Naam:……………………………………
Adres:…………………………………..
Woonplaats:…………………………..
E-mail: ………………………………….
Aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Datum:……………………………….
Onderwerp: Zienswijze ARHI herindelingsontwerp Hoeksche Waard
Geacht college,
Graag geef ik u mijn visie op het herindelingsontwerp Hoeksche Waard.
De vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard hebben de afgelopen jaren unaniem vastgesteld dat de kwaliteit
en het effect van de bestuurlijke samenwerking te kort schieten. Diverse onderzoeken naar mogelijkheden om
hierop een passend antwoord te vinden, leverden de gemeenten niet het gewenste resultaat op.
Na het haast uitputtende onderzoek naar de bestuurlijke toekomst (OBT) ontstond er uiteindelijk tussen voor- en
tegenstanders een patstelling waarna u, conform eerdere afspraken, de regie heeft overgenomen. Uw besluit tot
herindelen juich ik van harte toe en ik onderschrijf de door u gehanteerde argumenten.
Ik ben zeer gehecht aan mijn woonplaats en ik draag de Hoeksche Waard als geheel een warm hart toe. Ik heb
er vertrouwen in dat de nieuwe gemeenteraad van de Hoeksche Waard de lokale belangen op een zorgvuldige
wijze zal behartigen.
Ik ben van mening dat één gemeente Hoeksche Waard tot meer daadkracht zal leiden en dat onze stem bij
andere overheden meer gewicht in de schaal zal leggen. Tenslotte verwacht ik dat wij na een herindeling
eindelijk verlost zijn van het eindeloze gekissebis tussen de diverse gemeentebesturen dat ook onze Hoeksche
Waardse bevolking nodeloos verdeelt.
Het zal u duidelijk zijn dat ik dan ook pleit voor een herindeling per 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2020.
Dit bespaart ons niet alleen een gang naar het stemlokaal, maar zal onder politici meer rust geven zodat zij weer
volop aan de slag kunnen met alle andere belangrijke dossiers.
Ik wens uw college en de provinciale staten wijsheid toe in de besluitvorming.
Hoogachtend,
Handtekening:…………………………………

NB: ik geef wel/geen toestemming mijn naam op te nemen in openbare stukken
De zienswijze dient voor 21 november 2016 te worden ingediend !

