
Inspreekstuk commissie Bestuur over bestuurlijke herindeling Spaarndam, Haarlem, 08-12-2016 

Geachte Commissie,  

Vandaag spreek ik in als oud voorzitter van de Dorpsraad.  Al meer dan 30 jaar volg ik de 

ontwikkelingen op de voet en neem ik het op voor Spaarndam en voor de Groene Buffer.   

Wat betekent het voor een dorp om in twee gemeenten te vallen? 

Veel bestuurlijke drukte 

Planning en regels van verschillende gemeenten lopen altijd langs elkaar heen.  

Probeer dan maar eens iets voor elkaar te krijgen;  

De ene gemeente houdt een beschermd dorpsgezicht in ere. De andere gemeente bouwt er 

flatgebouwen naast. 

De ene gemeente verhoogt de veiligheid op de dijk met maatregelen tegen extra verkeer. De andere 

gemeente verhoogt het verkeer op diezelfde dijk met nieuwbouw zonder verkeersafwikkeling.   

Ook de regels voor de WMO en andere voorzieningen verschillen per gemeente. Zie daar maar eens 

een weg in te vinden.  

Bestuurlijke afstand  

Spaarndam ligt nu aan de rand van haar beide gemeenten. Wij weten uit ervaring wat dat betekent. 

Met de keuze van de gemeente Haarlemmerliede ca. om Spaarndam onder te brengen bij  de 

gemeente Haarlemmermeer wordt die afstand wel erg groot. Voor ons is het al een flinke reis naar 

Hoofddorp. Dat doen we niet meer op de fiets. En wie van de raadsleden uit datzelfde Hoofddorp 

komt straks nog naar Spaarndam, als 20 andere dorpen met ons wedijveren om de aandacht?   

Kortom, het is onnodig ingewikkeld. Door de opheffing van de gemeente Haarlemmerliede ca. ligt 

er nu een historische kans om beide dorpsdelen in één gemeente onder te brengen.  

Waarom Spaarndam gemeente Haarlem  

Als het gaat om één gemeente, dan heeft Haarlem de oudste rechten. Sinds de gemeente 

Spaarndam in 1927 op eigen verzoek is ondergebracht bij Haarlem, bleef het gemeentehuis in 

Spaarndam in gebruik tot diep in de jaren ’90. En tot ver in de jaren ’80 kregen wij daar een 

gemeentesecretaris bij voor de paspoorten, de archivering van dorpse zaken, en ter ondersteuning 

van de Spaarndamse Dorpsraad, die het bleef opnemen voor de Spaarndamse bevolking, in beide 

gemeenten.  We kregen niet in alles onze zin en het beheer en het onderhoud van groen kon best 

wat beter. Maar toen de gemeente Haarlemmerliede ca. in de jaren ’70 de nieuwbouwwijken in 

Spaarndam bouwde, ontfermde de gemeente Haarlem zich ook over dat deel van ons dorp, als het 

nodig was. Haarlem subsidieerde decennia lang en tot op de dag van vandaag Spaarndamse 

verenigingen en het Dorpscentrum, ook als zij in de gemeente Haarlemmerliede ca. gevestigd zijn. 

Haarlem doet dat omdat zij weet dat wij één dorpsgemeenschap zijn.  



 Ook voor de algemene voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen , winkelcentra en uitgangsleven 

is Spaarndam aangewezen op Haarlem en geenszins op Hoofddorp.  

Tenslotte heeft Haarlem zich decennia lang stevig ingezet voor de Groene Buffer en de 

verkeersveiligheid op ons dorp, kernwaarden die als uitgangspunt dienen voor de bestuurlijke 

herindeling.  

Het verbaast daarom niet dat bij een peiling van de Dorpsraad met een respons van 50 % van het 

dorp, de meerderheid van de Spaarndamse bevolking gekozen heeft voor één dorp onder de 

gemeente Haarlem.  

Ik verzoek u daarom de historische kans te benutten om Spaarndam als één dorp in de gemeente 

Haarlem onder uw hoede te nemen. 

Tenslotte moet mij van het hart dat een bestuurlijke herindeling veel emoties met zich meebrengt. 

Om nu ook de minderheid van de Spaarndamse bevolking tegemoet te komen beveel ik u aan om 

straks voor het hele dorp Spaarndam het beheer en de groenvoorziening op een hoog peil te houden, 

alsmede de Groen Buffer te blijven beschermen. U hebt daar al een stevig begin mee gemaakt. 

Jolijt de Jongh, 

Oud voorzitter  

Dorpsraad Spaarndam 

 

 


