
TN VERBAND met de vor-

I ming van Stadsprovincie
^ Amsterdam (de opvolger
vm het ROA, Region$l Organ
Ámsterdam) zijn bij gemeenten
en stadsdêlen in de regio aller-
lei discussies op gug gekomen
over mogeliJke fusies en grens-
wijzigingen. Zo lonken Amstel"
ven en Buitenveldert w el-
kM en h@ft Diemen hu @g
laten valle! op Duivendr&ht.

Bugemeester De Groot vM
Ouder-Amstel is over dst let-
st€ niet te spreken, ,,Er moet
niet getornd worden ru de bin-
nengleuen in de nieuwe stads-
provincie, bebalve als gemeen-
t€n oÍ stadsdelen het d& on-
derllng over eens zin. Dat let-
ste is bijv@rbeeld het geval bij
Amtelven en Buitenvêldert.
die op beider lnitiatief onder-
zoeken of ze samen kunnen
gaa," In het geval van Duiven-
drecht valt een dergeliike oyer-
@Gtemming tussen Diemen
en Ouder-Amstel niet te ver-
whten-

De Grcot heeft onlmgs over
deze kwestle overleg gevoerd
met het college van Diemen. Hij
heft uit dat gesprek begrepen
dat B en W vm Diemen met
hun voorstel de discusie over
eventuele herindeling in het
RoA-gebied vóór willen zijn.
,,In feite hebben re d@mee het
provinciebestuur om meer dui-
delUk willen vmgen, zodat ze in
@n zo Eoeg mogelijk stadium
zelÍ hun lDsitie kunnen bepa-
len."

TeÉenwicht
Op 12 oktober houdt provin-

cie Noord-Ilollmd een hoorzit-
ting wH gem€nten uit het
RoA-gebied hun mening kun-
nen geven over bimen- en bui-
tengrenzen vm de toekomstige
stadsprovinci€. H€t ugument
dat gem@nt€n voor grenswijzi-
gingen gebruiken, is dat zij hun
inwonerfal wlllen opvoeren. Zii
zouden dem* mwr invloed
kunnen krijgen in de stadspro-
vincie. Bovendien kunnen ze
dasme tegenwicht bieden @n
de nieuw te vormen grotere
stadsdelen in Amsterdam, die
ieder viiftig- á honderdduizend
inwoners kriJgen.

Busemeester De Groot is er
tegen-als dwingend opgelegd
zou wotden om gem@nten van
zeventig- à tachtigduizend in-
woners te vormen. ,,Ma ik
heb van burgemeester Patijn
vs Amterdam @k begrepen
dat dat niet de bedoeling is. Êij
vindt juist de combinatie vm

'Ouder-Amstel kan niet zonder Duivendrecht'

,,Als het dorp Dulven.
dreoht utt Ouder.Amsi3l
weg€hsaldmu worder\
denk ik nlet da.Í onre cÈ
meente met slleen orider-
kerk zêlÍstandg door kan
gm." Dat zegt burge
meesterc. deGmolvrn
OudeFÀmstel Hll rea.
geertdaerm€eopd€ door
tpme€ntc Dlem€ri geulte
wens om.Dulvetrdreeht
ov€r te nemm. Voor De
Groo:t lsdst ebsoluut olr.
beslrrcehbasr.,,Verklel-
nenvan hetdnagilakvan
onze g€meente ls nlet goed
voor de lnwoners. wmt
d8tb€têkent ook mlndeÍ
lnkomsten. H€t a&rllts€n
van kemenkomida$ mk
nl€t ln onswmrdenboGk
vmr,"

door &ldie de Blieck

kleine en grote gemeentea in
het regiobestuur @trekke-
tltk.

Ouder-Amstel wil volgens de
burgem@ster Stadsprovincie
Àmsterdam ingDn als een klei-
ne vitale gemeente, met 12 dui-
rend inwonere.,,Duivendreht,
Ouderkerk. Waver en De Ron-
de Hoep vormen sinds 1815 en
eenheid en we hffhten der
z€r am, Dau komt allen ver-
andering in als er in de bevol-
king krachten opstaan die het
anders willen. M@ dsn on-
staat er wel @n moeiujke situa-
tie. Wut ons ambtelijk appa-
r@t en bijv@rbeeld ook de
brandweer is niet allen gericht
op @n gemeente Bet 12 dui-
zend inwonem, mu ook op
het industriegebied in Duiven-
drecht wae zevenduizmd
meGen werken."

Niet alleen Diemen heeft zich
in de discussie grenswijzigin-
gen gewor!Ên. Het CDA in Am-
sterdam-Zuidoost heeft voorge-
steld om dat stadsdel met ne-

gentigduizend inwoners in vie
ren te splitsen en de zo onstane
delen bij andere gem€nten te
voegen. Een deel duvu zou
volgens het CDA in Zuidoost
nail Ouder-Arutel kuMen
gm. Burgemester De Groot
noemt dat idee 'zeer onverstu-
dig en niet zo zinnig.'

,,Ik denk niet dat de gemeen-
ten rond Zuidoost dur op zit-
ten te wachten. Je krijgt er dan
alleen ma zorgen bij," zegt
hij, dmbij doelend op het feit
dat Zuidoost als probl*mge-
bied bekend staat. ..Bovendien
is het mru de weg wie wie
ovemeemt, als wij er bijvoor-
beld 25 duizend mensen bij
zouden krijgen. Ik denk dat er
een zeer onevenwichtig situatie
zou gntstm, omdat we zeu
ma 12 duizend inwoners heb-
ben."

Goede zaak
Ook stadsdel lfatergraafs-

m€r heeft zich in de discËssie

gemengd. Dat stadsdel voelt
vel voor en f6ie met Diemen
en eventueel Duivendrecht.
Volgens De Groot zou het sa-
meng8n van Diemen en Wa-
tergraafsmeer een goede zek
zijn als beide dat zouden willen-
,,Ms Ouder-Arctel heeft nie-
mand iets aan te bieden."

De Ouderamstelse burge-
mester vindt het overigens
mar uemd dat Diemen aI-
leen gesproken heeft over het
overnemen vm een deel vm
@n mdere gemeente. ,,Teruijl
het bijvoorbeeld ook heel lo-
gisch zou zijn als de Diemense
wijk Biesbosch, die tegen Dui-
vendrtrht engebouwd is, bij
Ouder-Arctel gevoegd zou
woÍden. De grens zou dm bij de
Gooiseweg gelegd kunnen wor-
den. Mer du hoor je Diemen
Diet over..."

De Grmt heft er alle ver-
trouwen in dat Ouder-Amtel
als zelfstandige gemeente in
stadsprovincie Àmsterdam km
blijven voortbestsn. ,,We zijn

zo vitel, als we klein zijn," stelt
hij. Op de vreg of de gem@nte
zelÍ geen initiatieven get ne
men om het $ondgebied uit t€
breiden, antwmrdt de buge
meester ontkennend- ,,Wat wi
niet willen dat een ander d@t,
doen we zelf ook niet."

0vername
Toch hÉft Ouder-Amstel wel

belmgstelling voor overname
vm het Ámstelveense d€l van
Ouderkerk. ,,Het is natuuluk
heel verymend dat er zowel i.n
Ámstelven als in Ouder-Am-
stel en deel van Ouderkerk
ligt. Als Àmstelven zou zeggen
dat ze hun deel wel willen afsto-
ten. omdat het wal l@ de bui-
tenkant van de gemente Ugt,
dan hebben we du zeker be-
langstelling voor."

Op 12 oktober get Ouder-
Àmstel bij de provincie praten
oyer de bimen- en buitengre!-
zen vm stadsprovincie Amster-
dm. ,,We vinden heel jmmer

dat Uithoorn niet mee wil doen.
Het zou voor os juist goed zijn
als die gem@nt€ wel mÉ zou
d@n, omdat agrsische g+
m€nten elke beter mvoe-
len. De stedelijke gemeenten
zijn mêer op ffpaiNie gericht,
teryiil wij juist opkomen voor
behoud vil het landelijke ge-
bied."

Ouder-Árctel denkt er vol-
gens de burgem€st€r niet m
om uit het ROA te staplEn. ,,Áls
er één gemente bij Ftadspro-
vincie Àmsterdm hoort de is
het Ouder-Arct€l wel, gezien
de ligging vm de gemente. Dus
we werken d@ loyaal g& me.
Bovendien worden gemeenten
door het Rijk stmks @k ge-
dwongen om m€ te doen a&
de bestuurlijke regio's, dus de
heb je mk g@n keus mèer: De
wenwerking tussen de ge
meentên i! de agglomeratle
ÁEÈterdsm is d6tijdi welis'
wru wijwilUg gest{t. Mu
het kabinet heeÍi ons ingehaald
door het verplichi te stelle!."


