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zienswijze herindeling 

Geachte heer / mevrouw, 

U hebt een zienswijze ingediend met betrekking tot het herjndelingontwerp van de gemeenten 
Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp. 
Gaarne willen wij u via deze brief op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken. De 
zienswijzen zijn verwerkt en voorzien van commentaar. Gelet op de grote hoeveelheid zienswijzen 
binnen Niedorp is er niet voor gekozen elke zienswijze separaat te voorzien van commentaar, maar 
zijn veel reacties die als een standaardzienswijze kunnen worden aangemerkt gebundeld behandeld, 
dan wel gerangschikt onder zienswijzen waarin dezelfde argumenten zijn gehanteerd. U ontvangt 
derhalve geen individuele reactie op uw zienswijze. De reacties zijn verwerkt in een Nota van 
Zienswijzen & Reacties en voor een deel in het concept herindelingadvies. 

De inhoud van de zienswijzen heeft het college geen andere inzichten gegeven met betrekking tot de 
beoogde fusie. Om die reden is het voorstel gedaan aan de gemeenteraad om op 13 januari 2010 het 
concept herindelingadvies vast te stellen. 

Deze raadsvergadering zal gezamenlijk met de andere raden van de fusiepartners plaatsvinden op 13 
januari 2010 in het gemeentehuis van Anna Paulowna, De Verwachting 1, 1761 VM te Anna 
Paulowna. Deze vergadering begint om 20.00 uur. 

Alle stukken met betrekking tot deze vergadering kunt u vinden op de website van de fusiepartners 
www.fusieamstelmeer.nl of de gemeente Niedorp, www.niedorp.nl. Indien u dit wenst kunt u deze 
stukken downloaden. 
Adressenbestanden van personen die zienswijzen hebben ingediend moeten wij in het kader van 
bescherming van de privacy anonimiseren. Deze stukken liggen wel ter inzage op de gemeentehuizen 
van de fusiegemeenten en kunt u tijdens de openingsuren inzien. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Niedorp, 
de secretaris, de burgemeester, 
J.F.A.M. Verhoeks-Krikke A. van Dok-van Weele 
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