LANGEDIJK EN
HEERHUGOWAARD
GAAN SAMEN!
Hogere kwaliteit dienstverlening
Uitbreiding van voorzieningen
Dorpen en kernen blijven bestaan
Samenwerking in de regio
Praat mee over uw
nieuwe gemeente!

Wat betekent de
fusie voor u?
Samengaan met een andere gemeente: wat betekent dat precies voor u? En voor uw
stad, dorp, wijk of straat? Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen hebt. Op sommige vragen hebben wij al antwoord, maar op sommige ook nog niet. Zes veelgestelde
vragen beantwoorden wij vast hieronder. Op de websites www.gemeentelangedijk.nl en
www.heerhugowaard.nl vindt u nog meer antwoorden op veelgestelde vragen.

WAT MERK IK VAN DE FUSIE?
Uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk voordeel hebben van de fusie en zo min
mogelijk last ondervinden. Een fusie (officieel:
herindeling) tussen twee gemeenten is vooral
een verandering van het gemeentebestuur en
de ambtelijke organisatie. Door met elkaar
samen te gaan, ontstaat een sterkere gemeente
die een hogere kwaliteit van de dienstverlening kan leveren. Ook is de nieuwe gemeente
een krachtigere gesprekspartner voor instellingen, bedrijven en andere overheden.
KRIJGT DE GEMEENTE EEN
NIEUWE NAAM OF EEN VAN DE
BESTAANDE NAMEN?
De fusiegemeente krijgt vanaf 2022 een nieuwe naam. Later in het proces wordt bepaald
welke.
BLIJVEN DE DORPEN EN KERNEN
BESTAAN?
Ja, de kernen blijven gewoon bestaan. Op
de borden van de bebouwde kom blijven de
vertrouwde namen van de dorpen en kernen
staan. Daarbij komt dan de vermelding van
de nieuwe gemeentenaam.

WIE WORDT BURGEMEESTER VAN
DE NIEUWE GEMEENTE?
De provincie benoemt na de fusie eerst een
waarnemend burgemeester. De nieuwe
gemeenteraad start vervolgens een sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester.
KAN IK MIJN MENING GEVEN?
Ja zeker, graag zelfs! In maart en april kunt u
uw ideeën en zorgen delen en aangeven wat
u belangrijk vindt in uw huidige gemeente.
En wat u verwacht van de nieuwe gemeente.
Op www.langedijkenheerhugowaard.nl, maar
ook tijdens verschillende bijeenkomsten in de
kernen.
WORDT HET GOEDKOPER?
De doelstelling van de fusie is niet dat alles
goedkoper wordt, maar dat de kwaliteit wordt
verhoogd. Met andere woorden: een beter
product voor hetzelfde geld. Het streven is
wel om zo zuinig mogelijk om te gaan met
gemeenschapsgeld.

HEBT U NOG ANDERE VRAGEN? MAIL ONS!
De komende tijd verzamelen we alle vragen over de fusie die in beide gemeenten leven.

Beste inwoners,
Op 26 februari 2019 hebben de gemeenteraden van Langedijk en
Heerhugowaard een principebesluit genomen voor een bestuurlijke
fusie. Het samengaan van beide gemeenten in een nieuwe gemeente.
Een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van
de dienstverlening. In dit magazine leest u alvast meer over wat er
allemaal bij zo’n fusie komt kijken.
U woont hier met plezier, hopen wij. Dat moet in de nieuwe
gemeente natuurlijk zo blijven. Een fusie is een uitgelezen kans om
alles nog eens kritisch tegen het licht te houden. En het waar nodig
nog beter te doen.
Wij horen graag van u hoe u over de fusie denkt en wat voor
u belangrijk is voor onze nieuwe gemeente. Daarom komen
wij de komende weken naar u toe. In de kernen organiseren
we bijeenkomsten en we bezoeken winkelcentra, markten en
buurthuizen om al uw vragen te beantwoorden en ideeën te
verzamelen. Hierbij zijn onder andere raadsleden en wethouders
aanwezig. U bent van harte uitgenodigd om op deze momenten
met ons in gesprek te gaan.
Als u hierbij niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw mening
ook uiten en aangeven wat u belangrijk vindt op
www.langedijkenheerhugowaard.nl. Hier staan ook alle data
van de bijeenkomsten en de dagen dat we bij u in de buurt zijn.

De belangrijkste vragen mét antwoorden zetten we op de websites van de gemeenten.
Als inwoner van Langedijk mailt u uw vraag naar fusie@gemeentelangedijk.nl. Inwoners

Praat mee over uw nieuwe gemeente!

van Heerhugowaard mailen hun vragen naar: fusie@heerhugowaard.nl. Per post kan
vanzelfsprekend ook. Postadressen staan achterop deze uitgave.

Bert Blase, burgemeester Heerhugowaard
Leontien Kompier, burgemeester Langedijk

WETHOUDERS JASPER NIEUWENHUIZEN EN JOHN DOES

‘Fusie leidt tot betere
dienstverlening’
De dienstverlening op een nog hoger niveau brengen, zonder dat inwoners hiervoor meer
gaan betalen. Dat is het belangrijkste doel van de fusie volgens wethouders Jasper
Nieuwenhuizen (Langedijk) en John Does (Heerhugowaard).

Jasper Nieuwenhuizen

“We hebben straks één college, één raad,
één gemeentesecretaris. Dat werkt kostenbesparend”, legt John Does uit. Jasper
Nieuwenhuizen: “Kostenbesparingen
kunnen leiden tot een uitbreiding van het
aantal voorzieningen. Een voorbeeld: als
interesse van inwoners en geld ontbreken
om in twee gemeenten een nieuw honkbalcomplex te realiseren, dan komt het er
hoogstwaarschijnlijk niet. De kans is groter
dat dit in een fusiegemeente wel lukt.
Daarnaast kunnen we producten realiseren
die de twee gemeenten afzonderlijk nog
niet ontwikkelen. Bijvoorbeeld een app om
schade op straat te melden. Hoe dit mogelijk
is? Een grotere gemeente is een meer
aantrekkelijke werkgever: daarom kunnen
we meer kennis en kunde binnenhalen.”
GROTERE CAPACITEIT

John Does

De ambtelijke organisatie wordt sterker
en is beter toegerust voor alle taken die zij
moet uitvoeren. Nieuwenhuizen: “De twee
gemeenten hebben een capaciteitsgebrek,
mede omdat gemeenten steeds meer taken
toebedeeld krijgen vanuit de Rijksoverheid.
Dat kan leiden tot problemen. Stel: een
ambtenaar werkt in zijn eentje aan een
project en wordt ziek. Op zo’n moment
ligt het werk even stil. In een grotere
gemeente kunnen collega’s dit opvangen
waardoor het werk doorgaat.” Does: “De
organisatie is straks minder kwetsbaar en
kan meer specialismen ontwikkelen. Neem
het voorbeeld van een ambtenaar die op dit
moment in de gemeente Langedijk een halve
week aan verkeer en vervoer besteedt. Werken
onze twee gemeenten samen, dan kun je daar
een volwaardige afdeling Verkeer en Vervoer
van maken.”

SAMENWERKING IN DE REGIO

John Does zegt dat beide gemeenten toch
al steeds meer samenwerken in de regio.
“We werken met zeven gemeenten samen
in de regio Alkmaar en zelfs met achttien
gemeenten in de kop van Noord-Holland.
De fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard
is een logisch gevolg van die samenwerking.
De twee gemeenten bundelen nu al hun
krachten op het gebied van onder andere
ICT, afvalverwerking en handhaving. Samen
hebben we zes handhavers, die we veel
doelgerichter kunnen inzetten. Daar hebben
bewoners zeker profijt van.”

Gemeentehuis in Heerhugowaard >

DAGELIJKS LEVEN

In hun dagelijks leven zullen inwoners
van Langedijk en Heerhugowaard verder
weinig merken van de fusie, verwachten de
beide wethouders. Nieuwenhuizen: “De
inwoners bezoeken al elkaars winkelcentra
en maken gebruik van elkaars verenigingen.
Langedijkers gaan naar de bioscoop en het
theater in Heerhugowaard en inwoners van
Heerhugowaard nemen deel aan culturele
activiteiten in Langedijk.” John Does: “Het
sterke netwerk van inwoners en organisaties
in beide gemeenten zal na de fusie zeker
niet verdwijnen. Inwoners blijven met elkaar
krachtige verenigingen vormen, de fusie
beïnvloedt niet de sociale samenhang.” Ook
de identiteit van de dorpen en wijken blijft
behouden, zegt Nieuwenhuizen. “Nieuwe
woningbouw is nodig, maar dat gebeurt in
harmonie met het dorpse karakter en de
natuur. Wij hebben daar alle vertrouwen in.”

Gemeentewerf in Heerhugowaard

DIENSTVERLENING BLIJFT
DICHT BIJ HUIS
De komende jaren kunt u nog steeds in
Langedijk en Heerhugowaard terecht voor
bijvoorbeeld het ophalen van uw paspoort of het aanvragen van een vergunning. Dienstverlening blijft dus dicht bij
Gemeentehuis in Langedijk

huis beschikbaar.

(De Binding)

LANGEDIJK

Bent u inwoner van Langedijk, dan kunt u
straks voor alle diensten van de gemeente
terecht in De Binding, tegenover het huidige
gemeentehuis in Zuid-Scharwoude. De Binding krijgt op dit moment een opknapbeurt
om later dit jaar alle publieke functies te kunnen herbergen. De loketten van de gemeente
zijn dan onder één dak te vinden met de

VOORDELEN VAN DE FUSIE

Afvalbrengstation in Oudkarspel

bibliotheek, de GGD en CSG Jan Arentsz.
Daarnaast gaat de gemeenteraad van Langedijk er vergaderen. Als De Binding klaar is,
krijgt het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude
een andere functie. Als u in Langedijk woont
kunt u uw grofvuil nog gewoon brengen naar
het afvalbrengstation aan Berrie 8 op bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel.
HEERHUGOWAARD

Woont u in Heerhugowaard, dan is het goed
om te weten dat alle gemeentelijke afdelingen
in het gemeentehuis van Heerhugowaard
blijven bestaan. Ook de gemeentewerf aan
de Beukenlaan 25 blijft geopend.

Stappen in de
samenwerking
Vanaf 2022 vormen Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente. De
fusie tussen beide gemeenten verloopt in verschillende stappen. Eerst gaan
de ambtenaren steeds nauwer samenwerken, pas daarna krijgt de nieuwe
gemeente één gemeentebestuur.

2020
Ambtelijke fusie

De eerste stap in de samenwerking tussen Langedijk en Heerhugowaard is de
‘ambtelijke fusie’. Dit betekent dat de ambtenaren van de twee gemeenten
vanaf januari 2020 samengaan in één organisatie. Doel is om samen

Wat is een herindelingsontwerp?
Op 26 februari 2019 hebben beide gemeenteraden het principebesluit
genomen tot een fusie. De volgende stap is het opstellen van een herindelingsontwerp. In dit ontwerp wordt de noodzaak van de fusie (herindeling) onderbouwd en beschrijft het de nieuwe gemeentelijke grenzen.
Tevens wordt in het herindelingsontwerp een visie op de toekomst van
de nieuwe gemeente beschreven. Om deze visie op te stellen willen de
gemeenten graag van u horen wat u belangrijk vindt. Wat ziet u graag
terug in onze nieuwe gemeente? Wat moet behouden blijven en wat
kan beter? In maart en april bent u in de gelegenheid om uw mening te
geven.
Vervolgens wordt het herindelingsontwerp in mei opgesteld en naar verwachting nemen de gemeenteraden 10 juli hierover een besluit. Na de
besluitvorming wordt het ontwerp ter inzage gelegd en kunt u nog een
reactie geven door zienswijzen in te dienen. Het herindelingsontwerp,
inclusief een reactienota op de zienswijzen wordt het herindelingsadvies genoemd. Dit advies gaat naar de provincie en uiteindelijk naar de
Tweede en de Eerste Kamer. Als iedereen akkoord is, is de fusie een feit.

PRAAT MEE!
Langedijk en Heerhugowaard werken de
fusieplannen uit in een herindelingsontwerp.
Als inwoner van een van beide gemeenten kunt
u de komende maanden input geven voor dit
herindelingsontwerp. Via de website
www.langedijkenheerhugowaard.nl kunt u
in maart en april aangeven wat u belangrijk
vindt voor de nieuwe gemeente. In april kunt u
deelnemen aan een van de vele bijeenkomsten.
Houd de website in de gaten voor de agenda!

te komen tot een betere kwaliteit van de dienstverlening.
Tot 1 januari 2022 houden beide gemeenten nog een
eigen bestuur.

TIJDLIJN BESTUURLIJKE FUSIE
FEBRUARI 2019

MEI 2019

JANUARI 2020

Principebesluit
gemeenteraden

Opstellen
herindelingsontwerp

Ambtelijke fusie

Op 26 februari 2019 hebben de
gemeenteraden van Langedijk en

2022
Bestuurlijke fusie

Als tweede stap hebben Langedijk en Heerhugowaard ook

gekozen voor een ‘bestuurlijke fusie’. De nieuwe fusiegemeente heeft
vanaf 2022 één college van burgemeester en wethouders (B&W) en één
gemeenteraad. Omdat de ambtenaren vanaf januari 2020 al samengaan in één
organisatie hebben beide gemeenten meer tijd om de bestuurlijke fusie goed voor te
bereiden.

Heerhugowaard een principebesluit
genomen voor een bestuurlijke fusie.

MAART - APRIL 2019

Informeren en
ophalen meningen

een ontwerp voor de herindeling.

JULI 2019

Besluitvorming
het herindelingsontwerp.

JULI - SEPTEMBER 2019

www.langedijkenheerhugowaard.nl en

Inspraak

momenten voor inwoners,
ondernemers en instellingen.

organisatie.

NOVEMBER 2021

Verkiezingen
Inwoners stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente.

Beide gemeenteraden besluiten over

den om te behouden. Via de website
tijdens verschillende informatie-

Heerhugowaard vormen samen één

Langedijk en Heerhugowaard maken

Inwoners kunnen hun mening geven
en aangeven wat zij belangrijk vin-

Ambtenaren van Langedijk en

Inwoners kunnen hun mening geven
over het herindelingsontwerp. Na
akkoord van de gemeenteraden
doorloopt de herindeling een wettelijk
traject via de provincie en de Tweede
en de Eerste Kamer.

JANUARI 2022

Bestuurlijke fusie
Langedijk en Heerhugowaard vormen
samen één gemeente, Met één college
van B&W en één gemeenteraad.

LAAT UW MENING HOREN EN GEEF AAN WAT U
BELANGRIJK VINDT IN UW GEMEENTE!
WWW.LANGEDIJKENHEERHUGOWAARD.NL

COLOFON
Dit is een gezamenlijke uitgave
van de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard. Met deze uitgave
informeren wij inwoners, ondernemers
en instellingen van onze gemeenten
over de geplande fusie. Aan deze
uitgave kunt u geen rechten ontlenen.

GEMEENTE LANGEDIJK
Bezoekadres:
Vroedschap 1, 1722 GX Zuid-Scharwoude
Postadres:
Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude
Telefoon: 0226 33 44 44
www.gemeentelangedijk.nl

GEMEENTE HEERHUGOWAARD
Bezoekadres:
Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard
Postadres:
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon: 14072
www.heerhugowaard.nl

