, agripoort en dorpen in de wieringermeer hebben in mijn ogen niet/niet veel te bieden. Andere gemeenten hebben
meer dingen om over te moeten denken. denk aan openbaarvervoer, scholen en werkgelegeheid. Wieringermeer heeft bijna niets
Goede (en geen gekleurde) informatie over beide varianten aan inwoners Niedorp verstrekken. Beide varianten OBJECTIEF opnieuw (laten) onderzoeken.
wordt niet naar de burgers geluisterd, wordt besloten achter de ruggen om!!!!
Ik hoop dat er nog eens goed naar een grotere fusie mogelijkheid wordt gekeken, met meerdere gemeenten
Fusie met de gemeente Amstelmeer heeft mijn voorkeur, al zitten ze wel in de klauwen van projectontwikkelaars die alleen maar zoveel mogelijk huizen willen
bouwen om het toekomstige randmeer
Zeer ondemocratisch en volledg overbodig. Slechts het belang van enkelen die er beter van denken te worden, b.v. mevr. van Dok e.d.
De fusie met de wieringermeer is een heiloze weg voor de gemeente niedorp, dit wordt een groot financieel debacle.
Buiten het feit dat dat meer een bodemloze put wordt, zal de wieringermeer nog heel veel geld aan het wegennet kwijt zijn wat onderhoud betreft.
Mijn idee is dat de beleidmakers van de wieringermeer verkeerde keuzes maken, dat geeft geen goed gevoel voor de toekomst.
Laten we het nuchter bekijken en geen grote broek aantrekken, houd je geld voor dingen die nodig zijn, dat kunnen we samen met schagen goed aan.
de fusie met schagen ligt meer vcoor de hand wij komen daar vaak nooit in wieringen dus met schagen samen is voor mij veel intersanter
De gemeenteraad en B en W dienen te luisteren naar "de stem des volks", omdat de massa altijd gelijk heeft; de wijsheid van de massa!
Ook om de kloof tussen hen en de burger te verkleinen i.p.v te vergroten, zoals nu gebeurt.
Laat de politiek zijn best doen om het vertrouwen en de betrokkenheid van de burger weer terug te winnen.
Dit is pas een kans, met hoofdletters!
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Onbegrijpelijk dat de huidige gemeenteraadsleden en de wethouders van de gemeente Niedorp de belangen en de beleving van de inwoners van Niedorp zo
verkwanselen. Niedorp is al zo sterk met Schagen verboden, ook cultureel en sociaal, dat een fusie zonder Schagen voral het karakter heeft van een scheiding ipv
een fusie.
Er is geen enkele binding met de dorpen buiten de Omringdijk. De grotere regiogemeente Schagen bewijst keer op keer oog te hebben voor de belangen van haar
kleinere omliggende gemeentes.
Schagen kan niet zonder haar randgemeentes, Niedorp wil niet zonder Schagen in een fusie.

De voorzieningen die er worden geboden in Schagen is voor ouderen en gehandicapten heel belangrijk.Wat moeten wij in de Anna Paulowna of Midden meer
zoeken.De afstand is hierbij ook een belangrijke factor.Zo ook de diversiteit van voorzieningen is en wordt in Schagen ieder jaar beter.
economies slechte keus. geografies onjuist. socologies niet passend
ontbreekt aan visie. en geen inhoudelijke argumentie
De wijze waarop de huidige politieke partijen tot hun voorkeur zijn gekomen doet vermoeden dat er belangen meespelen die niet bijdragen tot een objectieve keuze
in het belang van Niedorp.
Ik ben tegen de oostvariant, omdat er geen natuurlijke samenhang tussen Niedorp en de overige partners is, wat hebben wij met bijv. Wieringen? De West-Friese
Omringdijk is net als bijv. de Langereis een natuurlijke grens. Dat moet gerespecteerd worden. Bovendien wil ik niet in een gemeente wonen waar een tot mislukken
gedoemd project als het Wieringerrandmeer zich bevindt. Denk aan de de Blauwe Stad. Een paar vragen in deze enquete doen niet terzake. Agriport is mogelijk
een interessant project en ook het Amstelmeer is aantrekkelijk voor de recreatie, maar wat heeft dat met de fusie te maken? Het heeft mij enorm gestoord dat de
gemeenteraad de discussie uit de weg is gegaan en dit besluit er stiekem doorgedrukt heeft. Ik ben bang dat het besluit niet teruggedraaid zal worden. Bezinnen!!!!
De politiek zou dit precaire onderwerp veel eerder en opener met de bewoners moeten bespreken. Het voorgenomen besluit heeft veel te weinig draagkracht onder
de bevolking.
volgens mij is er nooit aan de burgers van de gemeente gevraagd met welke gemeente we gaan fuseren. een fusie met harenkarspel/schagen lijkt mij voor de
gemeente niedorp beter zowel geografisch als economisch. met wieringen en anna paulowna hebben wij als niedorpers totaal geen binding en de wieringermeer ziet
ons als "het oude land". ook op agrarisch gebied.
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Een stemming onder de bevolking van Niedorp zou beter zijn. Ik heb het idee dat er veel eigen belang in mee speelt. Niet alleen op dit gebied. Het
gemeentebestuur is geen reeele vertegenwoordiging van de inwoners. Als burger van de gemeente niedorp zijn wij veel te laat erbij betrokken. een fusie moet eerst
gaan leven en dan pas beslissingen nemen!!
Er is niet geluisterd naar het burgerforum. Er is slecht tot niet geluisterd naar de burgers op de inspraak avonden. Enquete resultaten legt de raad tot heden naast
zich neer.
Ikzelf en veel andere burgers willen de Westfriese gemeenten graag samengevoegd zien in een nieuwe gemeente. Schagen is onze plaats voor veel voorzieningen.
Als dit tot onze gemeente behoort kunnen we meer invloed uitoefenen op deze voorzieningen. Ook sociaal zijn er vele contacten binnen een nieuw te vormen
gemeente met Harenkarspel, Schagen en eventueel Zijpe.
De financiele consequenties voor de burgers is een zwak punt in het onderzoek tot heden, maar misschien is dat bewust buiten de aandacht gehouden.
De gemeenten Niedorp heeft er alles aan gedaan om de burgers mee te krijgen in de keuze die zij voor ons hebben gemaakt. Het is alleen over duidelijk dat deze
keuze tot stand is gekomen door een te grote voorkeur naar de oost variant. Nu het twee voor twaalf is valt het niet mee om toe te geven dat er misschien beter
naar de west variant had moeten worden gekeken, en dat is jammer. Het zou de gemeente staan te prijzen wanneer ze de moeite zouden nemen om de
tegenstanders van de oost variant tegemoet te komen en te gaan onderzoeken hoeveel moois de west variant de gemeente Niedorp kan bieden, om vervolgens tot
een goede keuze te komen waar een ieder zich in kan vinden.
naar mijn mening is de fusie met de wierungermeer/wieringen er doorgedrukt door bepaalde raadsleden en totaal niet geluisterd naar de inwoners van de gemeente
Niedorp.
Zonder mandaat van de kiezer wordt een besluit genomen waarop geen invloed door de kiezer uitgeoefend kan worden omdat de raad het eenmaal ingenomen
standpunt niet ter discussie wil stellen. De zgn inspraakavonden waren een farce. De steeds duidelijk aanwezige afwijzing en de voorkeur voor fusie met
Schagen/Harenkarspel werden steeds genegeerd of weggewuifd door arrogante opstelling van de raadsfracties waarvoor luisteren naar de burger/kiezer kennelijk
geschiedt met dichtgestopte oren. Nooit zijn de voor-en nadelen van een fusie met Schagen/Harenkarspel tegenover die van Amstelmeer gezet. Stuitend is dan dat
het voorstel Amstelmeer tussen twee verkiezingen doorgedrukt moet worden.
Het zou wat mij betreft een goed gevoel geven als onze gemeente binnen de natuurlijke grens van de westfriese omringdijk zou kunnen blijven.
Ik heb het idee dat deze fusie teveel is bepaald door minder prettige ervaringen van het Niedorpse bestuur met Schagen in het verleden, en veel te weinig door de
te verwachten en wenselijke stedelijke ontwikkelingen in de toekomst van Schagen en Den Helder en de gebieden daaromheen.
Mijn neming is dat de huidige fusie te klein is en men niet gehoord wordt in het provincie bestuur.
Ik zou graag willen dat er naar een nog grotere variant wordt gekeken zodat je je stem in den haag kan laten klinken
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Een referendum onder de inwoners van Niedorp is de oplossing voor dit probleem. Laat de mensen zelf beslissen ipv een grote politieke lobby en wellicht dubbele
agenda's van B&W en raadsleden en niet alleen die van Niedorp.
Hoe kan het dat ik gedegen informatie over de fusie over het hoofd heb gezien? Ik lees toch echt de krant. In de Niedorper had er net zo'n mooie brief over
bijgevoegd kunnen worden als we later van de nieuwe ("sussende") burgermoeder kregen - als de pr over de fusievarianten tenminste na aan het hart ligt...
Ik heb in het verleden ook in Schagen en dit is mij zeer goed bevallen, een prettige gemeente met mensen die meer mijn kleur hebben als de Wieringermeer.
Het zou de gemeenteraad van Niedorp sieren niet langer vast te houden aan haar eigen standpunt om samen te gaan met Wieringen etc. , maar daadwerkelijk te
luisteren naar de kiezers. Als men zich daadwerkelijk vertegenwoordiger acht van de bevolking van Niedorp en de huidige keuze als de enige juiste ziet, dan hoeft
men niet bang te zijn de definitieve keuze over de verkiezingen van maart 2010 te tillen.
Iedere partij heeft dan gelegenheid middels verkiezingsprogramma aan de keizers uit te leggen waarvoor men staat en te communiceren wat en waarom Oost of
West hun voorkeur heeft. Op deze manier zijn alle inwoners van Niedorp in staat hun stem uit te brengen op de partij van zijn keuze incl. fusie. Tot op heden is niet
niet mogelijk geweest omdat fusie geen item was bij vorige verkiezingen.
De ontwikkelinigen binnen Wieringen kunnen op zich wel of niet positief zijn, maar staat ver af van de beleving van de inwoners van de gemeente niedorp.
de krant doet vookomen dat er een keuze is/was tussen de oost en west variant, maar dat is niet zo. Schagen wilde niets van niedorp/fusie weten en Niedorp is
toen verder gaan zoeken..
Agriport en het Wieringerrandmeer bieden evengoed kansen, ook als we met Harenkarspel en Schagen zijn gefuseerd. Aangezien veel inwoners op Schagen en
ook op Harenkarspel zijn gericht, ligt daar hun betrokkenheid. Met andere plattelandsgemeenten als Harenkarspel en hopelijk ook de Zijpe moeten toch ook de
plattelandsbelangen goed behartigd kunnen worden.
De Amstelmeerfusie geeft wat Randmeer betreft alleen in het seizoen werk. Het is de vraag of het allemaal haalbaar is. Het heeft nu al veel geld gekost zonder dat
er daadwerkelijk wat tot stand is gekomen.
Het doordrukken van de gemeente Niedorp naar deze fusie vind ik ook een kwalijke zaak. Over de westkant wordt niet eens gesproken, deze is bij voorbaat al
uitgesloten. Waar is men mee bezig ?????
Ik geloof wel dat Veld en Zijdewind graag bij Schagen willen omdat zij daar dichter bij wonen. En die tuinkabouter trekt de stemming alleen maar scheef. Ik denk dat
met gericht op Schagen wel meevalt omdat ook Alkmaar en HHW veel volk trekt. En ze zetten toch geen hekken om de stad? De Nieuwe gemeente opnieuw
inrichten en klaar is Kees.
Gemeente politiek is een omgedraaide democratie, eerst besluitvorming en afspraken vanuit het zittende ambtenaren apparaat hierna toestemming vragen aan
raad. komt deze niet dan drukken bepaalde personen deze alsnog door met argumenten welke niet thuishoren in de discussie.
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Het zijn soortgelijke gemeentes. Ze zijn qua grote en belangrijkheid gelijkwaardig. Schagen kan ook met andere gemeentes samen verder. Ze hebben Niedorp
alleen nodig voor uitbreiding van de witte paal.
Gemeente Schagen zal bij een fusie te overheersend blijken. Schagen voert een anti bedrijven beleid(kattenbrokjes bij tuincentrum Bos) is in het verleden tegen de
vedubbeling van de N245 geweest en heeft jaren gestreden tegen de eigen agrarische inwoners (dempen sloten in de ruilverkaveling)
Ik vind dat er in het vervolg eerst zo een rondvraagopzetje als deze,de ronde moet doen! en dan met een waarschijnlijke keuze naar buiten treden...en niet zo als
het nu is gegaan...Maar ik vond de vraag keuze,niet echt goed.,ik vind niet dat je zozeer je ideeen kon uiten.
Ik krijg een soort Betuwelijn-deja-vu: men heeft gezegd dat het Randmeer er moet komen en ondanks gewijzigde marktomstandigheden durft men niet meer terug.
Dit terwijl het geen rendabel en valide plan meer is in de huidige markt, wat tot onnodige hoge kosten voor inwoners van de gemeente gaat leiden. Om nog maar
niet te spreken van emotionele gevolgen voor hen die in het betreffende gebied wonen en praktische overlast door bouwwerkzaamheden. Hier sta ik absoluut niet
achter, dus ik wil dit niet meefinancieren door onderdeel te worden van deze gemeente.
Ik heb niet zoveel binding met wieringen
Ik weet eerlijk gezegd niet welke variant goed is voor ons Niedorpers. Ik vind wel dat we slecht zijn geinformeerd door de gemeente. Kan mij duidelijk worden
gemaakt waarom oost beter is dan west?Pas nu de beslissing eigenlijk al genomen lijkt worden de burgers er bij betrokken. Men wekt de indruk de mening van de
burgers serieus te nemen maar doet dit niet! De zienswijzen worden ter zijde gelegd omdat het standaard zienswijzen zijn. Moet ik mijn stem in maart bij de
verkiezingen ook beargumenteren, omdat deze anders niet geldig is. Ik krijg sterk de indruk dat de keuze allang gemaakt is en dat er richting ons een toneelstuk
wordt opgevoerd. Je vraagt je werkelijk af of je wel moet gaan stemmen. Men houdt zich toch niet aan het verkiezingsprogramma
De kansen die volgens de raad de Oostvariant biedt kun je bijna ook allemaal opnoemen voor de Westvariant (Schagen Harenkarspel/Zijpe)
Het Wieringerrandmeer is een dusdanig gemeentegrenzen overstijgend project, dat nu nog samengaan met de gemeenten die hieraan hun instemming hebben
gegeven, het dan ook maar eerst helemaal moeten afmaken. Over 15 jaar als waarschijnlijk er weer een herziening nodig zal worden, is dat voldoende
uitgekristalliseerd. Nu is het nog een volkomen ondoorzichtig verhaal waarvan de garanties niets zeggen. Zie alle andere grote infrastructurele projecten zoals De
Blauwe Stad, de Noord/Zuid-metrolijn te Amsterdam en de Betuwelijn.
Communicatie met de burgers is het allerbelangrijkste. Wat en waarom de keuze voor oost, was vooral in het begin onderbelicht Daar is naar mijn idee de onvrede
begonnen.
Overhaaste en verkeerde keuze. Een Amstelmeer variant geeft voor de toekomst onvoldoende slagkracht, een sterke centrum-plaats zoals Schagen ontbreekt. De
Noord-zuid variant geeft wel deze mogelijkheid.
Als inwoner van de gemeente Niedorp, ben ik van mening dat deze gemeente beter past bij Schagen, Harenkarspel en Zijpe in iets mindere mate. Dit vanwege het
landschap en de inwoners. Persoonlijk heb ik niets met de Wieringermeer, het is voor mij een gemeente waar je door heen rijdt over de A7, meer niet. Ook de
achtergrond van de bewoners verschilt met die van de Niedorpers. Misschien is het nog een optie om de huidige gemeente Niedorp te splitsen???
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wij hebben een bedrijf en kiezen voor de keuze met Wieringermeer etc., maar voor de "gewone" inwoner van de gemeente kan ik mij voorstellen dat Schagen een
betere keus is.
Maar wij als agrariers zoeken de andere agrariers liever op.
Schagen en Harenkarspel zullen alles naar zich toe gaan trekken, en de gemeente Niedorp is nergens meer.
En met de fusie wieringermeer heb ik meer we zijn een agrarisch gebied en we zullen allemaal onze eigen kern houden.
En ik heb nog nooit ergens gelezen dat Schagen wel met Niedorp wil gaan fusseren? Van ons mag de fusie met de wieringermeer gewoon doorgaan.
mensen in niedorp hebben totaal geen binding met de'ze gemeente. Schagen en H"karspel daar trekken wij allemaal heen. Ik denk dat in deze keuze meer naar de
bedrijven wordt geluisterd ipv de burgers
Gemeente heeft wel informatie avonden gehouden maar dat was een éénrichtingsweg, toen was de keuze al bepaald. Het is een politiek spel waarbij men bang is
macht te verliezen als men voor Schagen kiest, eigen belang is belangrijk in de politiek (what's in it for me?). Wat heeft Niedorp nu echt met de Wieringermeer,
niets! We zijn georiënteerd op Schagen.
de beslissing is naar mijn mening al genomen en het is belachelijk dat de inwoners inspraak op hebben.
We zijn geOriënteerd op Schagen, we hebben niets met de Wieringermeer. Straks moeten wij voor zaken naar Wieringerwerf ofzo?? Gemeentepolitiek heeft een
grote fout gemaakt, Burgemeester Weerwind heeft in mijn ogen maar één grote fout gemaakt in zijn Niedorpse carriere en dat is deze geweest. Hij had dit kunnen
sturen en heeft verkeerd gekozen.
Gemeente Harenkarspel past in exact hetzelfde beeld als de gemeente Niedorp daar past een kern zoals Schagen uitstekend tussen.
Mijn mening is dat Agriport wat betreft werkgelegenheid nog wel eens behoorlijk kan tegen vallen, als de subsidiepotten dicht gaan is het bekeken met de
glastuinbouw, Nederland is geen geschikt land voor grootschalig glastuinbouw.
Ik ben voor de oostvariant omdat dan de belangen van de plattelandsgemeenten beter gewaarborgd lijken te zijn, maar eigenlijk lijkt mij het vormen van een grote
gemeente Schagen de allerbeste oplossing. Dan zou bij het vormen van meer grote Gemeenten de Provincie als zodanig kunnen vervallen.
bijna 2000 ingediende zienswijzen ,waarvan vele tientallen met zeer zinnige argumenten tegen de voorgenomen fusie , worden door het college volledig genegeerd
en afgedaan met een simpele automatisch aangemaakte nietszeggende en niet ondertekende standaardbrief.
Dit maakt de splijtzwam allen nog maar groter.
Maar het recht zal 3 maart a.s. zegevieren.
De nieuwe partijen met als speerpunt fusie met west zullen een meerderheid in de raad krijgen en het tij alsnog keren.
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De oostvariant geeft de mogelijkheid om een goed kleine kernen beleid uit te voeren, wat ik niet zie gebeuren bij de westvariant.
Ook is er in de politiek een omezwaai naar een nieuw zelfbestuur in beweging, met dorpsraden die veel beter weten wat er speelt in de dorpen. dus geen regie van
een centrum plaats Schagen, maar bestuur van botom up. Mensen worden mondiger en kunnen heel goed bepalen wat nodig is!! Politiek niet vergroten en
centraliseren maar terug naar de vloer. Kennis zit in de dorpen zelf, en die moet gebruikt worden,
niet fuseren volgens amstelmeerfusie, kunnen wij zeker voor de zeer hoge kosten opdraaien. Politiek moet naar de mensen luisteren en als die willen samen gaan
met schagen eo moet hier naar geluisterd worden, anders zal het vertrouwen in de lokale politiek helemaal tot een nulpunt dalen en hoeven we blijkbaar ook niet
meer te stemmen.
De gemeenteraad kent 2 groepen: beslissers en meeknikkers. De eerste groep lijkt wel gedrogeerd in dit proces of snapt niet wat de gevolgen kunnen zijn voor de
democratie in Niedorp
als niedorp bij schagen gaat is het met de voorzieningen in de dorpen gebeurd het verhaal dat er leerlingen en kopers naar schagen gaan is lariekoek er gaan net
zoveel naar alkmaar hhw wieringerwerf dus is er maar een mogelijk heid dat is amstelland
Ik beperk me tot het financiele gedeelte. Agriport is al een flop, het randmeer is een aankomende flop en de vorm van recreatie die men voor ogen heeft gaat ook
niets opleveren. Een gedeelte van deze blunders zal door de burgers van de nieuwe gemeente moeten worden opgehoest. Niedorp zal veranderen van een
welvarende gemeente, naar een nieuwe gemeente met zeer hoge belastingen.
Ik ben geen voorstander van de oostvariant, maar als uit een enquette of referendum zou blijken, dat de meerderheid van de Niedorper inwoners dit wel wil, kan ik
mij daar bij neerleggen.
Nu heb ik het gevoel dat de gemeente zijn eigen zin er doordrukt, tegen de wil van de bewoners in. Men geeft de andere gemeenten, die wat meer tijd willen nemen
voor hun beslissing, hier geen ruimte voor. Naar mijn gevoel een uiterst ondemocratisch besluit.
Omdat bij de gemeenteraadsverkiezingen ook andere zaken een rol spelen, zou het beter zijn om los hiervan een referendum te houden. Als het toch op de
verkiezingen aankomt zal ik in ieder geval stemmen op een partij die tegen de oostvariant is.
Het grote probleem van de Amstelmeervariant is dat het gebeurt op oneigenlijke argumenten.
Wieringerrandmeer is een bedreiging voor de lokale huisvesting. Woningbouw gaat af van het gemeentelijk woningcontingent.
Agriport 2 is afgeblazen om bedrijfseconomische redenen. Agriport 1 verkeert in zwaar weer door het afschaffen van de subsidie op warmtekrachtinstallaties.
Daarnaast biedt het slechts spaarzaam werkgelegenheid voor Nederlandse medewerkers. Het overgrote deel van de medewerkers komt uit Oost Europa.
Onderzoek naar de Westvariant is wenselijk, omdat zo een goed vergelijk gemaakt kan worden. Het zou dan natuurlijk mogelijk zijn dat Amstelmeer inderdaad de
beste variant blijkt te zijn. Maar in de huidige situatie is een vergelijk niet mogelijk.
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niedorp samenvoegen met schagen en harenkarspel is de beste keuze voor iedereen.
Als bevolking van Winkel zijn wij aangewezen op de voorzieningen van Schagen. Wij willen ook graag daar iest over te vertellen hebben.
De gemeente Niedorp sluit prima aan op het regiofunctiegerichte Schagen qua cultuur, voorzieningenniveau en geaardheid. Laat het gemeentebestuur en zijn
ambtenaren vooral goed luisteren naar de wensen en behoeften van zijn burgers en niet slechts kijken naar macht.
Schagen wil graag centrum zijn voor Niedorp. Maar de grote vraag is? Hoe kom je Schagen nog binnen als je aan de Noordoostelijke, Oostelijke en Zuidoostelijke
gelegen dorpen van Schagen woont. Als de Hoep afgesloten is, gaan we allemaal over de Stationstraat en de Nes om je auto kwijt te kunnen aan de Langestraat of
op het makado-dak. Niet te doen. Gewoon een AH XL in Niedorp met pakeergelegenheid. Schagen wil die niet. Als je centrum van een nieuwe gemeente wil
worden moet je nu al investeren op infra.
Bij een fusie met Schagen hebben we invloed op hetgeen wat Schagen wil.
De rode lijn die in het hele verhaal blijft is; dat de ambtenaren van Niedorp, gelet op hun beperkte kwaliteiten het liefst doorgaan met hun zwakke broeders van de
andere door hun gewenste partners (toch een grotere gemeente en ondanks de kwalitatieve eigen beperkingen er toch nog een schaaltje bij!) en ook de hobyisten
die zich bestuurder of raadslid noemen schatten in dat ze binnen de door hun gewenste fusie hun eigen belang voldoende kunnen borgen. Kortom onproffesioneel
gedrag van ambtenaren en bestuuders waar de bewoners alleen weer voor jaren last van gaan krijgen. Mocht de voorgestelde oostvariant doorgaan dan vertrek ik
uit deze (nieuwe)gemeente. Ik geef geen blanco cheque aan zulke domheid.
Het zal toch niet gebeuren dat er een fusie plaats gaat vinden zonder enige inspraak van de inwoners van onze prachtige Gem. Niedorp waar uit eerder onderzoek
d.m.v. het indienen van een zienswijze en reacties op de voorlichtings avonden in de gemeente meer dan 90% van de inwoners fel tegen deze ongewenste fusie
zich hebben uitgesproken.De gemeente raad en het college van B&W zouden zich heel diep moeten schamen als zij deze ongewenst fusie er toch door gaan
drukken.Ook al omdat er in de verkiezings programma's van alle politieke partijen stond vermeld dat er absoluut geen sprake van zou zijn tijdens deze raadsperiode
om een fusie of herindeling aan te gaan.
Het is daarom diep treurig dat deze bestuurders zo'n beslissing met enkel maar onwaarheden durven te nemen,het is een schande onbegr
Men moet ophouden waardevolle dingen te slopen om drogredenen van werkgelegenheid.
Een bepaalde kliek vult zijn zakken en de rekening is voor de burger.
Houd de polders in stand!
De gemeente wieringermeer heeft geen overzicht gegeven van zijn financiele positie en is naar mijn mening geen goeie partner om mee in zee te gaan,en daarbij is
er helemaal geen gebrek aan water recreatie ,er zijn genoeg meren en wateren in de noordkop.
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de fusie is een discussie geworden zonder dat naar argumenten wordt geluisterd, het politieke proces is een democratie onwaardig
Bij de laatste verkiezingen is aangegeven geen besluiten te nemen over herindeling van de Gemeentes. Dit gebeurt nu wel. Ik acht het van groot democratisch
belang dat besluiten na de verkiezingen worden genomen. Voor die tijd kunnen de inwoners van de Gemeentes nog uitgebreid geinformeerd worden t.a.v. voor en
nadelen van de varianten en de verkiezingsprogramma's. Indien de politieke partijen besluiten de herindeling door te zetten zal dit tot grote effecten leiden bij de
eerstvolgende verkiezingen.
M.b.t. ontwikkeling recreatiemogelijkheden Randmeer,dit voorzieningen niveau komt er tóch wel, met of zonder Niedorp, evenals de werkgelegenheid Agriport,
deze is er immers al, en staat buiten de fusie. Dus de fusie zal het voorzieningen nivo niet bedreigen.
De fusie spitst zich hoofdzakelijk toe op bestuurlijk en ambtelijk nivo. Vreemde machten en krachten gaan dan het Westfriesche platteland beheren, dat is m.i. niet
gewenst, en over de bundeling van ambtelijke krachten heb ik grote vraagtekens: Het effect ga je pas zien wanneer de Gemeentelijke lasten gaan dalen, echter de
praktijk zal laten zien dat de lasten zullen gaan stijgen, voorbeelden genoeg uit het verleden.
Zonder een goede onderbouwing met getallen van de voor en tegens voor zowel de oost als de west variant is het niet mogelijk om een goede afweging te maken.
Het is mij tot op heden niet gebleken dat de gemeenteraad in staat is om deze onderbouwing op te stellen voor beide varianten. Er wordt heel eenzijdig naar de
Amstelmeerfusie gekeken en ingespeeld op de angst voor het mogelijk grotere broertje Schagen.
Hierdoor wordt denk ik zowel door de gemeenteraad als de bewoners op gevoel een keuze gemaakt. Deze keuzen staan loodrecht op elkaar.
Wanneer er een goede onderbouwing is staan de mensen achter de gemeenteraad. Wanneer er geen goede onderbouwing is is het gewenst dat de gemeenteraad
luistert naar de mening van de mensen
Ik ben blij met dit onderzoek maar vind ook dat er niet of nauwlijks kenbaar is gegeven dat dit onderzoek gehouden kon worden.
Dat deze anquete is niet vermeld in de Niedorper en niet op de gemeente pagina.
Als inwoner hebben wij geen informatie ontvangen, misschien ook niet gevraagd, over de bestuurlijke en leefbare kanten van de gemeen-schappen uit de oostvariant. Mede door de oriëntatie en betrokken-heid van de mensen uit onze dorpen, vooral die uit 't Veld en Zijdewind op Schagen en onze directe omgeving zoals
ook Harenkarspel, zou deze variant de voorkeur moeten hebben. Dit in ieder geval bekeken vanuit ons woongebied.
Een fusie met wieringermeer wijs ik af omdat , ereen heel andere mentalieteit heerst ,boeren en arbeiders. een christelijke gemeenschap,
Er wordt alleen gesproken over toerisme en Agriport .Men heeft het hier over eigenbelang.Bij de Gemeente raad hoor je niets over Schagen
waar je als schoolgaand en winkelend publiek toch naar toe gaat.
Ook veel inwoners van de gemeente werken in Schagen.En niemand
werkt in of bij Agriport.Met Schagen kan je ook mee werken aan een betere infra struktuur voor de wegen in de nieuwe gemeente metSchagen dan denk ik aan de
weg Verlaat -Schagen.
Als je een info avond bijwoond , je hoord een paar raadsleden spreken
dan krijg ik de indruk dat ik naar een paar dementerende raadsledenzit luisteren,die totaal niet weten wat er in de Gemeenschap leeft.
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niedorpers hebben een binding met harenkarspel , door de vele huwelijken, met bv.velders en zijdewinders ,met waarlanders ,tuitjenhorners en warmenhuizers,
maar al deze dorpen niet met
middenmeerders en de wieringermeer dorpen, en mocht het winkelketen
te kort schieten dan is men zo in schagen,waar alle sosciale zorg ook al zit, met goede voorzieningen.
Het is m.i. van groot belang mee te kunnen beslissen en verantwoording te dragen voor besluiten die in de gemeente Schagen genomen worden. Die kunnen voor
Niedorp gevolgen hebben. Dan kun je beter deel uitmaken van een nieuw te vormen gemeente met Schagen om invloed te kunnen uitoefenen. Met de oostvariant
is geen echte verbondenheid.
Het zou verstandig zijn om een adempauze in te lassen aangezien nu de andere gemeenten ook de noodzaak van een fusie hebben ingezien. Zij zijn nu wel bereid
om hierover constructief na te denken in tegenstelling tot vorig jaar. Dat geeft mogelijkheden voor Niedorp om de gesprekken met Harenkarspel, Schagen en evt.
Zijpe te heropenen en om in te zetten voor een sterke Westvariant. Het is niet alleen de regio waar alle inwoners op geënt zijn maar waar ook een sterke
handelsband mee is. Zowel economisch als op het gebied van toerisme maar ook op het gebied van welzijn is de Westvariant een betere keuze als die de
Gemeenteraad nu voor ogen heeft.
De gehele fusie moet van de baan. Dit is een speeltje van een groep fanatieke politici bij vooral de provincie. Borghouts heeft dit ooit bedacht en zoals hij nu
gelukkig weg is, moet het hele fusieplan ook weg. De huidige burgemeester van Dok is ook voor dit plan ingehuurd en is dan ook totaal niet onafhankelijk, wat
aantoont in welk een totaal ondemocratische situatie wij momenteel verkeren.
wij zijn geheel op schagen gericht en dat moet zo blijven
er wordt niet naar de mensen geluisterd de mensen met een bestuurs functie zien alleen maar hun eigen gewin .Is zeer belangrijk voor hun status
kostenplaatje buitengebieden (wieingermeer/wieringen) ivm infrastructuur wegennet, riolering etc is niet voldoende in kaart.
Het zgn Amstelmeerproject is, als het al door gaat, zeker geen garantie op werkgelegenheid voor Niedorpers.
Leefbaarheid van de dorpen is al gelopen race, winkelhart Niedorp is hier goed voorbeeld van, dit heeft de leefbaarheid al aangestast. Een fusie met Schagen zal
dit niet verder aantasten immers men is hier al aan gewend.
Tot slot wil ik nog kwijt dat de regenteske houding van de huidige raadsleden van Niedorp me uitermate irriteerd.
De inwoners en de protesten worden niet serieus genomen!
Misschien kan de nieuwe gemeenteraad beter de stem van de inwoners
laten doorklinken in het beleid.
Als gewone burger heb ik meer met Schagen dan de dorpen van de Oost-variant. Scholen, winkels, medische voorzieningen,eventueel gezamenlijke industrieterreinen. Meer kans op een betere aan en afvoer wegen naar onze gemeentes
wat ook in het belang is van Schagen. De dorpen van de Oostvariant zeggen mij niets, ik kom er nooit en heb er geen binding mee.
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de dorpen van niedorp hebben al veel binding met de dorpen van harenkarspel,door de vele derby`s in verschillende sporten, en wat de scholen
al niet doen tijdens de kerstvacanties met onderlinge sport evenementen
in `t veld en waarland , het centrale punt is gewoon Schagen, met al de
zorg toestanden die daar bij horen, met een goed winkelhart!
Ik ben voor de fusie van de westvariant, omdat ik van mening ben dat een gemeente een kern (in dat geval Schagen) nodig heeft.
De voorgestelde fusie is een fusie van gemeenten die niets met elkaar gemeen hebben.
Ik eveneens tegen de plannen Wieringerrandmeer; de voordelen worden schromelijk overdreven tov de nadelen. Het is een prestige project. Het feit dat Wieringen
ergens in 1800 een eiland was zegt mij niets; in 800 was het onderdeel vaste land. (zie Blauwe Stad)
Als het zo is, dat Schagen Niedorp overschaduwt qua belangen lijkt het me een risicovolle fusie. Gelijke partners zie ik meer in de andere optie.
waarom alles zo ver zoeken als we het ook dichtbij kunnen vinden.
dhr moras heeft een hoop mensen wakker geschud , maar er is nog te weinig info , we hebben een lokale omroep laat die eens actiever worden over dit onderwerp
,bv radio of een tv debat , dit kost geld ,daar kan de gemeente wel een post voor vinden om dit te financieren .
welke keuze wordt gemaakt is niet mijn grootste probleem, wel hoe de besluitvorming grotendeels buiten de bevolking van Niedorp plaatsvindt.
De eerste vraag vind ik vervevelend om in te moeten vullen. M.i. is een grotere gemeente handiger.
Geen duidelijkheid waar inwoners van Niedorp hun gemeentelijke zaken kunnen afhandelen.
Qua plattelands structuur passen Niedorp en Wieringermeer meer bij elkaar
hoe groter des te duurder en al die hoge heren kosten veel te veel geld kijk nou in de zorg ze staan wel aan het hoofd maar hebben nog nooit een kont gewassen
dus schoenmaker blijf bij je leest
Als er zonodig gefuseerd moet worden,zullen er nieuwe kaders moeten komen waarin de mens en het millieu centraal staan, vanuit die verandering moeten
economen en bestuurders denken en rekenen.Ik zie bij de huidige voorstanders te veel aandacht voor het economische belang.
wat moet een mens van ruim 80 hier nog mee!!!!! Mijn schoonzoon zou zeggen "het zal mijn tijd wel duren".
Beide fusies bieden zowel bedreigingen als kansen!!
Het is voornamelijk een gevoelskwestie, als inwoner van Niedorp ben ik meer op Schagen gericht.
Ik heb helmaal niets met plaatsen als Wieringerwerf, Anna-Pauwlowna ed.
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Bij informatieavonden herindeling kwamen de mensen niet.
Het is een kleine groep tegenstanders die, nu het besluit nagenoeg genomen is, in actie komen. Deze mensen waren bij de informatieavonden niet aanwezig. Deze
kleine groep denkt namens de meerderheid van de gemeente te spreken en dit is beslist niet waar.
Deze groep roept alleen dat ze tegen zijn, maar ze hebben weinig steekhoudende argumenten.
Zoals altijd wil een kleine groep hun wil opleggen aan de meerderheid.
De meerderheid/voorstanders staan achter het besluit van de gemeenteraad en hebben totaal geen behoefte om te reageren.
Echter de tegenstanders reageren uiteraard wel, zodat er in het algemeen een scheef getrokken beeld over mening van de Niedorpers naar buiten komt.
De polder Iueuwlandpolder weer onder water zetten is een onzaling idee en daar moet men zo snel mogelijk vanaf. Het v.b. kan zijn de Groene Stad in Groningen.
dat komt ook niet van de grond. Meer starterswoningen voor de jeugd. Geen dure huizen waar wij met z'n allen aan mee moeten betalen via de belansting aftrek.
Snap niet dat de gemeenteNiedorp niet beter naar de bevolking luistert . Het zal wel te merken zijn aan de komende gemeenteraadsverkiezingen!!!!
gezien de vele negatieve reacties zou het verstandig zijn geweest om een referendum uit te schrijven . ook ben ik wel nieuwsgierig naar het feit of er personen
persoonlijk belang hebben bij de voorgenomen variant
IVM de centrale ligging is de fusie met Schagen en Harenkarspel de beste optie
het licht toch voor de hand, een fusi met harenkarspel,schagen.
de fusie voor wieringermeer is alleen voor het risico en het draagvlak van de financieering van het randmeer.
fusie met wieringermeer is alleen voor het draagvlak van definancieering van het randmeer.
oproep aan medeburgers om op lada te stemmen. In zeer korte tijd hebben zij meer vertrouwen gewonnen bij de burger dan de hele raad samen. Ook het college
laat zich in deze van haar zwakste kant zien.
ze willen dat amstelmeer dat handen met geld kost en daar moet niedorp straks voor opdraaien
De burgers zijn gehoord, maar er is absoluut niet naar geluisterd. Uit de gesprekken met de burgers is duidelijk gebleken dat de keuze voor de wieringermeer door
de politiek al is gemaakt. Vele burgers uiten hier hun ongenoegen hierover, maar de politiek luistert niet. Ook de dorpsraad 't Veld Zijdewind heeft dit aangegeven
maar ook zoals met alle andere onderwerpen die de dorpsraad naar voren heeft gebracht word er nu ook niet geluistert.
aangezien er heel veel raakvlakken zijn in de dorpen van harenkarspel,schagen op het gebied van cultuuur geschiedenis,tuinbouw ,werkgelegenheid ,sport en
school heb je ook een betere besluitvorming en cohesie tussen de bewoners en bestuursleden .
ingehuurde wethouders uit andere gebieden lijken mij zoiezo geen optie omdat zij geen enkele binding hebben met de nieuwe fusie gemeente .respecteer je
bewoners uit de dorpen ,ga problemen niet uit de weg,dan krijg je ook respect van je bewoners en besluiten worden dan ook niet zo geblokkeerd,vermijd de zgn
w.b.v.p de wandelgangen besluitvorming politiek want dat veroorzaakt alleen maar onbegrip
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Blij met fusie .
Het vreemde is dat na 'n aktie van een persoon opeens iedereen een mening heeft over dingen waarvan ze geen achtergrond informatie hebben. Misschien kunnen
we het onzalige idee van het amstelmeer tegenhouden want uiteindelijk betalen we toch het gelag via provincie(zie blauwe stad)
Hoewel ik zelf watersporter ben, ben ik absoluut tegen de drooglegging van de Wieringermeer. Over de hele wereld heerst hongersnood en is er groot te kort aan
landbouwgrond. Hier hebben projectontwikkelaars de arogantie om goede landbouwgrond onder water te zetten: waar zit het verstand? Waarschijnlijk zullen zij nooit
weten wat honger is, maar wellicht dat onze schepper voor dit soort lieden een gepaste straf in gedachte heeft!!! Zelf wil ik niet medeverantwoordelijk zijn dus zeg ik
volmondig NEEN tegen dit project en de bijpassende fusie met de Oostvariant.
De keuze is al gemaakt voordat alle mogelijkheden zijn onderzocht.
Aan inwoners wordt niets gevraagd; er wordt alleen geinformeerd.
Wieringerrandmeer gaat een 2e Blauwe Stad worden; laat de betreffende gemeenten dat maar opknappen.
Laat de fusie onderwerp zijn op de aankomende verkiezingen.
De nu zittende partijen in de gemeenteraad moeten "gestraft" worden voor hun regenteske gedrag.
Ik vind een fusie met de gemeente Schagen een logisch gevolg van de al aanwezige gerichtheid van ons dorp op alle faciliteiten van Schagen. De verbondenheid
met deze gemeente is groot!
Niet ieder zal reageren, maar is het met de oost variant zeer oneens.
Men heeft sterk het gevoel dat dit er even door gejast zal worden.
Ook bij de Nieuwe p.l v burgemeester van Niedorp kan een vraagteken worden gezet, deze is pas in de gemeente en weet zeker niet wat er leeft.
De hr Weerwind is met de oosterwind vertrokken, en derhalve niet meer aanspreekbaar als burgemeerster.
alleen fuseren op bepaalde onderdelen/ geen totale fusie. of zelfs helemaal geen fusie.
er wordt helemaal niet overlegd wat de financielen gevolgen zijn voor de gemeente niedorp,er worden maar met losse bedragen geuit dat de fusie met de
wieringermeer meer voordeel bied.we zien het gevolg in groningen.
Graag met schagen,zie daar meer mogelijk heden.
Een fusie met wieringen is voor mij onaanvaadbaar, het randmeer gaat veel geld kosten en wieringen is voor mij te ver om een goede fusiepartner te zijn. We zijn
gericht op schagen en totaal niet op wieringen.
Niedorp past totaal niet bij Wieringen of de Wieringermeer.
Allerlei samenwerkingen gaan met Schagen. Bijna iedereen is wat betreft de dagelijkse dingen op Schagen gericht. En TOTAAL NIET op welke plaats dan ook in de
Wiringermeer.
Bovendien gaan we in Niedorp straks flink betalen voor dat veel te dure plasje water.
En daarbij is het wel heel erg irritant dat de beslissing er heel snel doorgedramd wordt. Zonder naar de tegenstanders te luisteren. Of de eventuele tegenstanders
de gelegenheid te geven om er tegen in te gaan. De huidige politieke bobo's hebben iets besloten, en voordat de tegenstanders zich kunnen organiseren wordt
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gauw even het besluit er doorheen geramd. Dit is geen democratie, maar lijkt meer op het Oostblok. Of een dictatuur uit een bananenland.
dat ze bij de gemeente niedorp het niet zo nauw nemen met de mening van de bevolking het lijken wel dictators.we zijn helemaal op schagen gericht
ik zie de fusie niet zitten, er komen heel veel kosten op ons af, denk hierbij bijvoorbeeld aan het wegenonderhoud, er komen heel veel wegen bij met relatief weinig
extra inwoners, dus een aanzienlijk hogere onderhoudsprijs per inwoner dan nu het geval is. tevens zijn we nu financieel net weer een redelijk gezonde gemeeente,
we hebben redelijk moeten bloeden teondertijd met de fusie van Barsingerhorn, hebben toen zelfs een artikel 13 status toegekend gekregen, niet iest om dus trots
op te zijn. Al met al denk ik dat bij een fusie de kosten, lees hier dus belastingen aan de burger, aanzienlijk verhoogd zullen worden, en we zijn al niet de
goedkoopste........
Moet ik straks naar Den Oever om een rijbewijs etc te verlengen? OF A. Paulowna? Dacht 't niet
De argumenten die gebruikt worden voor Amstelmeer kunnen ook gebruikt worden voor een fusie met harenkarspel, Schagen en evt Zijpe.
Schagen heeft toerisme (folklore) Zijpe ook, kustgemeente; industrie en bedrijventerreinen, economie, werkgelegenheid ook in Sgn en Harenkarspel (Daalimpex,
bejo, autobedrijven, ontwikkeling Zijtwende op grens Niedorp en Schagen. Heel opmerkelijk dat rapport Schoof hetzelfde zegt als het besluit van de bestuurders van
Niedorp en Wieringermeer. Kan geen toeval zijn. Er is niet naar de bevolking geluisterd. Er is gezegd: die kant gaan we op.
mijn mening is dat bij een fusie met schagen de kleine gemeentes gebruikt gaan worden om schagen groter te maken ten koste van de kleine gemeenten zie
bijvoorbeeld alkmaar en de randstad
Denken in kansen en niet in bedreigingen, de kansen liggen in Schagen en in een veel mindere mate in het Wieringer randmeer en de Agriport
ik wil liever helemaal niet fuseren, maar als het moet, dan maar met Schagen en Harenkarspel. LADA is onze spreekbuis!
De bestuurders moeten nu kleur bekennen, anders vallen ze straks door de mand bij de verkiezingen. In mijn ogen zijn het gewoon incompentente mensen die dit
besluit hebben genomen. We denken dat ze het voor de burger opnemen, maar ze doen gewoon hun eigen zin, zonder naar de kiezer (burger) te luisteren.
Er is veel te veel geld besteed aan propagandistische activiteiten en dit werd dan "verkocht"als informatie. Ook het inhuren van allerlei bureaux om dit fusieproces
te begeleiden is weggegooid geld, laat onze vroede vaderen en ambtenaren zelf eerst nadenken over belangrijke beslissingen en organiseer daarover een
referendum
Ik ben van mening dat we in de moerbeek overwegend veel meer met Schagen heeft te maken, o.a. voortgezet onderwijs, openbaar vervoer (trein) winkels en
uitgaan.
We hebben totaal geen band met bv Wieringenwerf stel je voor dat je daar dan alle gemeentelijke zaken moet gaan regelen.
En als het zo belangrijk is om bv een supermarkt in je dorp te hebben waarom is dat dan nu al niet meer van toepassing in bv 't Veld en het Waarland, dus dat lukt
nu ook al niet. laat staan met de Oost- fusiegedachte.
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Natuurlijke variant : kanaal Alkmaar-Kolhorn- Schagen als natuurlijke grens.
Dan vallen 't Veld, Barsingerhorn, Haringhuizen, Kolhorn, etc. binnen de nieuwe gemeente met Harenkarpsel en Schagen. Deze plaatsen zijn meer op Schagen
gericht dan op de Wieringermeer. Daarnaast zijn deze plaatsen onderling meer met elkaar verbonden.
Waarom wordt er niet naar de burgers geluisterd ?? Volgens mij wordt deze fusie een persoonlijke strijd van onze 'gemeentebesturen'.
Het vertrouwen dat de raadsleden er voor ons zijn is geheel weg, maar daar ligt niemand wakker van !! Ik hoop, en geloof, dat bij de volgende verkiezingen dit heel
duidelijk zal worden.
Ik vindt dat er bij deze fusie ook goed moet worden naar de leefbaarheid in de kleine dorpen,want de voorzieningen zijn de laatse jaren allen maar minder
geworden.Het moet niet zo zijn dat wij voor al deze voorzieningen alleen maar verder moeten
ik hoop dat de raad terug komt op dit besluit en echt naar de mensen gaat luisteren,de politiek moet weer geloofwaardig worden.
De fusie van verschillende gemeenten zou gebaseerd zijn op het feit dat er in een grotere gemeente voor het gemeente apparaat schaal voordelen te behalen zijn.
De enige drijfveer voor fusie met gemeenten in de oost variant lijkt te zijn het randmeer dat er gaat komen. nergens blijkt nog uit of deze fusie daadwerkelijk bij gaat
dragen aan een schaalvoordeel voor de huidige gemeente niedorp.
Sterker nog als het randmeer er gaat komen wie weet dan nu al hoeveel dit gaat kosten. Uit de praktijk blijkt dat begrotingen voor dergelijke grote projecten niet
uitkomen, en uiteindelijk de burger betaald. Weg voordeel van een grote gemeente!
Het is nu de tijd om de west variant te onderzoeken en op basis van twee uitkomsten een keuze te maken en niet andersom, kiezen en een onderzoek uitvoeren.
Wanneer dorpen bij steden worden gevoegd is nederland straks een grote stad. En waar moet de stadsmens dan naar toe om te ontstressen?
Het is zeer irritant dat het er op leek dat zo'n raadje dacht dit iedereen maar zo even door de strot te drukken zonder dat daar behoorlijke openbare discussie en
voorlichting over geweest was!
In de berichtgeving van het NHD vind ik het erg jammer, dat er op een vervelende manier stemming in Niedorp wordt gemaakt. Het is prima, dat alle argumenten
voor of tegen herindeling weergegeven worden, maar laat het NHD vooral zorg dragen voor een goede verhouding tussen de inwoners van de gemeente Niedorp.
Die stimuleer je niet door verschillende keren een kop in de trant van "splijtzwam in Niedorp" te gebruiken.Als u verdeeldheid wilt zaaien, moet u daarmee doorgaan.
Maar is dat wel echt uw bedoeling? Dus mijn verzoek: ga door met uw informatieverstrekking, maar houd Niedorp één en mooi.
in brede kringen kan men horen dat de gemeente Niedorp de fusie snel door de raad wil hebben en dan kan het niet anders zijn dat de vier beoogde partners
handjeklap hebben gespeeld over lange termijn zaken als ontwikkeling van dorpen, kerntaken, en plaats van een eventueel nieuwe gemeentehuis. In de
Westvariant ligt dat duidelijker met Schagen als centrum
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D.m.v. de fusie het doordrukken van het Wieringerrandmeer, omdat er dan een groter draagvlak zou zijn.Ik ben daar zeer op tegen[financiéel een groot debacle]De
aanwijzingen hiervoor liggen er al.
Naar mijn idee, gezien de ontstane opwinding over dit onderwerp, is het noodzakelijk om hier een referendum over te houden.
kunt Uantwoord geven op de vraag
Hoe
moeten de mensen reageren zonder PC?
dank u
te weinig informatie en overleg vooraf.
Schagen is reeds lang onze centrum gemeente, het is van groot belang dit te versterken en invloed op te krijgen, door een fusie waar Schagen in betrokken wordt.
Mensen van het oude land moet je niet samenvoegen met de polders,
andere mentaliteit. Niedorp is 'westfries'getint en hoort bij Schagen.
De verdeling is ook veel beter,raadhuis in Schagen(goed bereikbaar),
waar moeten we anders naar toe ?Wieringerwerf !! Nog even winkelen !
de gemeente niedorp blijkt al besloten te hebben.
mijn mening is dat ze gewoon doorgaan en niet LUISTEREN NAAR DE BURGERS! als ze dan toch willen fusieeren waarom dan al een een stuk aan het
gemeentehuis bouwen. geld weggooien van de burgers is dat!!!
Er zijn genoeg mensen, die niet reageren.
De informatie in de aanloop naar de discussie is ruim onvoldoende geweest. Hierdoor konden andere dan politieke partijen hun stellingen poneren in de
samenleving, incl. de bijbehorende posters. Mensen vormen dan niet hun eigen mening, maar volgen de mening van diegene die het hardst roept. De informatie die
nu verstrekt moet worden door de gemeente aan de burgers, moet alle voor- en tegenargumenten bevatten en helder en compleet zijn. Het gaat er m.i. om dat er
voldoende know how binnen de nieuwe gemeente binnengehaald kan worden om de toekomst in te gaan. En of wij nou een binding hebben met Schagen of een
andere gemeente is deels irrelevant. Het gaat er ook om de karakters van de div. gemeenten en de leefomgeving in stand te houden, incl. voorzieningen. Ook goed
toegankelijk voor ouderen
In de nieuwe structuurvisie 2040 wordt intensieve veehouderij toegestaan in de Wieringermeer. Ik ben bang dat als met Wieringermeer gefuseerd wordt dat er ook
megastallen in de gemeente Niedorp komen, daar waar wethouder Bijlstra de provincie (mevr. Driesen) reeds warm voor heeft gemaakt.
De ervaringen die ik heb met de kennis en kunde van de bestuurlijke organisatie van de gemeente Niedorp zijn niet goed te noemen. Er wordt niet naar de burger
geluisterd. Een fusie met meer gecultiveerde gemeentes zoals bv Schagen zou voor de burger een betere oplossing zijn. Nu hebben we te maken met wethouders
die bv. bij een megastal roepen, ga je gang maar dan zien we de bezwaren wel tegemoed. Hier moet je het dan als burgen mee doen. Het probleem word in dat
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geval bij de burger neergelegd.
Raad van Niedorp, luister naar uw burgers!
Informatie door gemeente Niedorp verstrekt is erg eenzijdig en niet objectief. Er wordt te weinig geluisterd naar de wensen van de bevolking.
De amstelmeerfusie wordt ons door de keel geduwd door de gemeenteraad van Niedorp. De gemeenteraad luistert niet naar de mening van haar inwoners, als
argument wordt gebruikt dat zij niet hoeft te luisteren daar zij door de inwoners van Niedorp is gekozen. Feit is echter dat van de gekozen vertegenwoordigers er
weinig meer over zijn in de huidige raad en dat de huidige raad bestaat uit personen welke door de partijen zijn aangewezen. Tevens was de visie over de fusie
plannen tijdens de verkiezingen nog niet bekend. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geenszins sprake is van een democratisch besluit. De gemeenteraad
verkiest de belangen van bedrijven boven de belangen van de bevolking. Conclusie: de gemeenteraad mag dit besluit niet zelfstandig nemen en moet luisteren naar
de bevolking.
oneens met fusie met Wieringen, (veel te ver weg gelegen) en oneens met ontwikkeling Amstelmeer (Wiergermeer nog maar 75 jaar geleden
drooggelegd, het land kan in de toekomst hard nodig zijn).
de achtergrond/cultuur van de bewoners van de oostvariant is totaal verschillend van die van de "west-friese" bewoners van de westvariant (geloof,
"eilandbewoners", dialect etc.). wieringen en anna paulowna zijn qua onderwijs/ boodschappen doen/ cultuur vooral gericht op den helder. wieringermeer is, naast
zijn eigen (winkel, onderwijs)voorzieningen vooral gericht op de omgeving rond medemblik en zelfs ook hoorn. vanuit niedorp gaat men nauwelijks voor culturele
activiteiten, scholen, winkelen etc. naar enige plaats in de wieringermeer, anna paulowna of wieringen.
Ik krijg sterk de indruk dat de burgers niet serieus genomen worden, zie o.a. de standaard antwoordbrief m.b.t. het indienen van de zienswijze( of geen antwoord
krijgen).
er is een groot verschil op gebied van geloof, taal (dialect) volksgeaardheid,cultuur etc. tussen de oost- en de westvariant. de "west-friezen" van niedorp voegen
veel beter samen met schagen, harenkarspel en evt. zijpe dan met de specifieke geaardheid van de wieringers als toch nog eilanders, de wieringermeerders met
veel friese. groningse en drentse wortels en de "bollenkwekers" uit anna paulowna. de helderse "jutters "is ook een aparte categorie. bewoners van wieringen en
anna paulowna zijn gericht op onderwijs. voorzieningen en cultuur van den helder. bij de wieringermeer is men voor deze zaken gericht op medemblik en omgeving
en ook voor een groot deel op hoorn. voorkeur dus de westvariant!
Of het nu een oost of west variant wordt vindt ik niet zo interessant maar een goede onderbouwing vanuit de politiek ontbreekt tot op heden. Voor allebij de opties
zijn voors en tegens dus is het belangrijk dat de bestuurders op een goed niveau met alle betrokken partijen om tafel gaan om tot een goed onderbouwt besluit te
komen.
Het buitengebied aan ten westen van de gemeente niedorp grenst aan meer dan alleen schagen. Het lijkt mij darom zinvol om met Harenkarspel en evt Zijpe een
groter belang te vormen in besluitvorming omtrent de toekomstige invulling van deze gebieden.
De ruimte in het oosten is daarentegen zo groot dat de invulling daarvan gerust over kan worden gelaten aan anderen.
Tevens denk ik dat we oveer ±10 jaar alsnog een noord - zuid fusie krijgen in de provincie.
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wil niet bij Schagen. Heb 26 jaar geleden bewust voor een plattelands gemeente gekozen
wij hebben niets met Wieringenmeer, maar veel meer met Schagen.
onder andere: winkelen-scholen
Belangrijke criteria voor de keuze van fusiepartners zijn draagvlak voor die keuze en interne samenhang in de nieuwe gemeente (toetsingskader herindeling Rijk en
Provincie). Aan beide ontbreekt het in voldoende mate door de sterke binding met Schagen en Harenkarspel. Bij het voortzetten van de oostvariant is de kans groot
dat vroeg of laat het herindelingproces stil wordt gezet. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Het geloof van de gemeente om de voorzieningen in kleine kernen in stand te houden en/of te verbeteren wanneer wordt gekozen voor een plattelandsgemeente is
te sterk. Trends zijn anders, en de inwoners hebben er meer belang bij dat bepaalde voorzieningen worden gecentraliseerd omdat de kwaliteit dan beter is en de
inwoners er meer profijt van hebben.
Niedorp hoeft met niemand te fuseren. Ik snap niet waar deze flauwekul vandaan komt.
In Niedorp heeft de bedrijvengroep het voor't zeggen blijkbaar. Het geld regeert in deze gemeente; niet de volksvertegenwoordiging! Hoezo, de gemeenteraad als
vertegenwoordiging van de burgers? Zo hoort 't en dat zou democratisch zijn, maar democratie is in politiek Niedorp blijkbaar een vies woord. De huidige politici,
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden weten dat wij, de bevolking, in maart onze tegenstem zullen laten horen en dat dan e.e.a. zal moeten
worden teruggedraaid, dus nu wordt de fusie er op 13 januari a.s. snel "doorheen gejast", dan staat de burger verder buiten spel! Bah!! Democratie in Niedorp?
Nee dus, hier past mijns inziens een beter woord: "Corruptie!"
De oostvariant is en slechte zaak, omdat:
Wieringermeer en Wieringen geen "buur"gemeenten zijn. In die zin dat je er niets te zoeken hebt! Voortgezet onderwijs is in Schagen. Winkels en winkelhart =
Schagen.
Het Wieringerrandmeer wordt een schip van bijleg. Geen aansluiting op het waternetwerk. In verband met de recessie is het de vraag of er behoefte is aan dure
woningen gsitueerd aan het randmeer.
Er is uiteindelijk veel te kort rugbaarheid gegeven aan de fusering met Anna Paulowna, Wieringerwaard etc.(=West-Variant) en de plannen die de leden van de
Gemeente Raad er nu even binnen no-time doorheen willen drukken omdat het HET PLAN IS VAN DE GEM.NIEDORP en absoluut niet geluisterd wordt naar de
inwoners van de Gem.Niedorp !!!! Ik zou het echt te gek voor woorden vinden als de Gemeente Niedorp nu nog effe gauw deze grootse plannen (..wat ook ons als
burgers ongetwijfeld veel extra geld zal kosten..) wil doorzetten VÓÓR de GemeenteRaadsverkiezingen van 13-Mrt.2010 ! De Gemeente"duikt"zonder gedegen
vooronderzoek in een plan, weten niet eens het totale kostenplaatje en als het tegenvalt zullen zij zich wel weer schuilen achter onvoorziene zaken..WAAR de
inwoners voor moeten opdraaien !
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Het grootste gedeelte van de huidige gemeente Niedorp is gericht op Schagen. Eén Blauwe stad in Nederland heeft al voldoende leergeld gekost.
Ik word in de discussie nogal ingezet op de logica van het samengaan met Schagen en Harenkarspel (overeenkomsten met Harenkarspel, gerichtheid op Schagen.
Ik neig ook naar deze mening. Er wordt echter weinig benadrukt dat 'meer van hetzelfde' weinig avontuurlijk is. De ongelijksoortigheid t.o.v. Wieringermeer biedt ook
toegevoegde waarde voor beide partijen.
Het zal vast goed zijn voor het toerisme maar wat heeft dat met mijn woongenot te maken? Waarom is deze fusie nu zoveel beter voor mij als inwoner van niedorp
dan wanneer we met o.a schagen samengaan. Ik woon hier die toeristen niet.
Locale politici dienen goed te luisteren en te voelen wat er bij de bevolking leeft. Zij zijn indertijd gekozen door de kiezers en hebben hen beloofd dat een
gemeentelijke herindeling niet tijdens hun raadsperiode zou worden doorgevoerd. Nu blijkt dat deze herindeling toch wordt gerealiseerd medio januari 2010. Begrijp
mij goed: een gemeentelijke herindeling is zonder meer noodzakelijk. De gemeente krijgt steed meer taken toebedeeld waardoor kennisbundeling en efficiency
noodzakelijk is (en laat vervolgens de provincies maar verdwijnen maar haar imcompetente bestuurders). Echter, een gemeente kan alleen functioneren indien deze
draagvlak heeft onder haar bevolking. Dit kan alleen worden gerealiseerd bij een voldragen democratisch proces: maak dit onderwerp onderdeel van de
verkiezingen.
Ik betreur dat onze nieuwe Burgermeester ons in haar schrijven wel te kennen heeft gegeven dat bepaalde argumenten zijn gecatogoriseerd en dat er een "grote
hoeveelheid" zienswijzen is ontvangen, maar het aantal buiten beschouwing laat. Dit terwijl het aantal stemmen dat van zich laat horen met een zelfde zienswijze
toch per stuk zou moeten tellen en niet per argument. tevens geeft ze aan dat de reacties voor een deel(?) zijn verwerkt in een concept herindelingsadvies,
wederom zonder aan te geven welk deel. nou kan ik dat uit zoeken maar dan mzag ik veel tijd gaan vrij maken om alle openbare stukken te gaan in lezen in deze
toch al drukke periode. (sint / kerst / zorgverzekering etc).
liever word ik dan ook samenvattend en juist in een schrijven geinformeeerd. mvg eddie.
lada doet mee met de verkiezingen dit wordt het alternatief voor de
herindeling met schagen harenkarspel en zijpe
Ik vind de ideeën om met Schagen samen te willen gaan omdat we daarop gericht zijn echt onzin. Dat blijft toch wel. Wat telt is de ideeën die de gemeenten samen
hebben over landschapsindelingen en dergelijke. Waar bouwen, waar recreëren, waar wonen etc. Ik denk dat het beter zal gaan als er gelijkgestemde gemeenten
samen gaan. Helaas is Schagen toch meer een stadsgemeente, met veel groeiplannen, daar ben ik angstig voor. Ik wil niet in een buitenwijk van Schagen belanden
over 20 jaar. Opgeslurpt door de uitbreiding van schone industrie en dergelijke en scholenbouw. Gemeenten met alleen laagbouw, weinig mensen per vierkante km,
gelijke ideeën, is en blijft mijn motto. Boodschappen doe ik graag bij de buren!!!en niet in mijn achtertuin.
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De west variant is nooit voldoende onderzocht, daar Schagen in het begin afhoudend reageerde. Alle energie tot samenvoeging heeft zich in deze gemeente toen
gericht op de oostvariant. Het is nog niet te laat!
Ik had nog de optie: geen fusie, in gedachte.
Beide fusies hebben nadelige financiele gevolgen, wat doen we daarmee? Het is een keus tussen geld pompen in Schagen of geld pompen in het
Wieringerrandmeer. Laten we zuinig zijn op ons geld in deze moeilijke tijden.
Zie de opmerking van wethouder Eelman in het NHD van 2-jan. Welk een misplaatste arrogantie.
Daarom alleen al voor de oostvariant.
Omdat Niedorp van oudsher georienteerd is op de centrumplaats Schagen, en ik via de raad graag mee wil beslissen over onderwijs, winkelbeleid en woningbouw,
werkgelegenheid en welzijn voor ouderen, in de cengtrumplaats Schagen en haar directe omgeving, is de enige juiste keuze een samenvoeging aan te gaan met
Schagen en Harenkarspel/evt.Zijpe. Verder is het Wieringerrandmeer een "sprong in het duister" waarvan we de consequenties in het geheel niet kunnen overzien,
ondanks de zogenaamde garanties.
Zie de opmerking van wethouder Eelman in het NHD van 2-jan. Welk een misplaatste arrogantie.
Daarom alleen al voor de oostvariant.
wij vinden belangrijk dat als je hulpbehoefend wordt dat je dan in Schagen terecht kan. Ook voor de dokterspost.
Ik meen een tendens te bespeuren bij de red. van het nhd schagen, welke eigenlijk niet bij een neutrale krant hoort.
Men probeert door tendentieuze berichten alle neuzen in de richting van schagen te krijgen, wat misschien nog wel gaat lukken ook.
Maar wij inwoners van Niedorp hebben onze vertegenwoordigers gekozen en ze hebben voor ons een keuze gemaakt en nu moeten we gewoon afwachten of onze
vertegenwoordigers bij de provincie het daar mee eens zijn. Als ze positief reageren dan zo spoedig mogelijk fuseren, dat kost de gemeenschap het minste, meer
moet er niet gebeuren.
De kosten voor aanleg van een randmeer zullen deels worden gedragen door de inwoners van de gefuseerde gemeenten. Daar wil ik liever niet bijbehoren.
het lijkt op zeer arrogant bestuur
Ik vindt de fusie prima
De arrogante gemeenteraad van Niedorp heeft allang geleden besloten dat ze samengaan met Wieringermeer en absoluut niet met Schagen willen fuseren.En of er
nu wel of geen protest van de bevolking is interesseert ze geen ene malle moer,getuige ook de reactie van de gemeente op de bezwaar schriften , we hebben geen
niewe inzichten gezien en gaan lekker onze eigen gang schijt aan de bevolking, wat ik allemaal al van te voren zag aan komen dat het zo zal aflopen.Want waarom
niet even wachten met een beslissing tot na de verkiezingen nee ze zagen het al aan komen dan zou hun plannetje niet doorgaan. Slotmening de bestuurders van
Niedorp zijn ondemocraties en eigenwijs en moeten zo vlug mogelijk opstappen.
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Ik heb sterk het vermoeden dat ambtenaren zich opgeslokt(bedreigd) voelen door een fusie met Schagen en dat dit de belangrijkste reden voor de politiek is om zo
halsstarrig vol te houden in een fusie met Wieringermeer etc. . En misschien heerst er ook de angst dat Schagen verder gaat bouwen aan de Oostkant.
Gemeente Niedorp 'hoort' gevoelsmatig beter bij Schagen, Harenkarspel. Wieringen voegt gewoon niet. Mensen in de gemeente Niedorp( wie je dan ook hoort) zijn
meer gericht op Schagen/Harenkarspel. Zelfs Heerhugowaard zou een betere keuze zijn dan Wieringen etc. Werkgelegenheid scheppend als de fusie met
Wieringen zou doorgaan? Dat is ook niet waar omdat de tuinbouw/Agriport echter zo gemechaniseerd is, dat geen toegevoegde waarde geeft. Daar geloof ik niet in.
Ook meer toerisme? Hoe ziet men dat, nog meer golfbanen met dure koop- en vakantiewoningen voor de elite? Het geld is beter te stoppen in
kleinschaligeprojecten (fietspaden, wandelpaden)
Ik vrees net als zovelen met mij in Niedorp dat de beslissing al is genomen en onze mening er niet toedoet. Mogelijk dat deze enquette wel telt!
wij hebben uit de dorpen totaal geen binding met de wieringermeer we worden er zeker niet beter van maar hoe meer zieltjes destemeer er kunnenn mee betalen
aan dat onzinige en geld verslindende randmeer project en daar pas ik voor schagen licht in ons bereik altijd al zo geweest als het dan toch zou moeten laat dat
dan zo blijven, we zijn al genoeg belazerd
ik ben meer gericht op schagen ,ik heb niks met de oost gemeentens
Leven we eigenlijk nog wel in een democratisch land? Als de bevolking het niet eens is met de "regenten" waarom dan toch doorgaan? Als de regenten inderdaad
gelijk zouden hebben hadden ze beter moeten communiceren met de bevolking ipv via standaardbriefjes reageren en voor de rest een glas drinken, een plas doen
en de zaak laten zoals ze is. Weg met dit soort bestuurders!!!
vooral het financiële plaatje kloptniet.Verder zou de raad,indien zij hiermee verder gaat,(oostvariant) persoonlijk aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden,als de
inwoners hogere lasten zouden krijgen door het randmeer.
Men doet voorkomen of onze mening er nu al niet meer toe doet, en de beslissing reeds is genomen. Ik ben echter van mening, dat wanneer er maar genoeg tegen
het voorstel wordt geageerd een gemeenteraad naar de inwoners moet luisteren en niet tegen de stroom in eerder bedachte plannen door te drijven. Besluiten
dienen te worden genomen indien daar een voldoende draagvlak voor aanwezig is.
definitieve beslissing uitstellen tot na de gemeeentelijke verkiezingen, waaruit zal blijken dat een fusie met harenkarspel/schagen de voorkeur zal hebben
Ik vind dat er een stemming moet komen voor of tegen oost of west variant dit kan samen met de gemeenteraad verkiezingen dan kan er een demoncraties besluit
genomen worden meeste stemmen gelden.Ook heb ik het idee dat de huidige gemeenteraad op een enkele uitzondering na er voor eigenbelang zit en niet voor de
gemeenschap.Dus niet genoeg luisteren naar wat er leeft bij de bevolking.Ook denk ik dat de oostvariant in de toekomst heel veel geld gaat kosten hierbij denkende
aan een niet te voorziene kosten post in de ontwikkeling van de randmeerplannen en onderhoud aan wegen en bruggen in de wieringermeer.Ook denk ik dat het
zogenaamde water tourisme ons in niedorp geen economische voordelen op gaat leveren zo als de gemeenteraad denkt .
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het definitieve besluit uitstellen tot na de gemeentelijke verkiezingen zodat meteen helder wordt waar de politieke partijen dan staan
De beste garantie voor oplosingen van plattelandsvraagstukken is samengaan met gelijksoortige gemeentes of gebieden
Het feit dat Schagen reginale voorzieningen heeft is geen argument om met hun te fuseren integendeel de kans is dan te groot dat alle middelen voor bepaalde
voorzieningen in die centrumplaats besteed worden ten koste van kleinere kernen.
Ik ben ten zeerste tegen een randmeer.
Goede grond opofferen voor water is slecht en de boeren zijn niet gecompenseerd het gaat de burger alleen maar meer kosten.
Bij een west variant kun je invloed uitoefenen op beslissingen van Schagen.
Schandalig hoe bnw Niedorp met ons omgaat.
Gewoon richting Wieringermeer: Komt van woningbouw en andere voorzieningen in de andere gemeente's niets meer terecht.
Alles gaat naar Schagen: Dit speeld ook al in Abbekerk: Alles gaat NIET door in dit dorp, daar Medemblik alle bouw en voorzieningen naar zich toe trekt: Ook het
nieuwe gemeente huis MOET daar komen, zonder parkeergelegenheid, als er een pracht locatie in Wognum aan de A7 is:
De communicatie vanuit de gemeente had veel beter moeten zijn, desnoods i.sm. het NHD. Ook de 'oppositie/LADA' geeft een te eenkennig beeld. Geef nu eens
duidelijk, kort en concreet aan wat de gevolgen zijn. Zie de gemeente Anna Paulowna bijvoorbeeld.
Er komt veel meer bij kijken dan er nu wordt weergegeven door alle betrokken partijen. Bovendien moeten de burgers eens rationeel gaan kijken naar de fusie. Niet
emotioneel. Tegenstemmen omdat je meer met Schagen hebt? Mag je nu dan niet in Schagen komen; wij zijn er nu toch ook geen onderdeel van!? Dit onderzoek
helpt hopelijk iets, maar is ook maar een druppel op de gloeiende plaat; veelal koren op de molen van de 'oppositie'. Tegenstemmers zijn veelal in voor (het
ondernemen van) actie. Het merendeel van de 'voorstemmers' hoor je niet.
vorige verkiezingen is er door de politiek toegezegd dat er niet over een fusie met een andere gemeente zou worden gesproken.
daarom ben ik van mening dat de burger dmv verkiezingen zijn mening moet kunnen geven.
de nieuwe gemeenteraad is pas op dat moment gerechtigd om over een eventuele fusie te spreken.
Ik ben van mening dat een fusie met Schagen/Harenkarspel beter voor ons is , omdat we met die plaatsen meer te maken hebben dan met de Wieringermeer en
Anna Paulowna. ook denk ik dat het Wieringer Randmeer op een groot fiasco gaat uit draaien hetgeen dan ook veel geld gaat kosten waarvoor de burgers moeten
op draaien. Ik denk daarom dat we samen met Schagen en Harenkarspel een sterkere gemeente kunnen maken dan met de oost variant.
Het "voorlopige"huidig besluit wordt ondersteund door een burgermeester(es) die totaal geen binding heeft met Niedorp en het oude land!
Ik vraag me ook af of het wijs is om samen te werken met armlastige gemeenten!
De gemeente, LADA en het NHD moeten de handen ineen slaan t.a.v. de voorlichting van de burgers. Geef nu eens duidelijk in een aantal pagina's weer wat de
gevolgen zijn voor de burgers bij de twee opties. Niet alleen financieel, maar ook specifiek voor de ondernemers, de agrariers, etc. Wat zijn de gevolgen voor de
burgers. En dan niet aankomen met lulverhalen over 'een beter gevoel bij schagen want ik winkel daar'. Concreet en realistisch voor iedereen.
En allemaal in een keer in de krant. Geen gespreide opiniering zoals nu het geval is geweest.
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De gemeenteraad van Niedorp gaat geheel buiten de burger om op eigen houtje een fusie er proberen door heen te drukken.
Ook nu na het indienen van de zienswijzen, krijg je weer het gevoel dat de mening van "het volk" niet telt in het oordeel van de gemeenteraad.
Deze zienswijzen, worden afgedaan met een simpel briefje van de gemeente waarin staat dat er niets nieuws naar voren is gekomen en dat de
standaardzienswijzen gebundeld en als 1 zienswijze gezien wordt.
Totaal respectloos naar de burger toe!
De Raad van Niedorp probeert hun besluit door te drukken tegen de wil van vele inwoners. Niedorp is op het moment net weer financieel gezond en ik vind niet dat
wij moeten "bloeden" voor een Wieringer randmeer wat ver van ons af ligt en waar elke keer ook de plannen voor veranderen. Wij zijn meer gericht op Schagen en
Heerhugowaard en we vinden sowiezo dat "West-Friesland" behouden moet blijven. Dit gebeurt niet als we fuseren met een gemeente buiten de Westfriese
Omringdijk.
De Raad van Niedorp probeert hun besluit door te drukken tegen de wil van vele inwoners. Niedorp is op het moment net weer financieel gezond en ik vind niet dat
wij moeten "bloeden" voor een Wieringer randmeer wat ver van ons af ligt en waar elke keer ook de plannen voor veranderen. Wij zijn meer gericht op Schagen en
Heerhugowaard en we vinden sowiezo dat "West-Friesland" behouden moet blijven. Dit gebeurt niet als we fuseren met een gemeente buiten de Westfriese
Omringdijk.
Ons leven is veel meer gericht op Schagen en Harenkarspel als op Anna Paulowna Middenmeer of Wieringen. En projecten als het Amstelmeer zijn altijd een schip
van bijleg
Met de fusie aan de Oostkant komen wij in 't Veld en Zijdewind veel te ver van het bestuur centrum, terwijl dat in Schagen met veel andere dingen gecombineerd
worden. Bovendien is het"beperkte openbaar vervoer, ook voor de ouderen, daarop ingericht.
betrokkenheid van ingezetenen terwijl hun politieke betrokkenheid niet is bepaalt staat ter discusie lijkt mij ook in mijn geval.echter wanneer zaken als samenvoegen
aan de orde zijn lijkt mij een goed luisterend oor van de bestuurders zeer gewenst.besef goed dat dit soort zaken niet eenvoudig zijn daarom ekstra aandacht voor
de alternatieven en niet alleen voor de mensen die via het golfspel of a ndersins aan hun eigen belangen denken zodra de veronderstelde zaken anders lopen trekt
men aan zijn biezen en de geinvesteerde gemeen schapsgelden zijn vergeten veel wijshied en sterkte
Het belangrijke besluit van de Gemeente Niedorp om samen te gaan met de Amstelmeerparijen en dit besluit te nemen voor de verkiezingen in maart 2010 duid op
angst voor de bevolking van de Gemeente Niedorp. Ook het stukje gezichtsverlies naar de Amstemeerpartijen speelt hierbij een belngrijke rol.
Het besluit (naar mijn mening) om samen te gaan met de Amstelmeerparijen is namelijk anderhalfjaar terug al genomen.
Er zal na de verkiezingen in maart 2010 weinig overblijven van de huidige partijen binnen de Gemeente Niedorp....
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De nieuw te vormen gemeente Amstelmeer is te klein om langere tijd goed te functioneren.
Er moeten 2 gemeenten worden gevormd : Den Helder-Anna Paulowna-Wieringen en Schagen-Harenkarspel-Kleine Sluis-Niedorp-Wieringermeer-Zijpe.
Dan komen plannen als Kooyhaven en Wieringerrandmeer in 1 hand
Als we met schagen en harenkarspel fuseren doen we ons zelf (gem Niedorp) tekort.
Inkopen doen kun je overal !!!!!
Voors en tegens (SWOT-analyse) van varianten zijn niet of onvoldoende gemaakt, voor mij als burger niet transparant. Fusie-idee met Wieringen etc. is nu
gebaseerd op emotie, verwachtingen en hoop. Vergroten van recreatieve mogelijkheden en behoud van karakter zijn geen functionele argumenten, d.w.z. zijn niet
gerelateerd aan fuseren. Cijfermatig zijn mijn verwachtingen van Amstelrandmeer vooralsnog negatief (OZB of andere gemeentebelastingen). We zijn absoluut
tegenstander van het Randmeer. Dit plan is bedacht en lijkt slechts gebaseerd op korte termijn belangen van diegenen die het willen realiseren.
Overigens vinden we Hoogwoud/Opmeer ook een te onderzoeken partner. Horen we helemaal niets over.
Niedorp moet niet verzanden in de kosten van het Amstelmeer. De oostelijke fusie gaat teveel geld kosten daar dit de "arme kant" is. Niedorp heeft geen band met
de oostkant. De gemeente Niedorp promoot de laatste paar weken ineens de oostelijke fusie dmv pamfletten bij het blad Niedorper, met allerlei vage argumenten
pro oostelijke fusie terwijl al lang bekend is dat de bewoners van Niedorp massaal voor de westelijke fusie zijn.
De informatie die is gegeven was voornamelijk gericht op het onderbouwen van een "reeds genomen besluit". Zeer éénzijdig dus.
De informatie kwam pas naarbuiten toen er protesten kwamen, dit is voor een volks afvaardiging een kwalijke zaak. Het besluit uitstellen tot na de verkiezingen
durven ze niet, waarschijnlijk omdat ze weten dat de voorkeur richting schagen gaat.
Volgens mij is Schagen de juiste partner, met alles zijn wij op schagen gericht (o.a. winkels, uitgaan, vuilstort).
Wij zijn ook bang dat op den duur alles in de eigen gemeente moet plaats vinden waardoor we voor de vuilstort naar de wieringermeer moeten, mogelijk gaan ze in
de toekomst ook het gem.huis verplaatsen (geloof nooit dat ze meerdere gem.huizen in stand houden)
Schagen heeft alles en is dicht bij
REFERENDUM!
De huidige politiek is zijn verkiezings programma volledig vergeten,de burgers zijn maar onmondige mensen.
Noordhollands Dagblad speelt een zeer kwalijke rol in deze. De krant speelt voor "Scipio". Een centrum gemeente zal alle voorzieningen naar zich toe trekken.
Motivatie "er is toch openbaar vervoer". Woorden van oud wethouder Hoekstra van Schagen. In de praktijk is dit zo. Kleine kernen willen niet bij grotere gemeente.
Zie herindeling Drente. Politiek Schagen geeft zelf aan dat er geen winkelvoorzieningen in Niedorp nodig zijn, geen uitbreidingen meer. Slecht voor het
winkelbestand in Schagen. Ouderen zullen gedwongen worden naar Schagen te verhuizen. Motivatie voor Schagen afbouw van voorzieningen in Niedorp.
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Het moet nog veel groter. Waarom niet de oostelijke en westelijke variant bij elkaar. Dan heb je straks ook wat te vertellen bij de provincie.
Ik ben voor een grotere samenvoeging.Namelijk één grote Gemeente tussen Alkmaar en Den Helder, genoemd Groot Schagen.
Uit de ingestuurde reacties van burgers is alleen de angst, dat de aanslagen van belasting duurder kan worden, als Niedorp met de oostvariant meegaat. Er zijn
geen andere specifieke zaken, waarom men bij Schagen wil., Boodschappen doet men waar het het makkelijkst uitkomt en waar men terecht kan bijv. ook in Den
Helder of Alkmaar. Als Niedorp bij Schagen komt, dan zal Schagen alles centraliseren en het winkelcentrum in Schagen voorrang verlenen.
Door een hogere kiesdrempel bij een grotere gemeente zullen er meer raadsleden uit Schagen gekozen worden, die toch de belangen van het centrum zullen laten
prefereren.
gemeentelijke belastingen gaan met de oostvariant omhoog.
De te bouwen huizen zijn alleen berijkbaar voor welgestelde.
De plaatselijke bevolking wordt hier niet wijzer van.
laten we hopen, dat de uitkomst van deze enquette meegenomen wordt in de uiteindelijke beslissingskeuze.
laten we hopen op een democratische beslissing
Wat mij betreft moet de gemeente de keuze i.h.k.v. de fusie uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen en dus de keuze overlaten aan de burgers. Een fusie is
geen onderwerp geweest in de voorgaande gemeenteraadsverkiezing en juist daarom moeten de burgers nu in de gelegenheid worden gesteld daar een uitspraak
over te doen. Bovendien: Als B&W en Gemeenteraad op basis van argumenten nu zo overtuigd zijn van de juistheid van de keuze voor de Oostvariant wat is er dan
op tegen om dat aan de burgers voor te leggen. Juist door dit niet te doen, roept dat bij mij en - denk ik - vele anderen wantrouwen in het lokale bestuur op.
jammer dat de gemeente niet naar zijn inwoners luisterd
Het hele proses is buiten het zicht van de burgers gebeurt. De mening van de burgers is nauwelijks meegewogen.
het protest van de burgers is in Niedorp een teken aan de wand
Ik vind dat niedorp niet met wieringen moet samen gaan,van wegen het randmeer.
Wij vinden het geen verrijking voor onze gemeente om deel te nemen aan de oost variant
ga zo voort
Het begin is er .De Gemeentraadsvergadering op 13 januari is in Annapalowna.Handig als je in Nierp woont.
ik zou het verschrikkelijk vinden als ze ons die oost-variant door de strot duwen.
randmeer-debacle!
wegenbeheer- wordt veel te duur in zo'n dunbevolkt gebied, dan de onroerende zaak belastingen maar weer verhogen om de pot te spekken!
kortom, wij horen niet thuis in een oost-variant.!!!!!
gewoon samen met schagen en harenkarspel en eventueel zijpe.
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De indruk bestaat dat niet wordt geluisterd naar de wens van de bewoners van Niedorp. Gemeenteraadsleden zijn goedwillende en gemotiveerde mensen, maar
mijn indruk is dat het niveau te laag is om hierover te beslissen. Voorbeeld is de gebrekkige communicatie naar de achterban/burger. Graag een referendum in de
gemeente Niedorp op goede argumenten. Nu spelen emotie en ratio door elkaar heen
deze enquete is niet goed, ik wil helemaal niet fuseren van groter heb nog nooit beter gezien, de gemeente barsingerhorn had 1 burgemeester en 2 man personeel
een vergunnung om een huis te bouwen had je in 3 kwartiern u duurt dat 2 jaar en straks misschin wel 4 jaar de ambtenaren verzuipen in het papier en er is nimand
meer die de verantwoording durft te nemen of durft op zijn bek te gaan dus niet fuseren het ambtelijk apparaat terug brengen naar 20% en hier mee meer de regels
en wetten terug brengen met 90% dus de verantwoording laten bij een goed betaalt ambtenaar met een dubbel salaris die staat voor zijn vak en verantwoording.
beter een luie ambtenaar, lees een niet produktieve ambtenaar, thuis met wacht geld, als een ambtenaar die andere mensen dwars zit of van hun werk houdt
De Oost variant vind ik persoonlijk geen goede keus zij willen het randmeer (rampmeer) kosten wat het kost doordrukken tewijl er voorbeelden genoeg zijn bijv in
groningen de blauwe stad geheel mislukt. Flevo polder wou ook een meer uitslag: niet rendabel daarom gaat dit ook niet lukken en zitten wij met de kosten.Er is
uitgekomen dat de gemeente wieringen 1/3 duurder is dan de gemeente niedorp ook niet niks.Ik zelf heb 13 jaar in Warmenhuizen gewoond de mensen die daar
wonen hebben de zelfde denkwijze als onze gemeente dus dat past heel goed bij elkaar en als Schagen er nog bij komt, staan er twee dorpelijke gemeentes en een
gemeente met stadsrecht dat kan mekaar mooi in evenwicht houden denk ik. En zoals heel veel mensen hebben gezegd wij hebben veel meer met Schagen dan
met Wieringen.
De gemeenteraad Niedorp luistert niet naar de burgers en gaan dit merken tijdens de gemeente verkiezing. Altijd CDA gekozen maar nu ga ik voor de partij die
tegen de fusie met Wieringen etc is
De overheid en gemeente's voelen zich te veel verheven boven de burgers, ze doen wat ze denken dat het beste voor hun zelf is. En vergeten voor het gemak wie
hun salaris betaald. Wieringermeer bestaat uit boeren en arbeiders,daar reken ik mezelf ook onder. Ik heb geen zeilboot of jacht, maar maak wel eens een
boswandeling of ga er fietsen. Ze willen het bos omhakken voor villa's en een kuil graven voor jachten. Niedorp legt een golfbaan langs het grootste en mooiste
monument van Nederland en wil daar ook het liefst nog recreatie woningen langs bouwen. Als je zie wat Schagen met het slot heeft gedaan, krijg je zelfs een koe
nog aan het janken, en ze zijn er nog trots op ook. Maar ik denk dat Schagen de beste gemeente voor ons is, ook omdat Wieringen graag van eilandje wil gaan
regeren.
de bottleneck ligt in eerste instantie bij informateur Schoof die het gebied onvoldoende kende en te snel voor Oostvariant koos. Inbreng bij Provincie en Gemeente
stuit op een muur van een strakke stellingname die geen enkele ruimte laat voor een andere visie. De burgers hebben niet mogen kiezen of hun/haar mening laten
horen, zoals in Zijpe en andere meningen tonen geen nieuwe gezichtspunten is de mening van het zittende bestuurscollege.
Er zijn te veel onzekerheden over de ontwikkeling van het wieringerrandmeer, Niedorp heeft al eerder een samenvoeging gehad in jaren '80, waarvan de Gemeente
belastingen omhoog vlogen.
Ik zie de fusie met Oost het zelfde afkomen.
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Als inwoner van Winkel heb ik totaal geen band met de Wieringermeer en Wieringen. Volgens mij wordt de Oostvariant één fusie met zeer moeizaam
samenwerkende exgemeenteraden als er knopen doorgehakt moeten worden. Niedorp samen met Harenkarspel kan genoeg tegenwicht inbrengen als Schagen zijn
zin zou willen doordrijven, zeker wat betreft het aantal inwoners. Deze Westvariant is compacter en daardoor goedkoper dan de Oostvariant wat betreft de
gemeentelijke belastingen.
gemeentebestuur van Niedorp is niet gerechtigd, gezien de verkiezingsprogramma's van de laatste verkiezingen nu een beslissing te nemen. Afwachten tot
volgende zittingsperiode.
De Raad van Niedorp gedraagt zich regentesk. Het belangrijkste onderwerp aller tijden wordt niet voor een mening aan de kiezer/bevolking voorgelegd, mar gewoon
doorgeperst. Dit ondanks vele signelen tegen uit de maatschappij. Overheidsprojecten gaan vaak fout omdat men bang is voor gezichtsverlies als men op
verkeerde beslissingen terugkomt.
Mijn democratische mogelijkheden/rechten worden mij ontnomen als Amstelmeer ontstaat. ik wil invloed op mijn directe omgeving kunnen uitoefenen (binnen een
politieke partij en met verkiezingen). Mijn directe omgeving (en van vele Niedorpers) is Schagen en niet de Wieringermeer. Ik weet niet eens hoe ik daar moet
komen.
De meeste mensen hebben helemaal niks met wieringen en wieringermeer, sommige weten niet eens waar het ligt. Iedereen weet waar Schagen en Harenkarspel
ligt en voelt zich daar erg goed bij. Financieel is het voordeliger en binnen deze regio is er ook volop werkgelegheid en touristische plekken. Bovendien is het niet
nodig om ons al druk te maken over de woningbouw van schagen richting zijdewind. In Schagen zelf is nog genoeg ruimte en voor dat het zover is zijn we misschien
alweer 20 jaar verder. Iedereen voelt zich goed bij Schagen en Harenkarspel, kinderen gaan daar naar school, uitgaan, bioscoop, boodschappen, het is er veilig en
de gemeente wordt multicultureler als we met schagen samen gaan omdat daar mensen wonen van verschillende nationaliteiten.
Schagen heeft meer raakvlakken met onze gemeente dan b.v. Anna Paulowna, Wieringen of de Wieringermeer. Waar komt het gemeetehuis is er dan wel een
goede verbinding met het openbaarvervoer. Dat is nu uitstekend geregeld vanuit b.v. Winkel.
D'r is al zo'n 3 jaar discussie iedereen heeft kans genoeg gehad.De 'boze' burgers zijn niet actief om mee te doen of te beroert. En eigen verantwoordelijkheid, ho
maar. Nederlanders/Niedorpers laten zich leiden door gevoelens van onbehagen, ten onrechte,
we lijden aan een negatief zelfbeeld.Op het laatste moment emotionele oprisping zonder argumenten. Wij kiezen mensen om besluiten voor ons te nemen en daar
is te weinig vertrouwen in, maar dit is de democratie waar we voor gekozen hebben. Met de verkiezing kans op 6/7 partijen in de raad op 15 zetels is dit absurd,
onwerkbaar. Terwijl het besluit hopelijk op 13 jan wordt genomen. Wat doet zo'n LADA dan nog in de raad?
Amstelmeerfusie NIET DOEN!!

Pagina 50 van 56

Noordhollands Dagblad - Schager Courant
Enquête Amstelmeerfusie

De inwoners van de gemeente Niedorp zijn nu al bekend met Schagen en hebben in de Oostvariant helemaal niets te zoeken. Men zoekt de gezelligheid van een
centrumstad en niet van een landelijk gebied met een aantal dorpen, zoals Niedorp zelf al is samengesteld, om nog maar te zwijgen van het zeer (financieel)
risicovolle Wieringerrandmeer.
of we nou fuseren met schagen of wieringen. Het is voor mij belangrijk dat we in geen van de beide gevallen een ondergeschoven kind worden die de rekeningen
betaald. Ik ben bang dat we met schagen net even minder te vertellen hebben. Ik denk dat het randmeer een beslissing van de provinsie moet worden want ik denk
dat de hele kop er evenveel profijt als lasten van krijgt. Dus moeten de lasten veel breder verdeelt worden.
Het is allemaal al geregeld, en een tussen stap naar nog grotere gemeente had dat in een keer gedaan.
Ik vind dat de Scahger Courant (Bert de Jong) de lezers veel te veel de kant van een Westvariant op wil duwen. Bovendien is het zeer arrogant te vinden dat een
mogelijke nieuwe partij, ingeval een Westvariant wordt gekozen, niet meer wil mee regeren, zij vinden dat de bestaande partijen, welke duidelijk voor de Oostvariant
kiezen, het dan maar moeten doen, wat ze eigenlijk niet willen. Dit kan nooit goed zijn voor de verhoudingen binnen de politiek. Als je A zegt moet je ook B zeggen
en niet plotseling je handen er vanaf halen als je, als een kind, je zin hebt gekregen.
Er zijn een aantal factoren die mij tegen de voorgenomen fusie van Niedorp met de gemeenten Wieringermeer, Anna Paulowna en Wieringen doen stemmen. 1.
Veel te duur plan van het Wieringerrandmeer wat de burgers veel geld gaat kosten in een nieuwe gemeente. 2. Wieringermeer en Anna Paulowna zijn geen
Westfriese gemeenten en staan qua opvattingen veraf van de Westfriezen. De geografische verspreiding van de nieuw te vormen gemeente (Oostvariant) en de
bevolkingsopbouw geeft in de toekomst zeker problemen. De Westvariant fusie met Schagen, Harenkarspel is veel natuurlijker en beter bestuurbaar. Verder ben ik
van mening dat wat betreft het Wieringerrandmeer nog veel problemen zullen komen, o.a. gevaar van zoute kwel, algvorming, te duur onderhoud en teveel huizen
voor recreatie.
de keuze voor een fusie met schagen om de volgende redenen;veel meer raakvlakken met openbaar
vervoer,onderwijsinstellingen,medische voorzieningen(dependance gemini en dokterspost etc),cultureel,winkel domijn,horeca,en andere centrale
voorzieningen,meer in omgeving huidige plaatsen.de kosten voor het randmeer niet geheel in beeld te veel open einden(weinig geleerd van het plan om de
waardpolder onder water te zetten) en bied weinig kansen voor gem.niedorp.WoZ wieringermeer licht 15% hoger tov niedorp.
zal ook niet aan ons voorbij gaan.
Ik ben van mening dat de oostvariant heelveel meer kosten met zich mee brengd dan de westvariant(wegen en kustverdedeging IJselmeer en Waddenzee) dus de
belastingen de pan uit rijzen. Niedorp hoord bij Westfriesland en niet bij de Wieringermeer dus bij Schagen.
Gezien de ligging van ons deel van de huidige gemeente, ligt het voor de hand om bij o.a. Harenkarspel aan te sluiten. Wat moet ik als gemeentegenoot met bijv.
Den Oever, Hippo en Ooster- Westerland etc.??

Pagina 51 van 56

Noordhollands Dagblad - Schager Courant
Enquête Amstelmeerfusie

Ik vraag mij werkelijk af hoe de gemeente durft te stellen dat zij goed naar de burgers luisteren als er ondanks zoveel weerstand gewoon verder wordt gegaan met
de plannen zoals ze er nu liggen. Verder moet de gemeente alle voors en tegens van de oost- en de westvariant eens duidelijk uiteenzetten voor ons. Dan kan je de
huidige keuze wellicht verdedigen.
het riekt allemaal naar achterkamertjes politiek
de houding van de gemeenteraad niedorp in deze, wekt verbazing. waarom doordrukken zonder te luisteren naar wat er leeft onder de inwoners van niedorp?
Best met West
Mijn mening is deze.
Niedorp hoeft voor Schagen niets te vreze.
Wij doen al veel samen met Schagen en Harenkarspel.
o.a.
Scholen,Ouderenzorg,Verenigingen,Infrastructuur,Winkels,Openbaar vervoer.
Ik kan niets bedenken,wat wij gemeen hebben met de Oostvariant.
Schagen kan niet zonder zijn randgemeenten verder.
De randgemeenten kunnen niet zonder Schagen fuseren.
Samen gaan met Schagen is de juiste keuze omdat ik vaak in Schagen kom in het Makado center.En niet naar die andere plaatsen.
Veel meer betrokken voel bij Schagen.
Van de twee slechte is de west variant nog het meest zinnige.
Werkgelegenheid geeft agriport straks niet méér, ook de werkgelegenheid bij het realiseren van het randmeer komt niet ten goede van de mensen hier. Het meeste
werk word gegund aan bedrijven van buiten onze provincie. De gemeenten van de oostvariant hebben hun financién voor 2009 nog niet rond, dus laat staan dat ze
de vele tekorten van het randmeer straks kunnen opvangen, nee, dan moeten de inwoners van de nieuwe gemeente weer bijspringen, nou daar pas ik voor !!!!!!
Daarom ik ga de komende maanden goed opletten , en in maart komt dat bij de verkiezingen goed naar buiten!!!!
Succes met uw verder onderzoek.
Het is heel verstandig dit snel af te handelen, de nieuwe partij LADA,
bestaat uit mensen die heel onverstandige dingen willen doen en roepen in Schagen kan je wel te tennissen en te zwemmen gaan wat ons betreft, die horen niet in
mijn gemeenteraad thuis maar in een inrichting.
Geen zin om weer te moeten opdraaien voor een zeer groot financieel risico (kolhorn heeft al genoeg geld gekost) en het feit dat er niet geluisterd wordt naar de
burger.
We zijn op Schagen georienteerd en totaal niet op een achterstandsgebied.
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Ik krijg sterk de indruk dat de drang tot resultaat, rechtsom dan wel linksom, in combinatie met de enorme druk die is uitgeoefend op raadsfracties en individuele
raadsleden, volledig voortvloeit uit persoonlijk belang van slechts enkele ambitieuze bestuurders. In de haast waarmee het proces voortdendert wordt voorbij
gegaan aan de beginselen van democratie en uitgangspunten van behoorlijk openbaar bestuur.
De bestuurders van de gemeente kiezen voor hun eigen prestatie. Zie mij eens dit krijg ik voor elkaar. Voelen niet mee met de dorpsbewoners.
Weten vaak niet het gevoel van de dorsbewoner en hun sfeer.
Het is op een democratische manier van 0.0 procent bekokstoofd,omdat de kiezer er totaal geen invloed op kon uitoefenen.Het zou deze regeerperiode ook niet
beslist worden,dus kiezersbedrog.
Ze moten naar de meerderheid van de inwoners luisteren ,maar dat doen ze niet.
Ze moeten zich schamen ,die bestuurders van onze gemeente schandalig.Alles list en bedrog.
Nooit kan je zulke politicie vertrouwen,dus nu ook niet ze doen gewoon wat ze zelf willen en hebben lak aan hun inwoners.
Mijn voorkeur gaat uit naar de Noord-Zuid variant; zou daar wel meer over willen weten en brainstormen. Als het toch groter moet, dan meteen goed. Deze
aangekondigde fusie lijkt me weer zo'n veel geld kostende tussenstap.
Het Wieringerrandmeer baart mij zorgen; het heeft al veel gekost en wat moet het nog meer gaan kosten?
Dat ik deze achterbakse manieren van zulke lui nog meemaken moetis tochniet normaal tuig.
Eigenlijk kan het niet, dat alleen in Niedorp dit onderzoek plaatsvindt. Het gaat meer gemeenten aan. Alleen een gezamenlijk raadsbesluit van de deelnemende
fusiegemeenten om het over de a.s. raadsverkiezingen heen te tillen heeft m.i. bestuurlijke kwaliteit.
Ik voel me niet serieus genomen door de raad,en ben daar dan ook diep teleurgesteld in.Men deed het 28 mei 2008 laten voorkommen of het allemaal nog open
stond.Maar men had zich al verbonden verklaard aan wieringermeer en verklaarde ,wij laten elkaar niet meer los.En de zogenaamde inspraak/informatie avonden
waren eenrichting gericht informatie geven wat het ingenomen standpunt wasen de geluiden van de insprekers werden niet serieus genomen En de 1600
zienswijzen ( 90% voor Schagen) worden afgedaan met een standaardbriefje geen nieuwe argumenten.En probeerd op een spastische manier het eigengelijk te
verdedigen en zet de hakken in het zand er is geen ruimte voor een open dialoog wij weten wel wat goed voor jullie is.
Maar de kiezer heeft altijd gelijk dat zal men 3 maart wel merken.
Ik voel mij zeer betrokken bij Schagen bij goede en onjuiste besluiten. Maar bij dat plan wat Amstelmeer moet gaan heten, is ondoordacht
en onrealistich.
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vanwege agrarische achtergrond meer betrokken bij de keuze voor de wieringermeer.
Wij vinden dat Nieuwe Niedorp bij de gemeente Harenkarspel hoort
Wat is onze mening waard?
Mensen zonder computer of E-mail adres staan buitenspel!
Dit is echt weer een zoethoudertje.
De beslissing is reeds lang gevallen en beslist in het beruchte achterkamertje.
Ik vind dat bewoners niet serieus genomen worden. Besluiten zijn genomen er men ervaart kritiek als lastig i.v.m dat men de keuze in heroverweging neemt ( bang
voor gezichtsverlies, terwijl het juist zou getuigen van respect voor de mening van bewoners ).
Als er dan toch gefuseerd moet worden dan is de huidige keuze m.i. de beste voor het leefbaar houden van onze dorpen.De parntner gemeenten hebben dezlfde
problemen en gaan daar ongeveer hetzelfde mee om als Niedorp. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd als Schagen en Harenkarspel daar iets over te zeggen
krijgen.Die zijn of teveel op zichzelf [Sch] of maken er nu zelf al een zootje van [Har.] .
De gemeente heeft een gekleurde onderzoeksopdracht gegeven. De uitkomst is dus niet objectief, maar wordt nu wel gebruikt als argument. De bewoners zijn pas
later geïnformeerd. Toen was er sprake van verbazing en tegenspraak vanuit de bevolking. Er werd niet geluisterd. Men was kennelijk al te ver in het fusieproces.
De arrogantie ten top! Het is niet vreemd dat de politiek verder van de burger af komt te staan. Vermoedelijk komt 50% van de inwoners van de gemeente Niedorp
wekelijks (of vaker) in Schagen. In Wieringermeer misschien 10% en dan alleen om naar de A7 te rijden. De werkgelegenheid (voor Niedorpers) met Agriport en
Wieringerrandmeer wordt overschat en overtrokken. Met de Oostvariant wordt het financieel zwaarder en krijg je meer van hetzelfde. Schagen een gevarieerde
gemeente.
Besluit is al genomen denk ik. Er wordt niet naar de inwoners geluisterd.
1) Amstelmeer = duidelijke identiteit als groene, ruime gemeente waarin geen enkele kern ongewenst domineert. Ik vertrouw er daarom op dat de voorzieningen
beter worden verdeeld en dat het beleid toegespitst zal blijven op de leefbaarheid en voorzieningen in kleine kernen.
2) Een gemeentegrens tussen Barsingerhorn en Schagen? Nou, een betere bescherming voor mijn landelijk wonen kan ik niet verzinnen!
3) Regionaal gezien is de Oost-Westvariant ook een mooie optie, twee gemeenten van vergelijkbare grootte met ieder hun eigen identiteit.
4) Agriport en de A-7 zijn economisch waardevol
5) Schagen is duidelijk nu ook al aantrekkelijk voor inwoners van Niedorp, ofschoon zij nooit inspraak in de ontwikkelingen binnen Schagen hebben gehad. Die
tevredenheid over Schagen verandert heus niet.
Vanwege mijn werk heb ik de ervaring, dat veel gehandicapten sowieso op Schagen zijn gericht. Ook de scholieren, winkelbezoek e.d. doet men praktisch nooit in
Wieringerwerf maar Schagen of andere plaatsen.
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Later we eerlijk zijn wie wil er nu op zon klein meertje varen als het over het randmeer gaat, en als de mensen zo graag op het water willen wonen waarom bouw je
dan geen huizen op het ijselmeer.
Bij water wonen?
Wat dacht je van die muggen die daar zijn.
Wie wil dat nou?
En wat moet je nu met een groot bedrijfenterein bij wieringerwerf als je naar het zuiden van het land moet.
laten we dan het winkelerzand goed op de snelweg aansluiten, in plaats van alles over de westfriesedijk te laten rijden,trek de hartweg door de groetpolder in en
maak een rotonden tussen het kanaal en winkel
Zoals altijd in dit soort kwesties wordt de mening van de burger niet gehoord. Op hoog niveau wordt een beslissing genomen waarna de bijbehorende argumenten
gezocht worden. Kritiek of een andere visie wordt afgedaan met de opmerking dat de gewone burger het totaalplaatje niet ziet of in emotie reageert.
al met al zal de fusie de burgers geld kosten, dit is het verleden ook gebeurd. dus veel vertrouwen is er niet in de gemeente.
geen fusie met wieringen !!!!!
ben overigens voorstander van een nog grotere fusie, dus bijv. oost en west samen. De thans beoogde fusie levert uiteindelijke wel een grotere gemeente op, maar
nog te klein om echt voordeel te hebben van schaalgrootte. Kortom ik ben tegen de fusie omdat deze geen voordelen oplevert.
DE oost variant is financieel zeer onzeker.
De garanties zijn boterzacht.
Het gaat de burgers veel geld kosten.
Wat biedt Schagen bij een fusie. Is nu niet bekend. Als er maar voorzieningen blijven in de kernen (buurt super)
Alleen met de westvariant
Allen de westvariant
Naar mijn mening is het belangrijk om een duidelijke centrale kern in een gemeente te hebben, daarom kies ik voor Schagen als fusiepartner
Alleen de westvariant
De westyariant alleen
alleen de westvariant
Ik vind de keuzemgelijkheid in de enquete te beperkt. De oost- EN westvariant zouden het best SAMEN kunnen. Provincies gaan bij komende bezuinigingen
verdwijnen of fuseren. In dit krachtenveld zijn gemeentn van ongeveer 100.000 inwoners ndig, want ander tel je gewoon niet mee. Als DEZE herindeing doorgaat,
staat e volgende alweer voor de deur.

Pagina 55 van 56

Noordhollands Dagblad - Schager Courant
Enquête Amstelmeerfusie

Straks naar Anna Paulowna om mijn paspoort te verlengen? Wat moet ik er doen. Ik kom nooit voor mijn plezier in dit gedeelte van Noord Holland, heb er dan ook
niets mee, en zal er ook nooit wat mee krijgen. Schagen is waar we binding mee hebben en bij willen horen en ook wekelijks komen.
Fuseren met Schagen is wat we willen.
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