
Dankwoord 11 december 2018 , Raadsvergadering – gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
te Haarlemmerliede/De Zoete Inval. Pieter Heiliegers

Voorzitter dank. Geachte Commissaris, Gedeputeerde. Zeer 
geachte Raadsleden en wethouders. Lieve José, Beste mensen.
Hartelijk dank voor alle mooie woorden. Ik deed gewoon mijn 
werk. 
Het raakt me wel. Ik ben er ook trots op. Dienen, zo’n zes jaar, in de 
kleinste gemeente van Noord-Holland gaf altijd een gevoel van 
“dat Gallische dorp”. Sterk zijn tussen de hoofdsteden. Sterk zijn 
met Raad en bevolking. Sterk zijn voor behoud van het 
groengebied.
Eervol en met toewijding heb ik het ambt vervuld. En met veel 
plezier. Met de huidige en oud-raadsleden hier aanwezig, maar 
ook met wethouders waaronder Markus, Graal, Van Haeften en 
wijlen Zantkuijl om er maar een paar te noemen was het goed 
vertoeven. En veel ambtenaren vertegenwoordigd -laat ik dat zo 
maar noemen- door de gemeentesecretarissen Koot en 
locosecretaris Pieterman hebben ons daarbij geholpen.

Op 27 november jongstleden hebben we de laatste operationele 
Raadsvergadering in het oude Raadhuis te Halfweg gehad. 
Natuurlijk vol emotie rondom het verlaten van ons huis, maar ook 
productief; Vele besluiten in het belang van onze inwoners en 
ondernemers hebben de raadsleden op hun individuele wijze nog 
genomen. Ik kom later op de avond overigens nog uitgebreid terug 
onze de leden van de Gemeenteraad, Griffie en College.
      Vele besluiten van belang zei ik al. En dat belang dames en 
heren heeft altijd voorop gestaan bij mij tijdens het leiden en soms 
managen ook van het fusie project. Immers, gemeenten zijn er in 
mijn optiek bij de gratie van dienstbaarheid naar haar inwoners 
en ondernemers. Als dat in het geding is, bijvoorbeeld omdat de 
kwaliteit die je mag verwachten te wensen over laat of omdat 
bestuurskracht voor de toekomst niet gegarandeerd kan worden, 
is het tijd voor bezinning. 
Dat kreeg de gemeenteraad van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude in het jaar 2013 goed op het netvlies. Dit was dan 

1



ook het startpunt voor de opzet van het project ‘Horizon EN Stip’. 
Een naam die de afkorting van de gemeente HenS weergeeft, maar 
ook toont dat ‘alle HENS aan dek’ aan de orde is om ergens goed 
heen te koersen. De stip op de horizon moest onze toekomst 
zijn…..die zetten we zelf, iets waar de Commissaris van de Koning 
van de provincie Noord-Holland de heer Remkes destijds de 
gemeenteraad op attendeerde.

Mag ik nog even terug naar onze geschiedenis. Sinds 1863 bestaat 
de gemeente. Zij is de samenvoeging van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude met Houtrijk en Polanen en Zuid-Schalkwijk. De 
omvang van de gemeente is sindsdien verkleind door annexaties 
van de gemeenten Haarlem. Dan gaat het over ‘t Waarderpolder-
gebied, Schalkwijk plus Zuiderpolder. En de gemeente Amsterdam 
nam Ruigoord. Een belangrijk deel van onze gemeente is overigens 
het groengebied. Opvolgende gemeentebesturen hebben de 
zelfstandigheid van de gemeente bewaakt om daarmee onder 
andere het voortbestaan van die groene buffer te garanderen. Het 
waardenprofiel -gemaakt met en voor inwoners- sprak daar 
boekdelen over. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer zal zich 
ook sterk blijven maken voor het belang van dit groengebied.

Persoonlijk kijk ik terug op een sterk en uitgebreid, maar vooral 
geaccepteerd proces, waarbij het resultaat telde; het wordt beter 
voor onze inwoners en ondernemers. Zij geven ons de titel en 
legitimiteit om de dingen te doen voor de maatschappij. 
Door collega burgemeesters ben ik wel eens aan gesproken in de 
trant van “Ben je aan je eigen stoelpoten aan het zagen?”. Mijn 
antwoord was dan “Jazeker…… als niemand dat doet komt er niets 
in beweging in het Openbaar Bestuur en verandert dus niks in 
onze maatschappij”. 

Vanzelfsprekend werden de inwoners en de ondernemers uit onze 
gemeente bij de diverse fasen van het proces betrokken. 
Althans…..vanzelfsprekend?  Ja! Besluiten over het voortbestaan 
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van een gemeente is een zeer belangrijk onderwerp. Ook al is de 
democratische legitimiteit belegd bij de gekozen raadsleden, toch 
kan het niet zo zijn dat zij eigenstandig te werk gaan. Volop 
betrekken van de mensen in de dorpen en het buitengebied alsook 
de ondernemers is cruciaal voor een gedragen beslissing als deze. 
Daarom zijn als eerste in september 2013 zogenaamde ronde-
tafelbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze gesprekken hebben de 
raadsleden en ikzelf de mensen uitgelegd wat een realistisch 
perspectief is voor de gemeente. De tijdens de vele 
bewonersconsultaties genoemde waarden kregen een plaats in het 
eerder genoemde waardenprofiel. Die zijn door de Raad en het 
College meegenomen in de gesprekken met de potentiële partner-
gemeenten. 
Ook hier waren emoties vol aan de orde. De één wil niet fuseren 
met Amsterdam en de andere gaat helemaal voor samenwerking 
met Haarlem. Amsterdam zou het groengebied aan willen spreken 
voor havenuitbreiding en Haarlem zou een slechte financiële 
positie hebben. Waar of niet waar…..deze emoties kwamen 
regelmatig terug. Een meerderheid van de bewoners en de 
gemeenteraad was inmiddels tot de conclusie gekomen dat 
fuseren met een andere gemeente wel echt de beste oplossing 
lijkt.
Het koersvast blijven in het proces bleek hier het devies. We gaan 
eerst ‘richten’ alvorens we gaan ‘inrichten’ ; Eerst de keuze maken 
voor een partner. Daarna gaat de keuze ‘verricht’ worden, 
uitgevoerd dus. En het resultaat mag er zijn….een vloeiende 
samenvoeging met Haarlemmermeer. Destijds onder leiding van 
Theo Weterings en nu met Onno Hoes. Dank.

Nou klinkt het alsof er helemaal geen andere memorabele 
onderwerpen zijn uit mijn burgemeesterstijd. Dat is natuurlijk 
niet zo. 
Deze is wel dominant, maar mijn inzet en toewijding in de 
afgelopen zes jaar uitte zich ook in vele andere mooie zaken met 
mensen en voor mensen. Daar ben ik dan ook heel trots op. Zo is 
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er meer aandacht voor kunst en cultuur. Nieuwe 
beeldhouwwerken doen hun intrede. Dank overigens aan velen die 
bijgedragen hebben aan het afscheidscadeau; een kunstwerk voor 
de gemeenschap te plaatsen in het groengebied Spaarnwoude. Het 
onderwerp wonen is in mijn tijd ook serieus opgepakt. En de 
resultaten zijn en komen er; SpaarneBuiten, Sectorpark, OLVG en 
over een tijdje “Hartje Spaarndam” voor sport en ontmoeting. Voor 
waterveiligheid heb ik mij extra ingezet. Dit onderwerp staat 
hoger op de Veiligheidsregio prioriteitenlijst. Meer oefenen op dit 
onderwerp alsook deelname aan de stuurgroep Dijkring 14-15-44 
zijn daar voorbeelden van. 
De vele ontmoetingen met inwoners en ondernemers heb ik altijd 
bijzonder gewaardeerd. Verbindingen kon ik leggen. Prachtige en 
doorleefde verhalen hoorde ik. Maar ook trieste momenten; Het 
dodelijk verwonden van het meisje Kardelen alsook het overlijden 
van bestuurders IJsselmuiden, Zantkuijl en Bruijn of het ook 
plotsklaps overlijden van medewerker Peter Broerse raken 
mensen diep.    Die gebeurtenissen vormen ook de gemeenschap.

Laat ik eindigen met woorden die ik in mijn eerste en de laatste 
Raadsvergadering vorige week gebruikt heb. Het voelt als 
thuiskomen. In 2013 sprak ik dat uit omdat Jacob London -de 
architect van het Raadhuis in Halfweg- toevallig ook ons privé huis 
in Haarlem aan het Spaarne ooit heeft ontworpen, en nu spreek ik 
dat uit omdat ik de eer heb voorgedragen te zijn als nieuwe 
kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Uithoorn……en 
laat daar nu ook een straat heten in het dorp De Kwakel met de 
naam Halfweg. Er blijft dus een verbinding…..en altijd een 
herinnering aan thuiskomen.

Dames en heren, Ik sluit echt af. Te beginnen met mijn 
dankbaarheid voor het vertrouwen uit te spreken. En eindigend 
met een wens en een boodschap voor de mensen. 
Eén van de 11 kernwaarden die u ons meegaf is het behouden van 
identiteit van onze dorpen en buurtschappen. Dat geldt dus voor 
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Spaarnwoude, Halfweg, Penningsveer, Haarlemmerliede en 
Spaarndam. 

Laat de technische gemeentegrenzen geen beperking  zijn voor 
gemeenschapszin. Want u maakt als inwoners vooral de 
gemeenschap en werkt aan de identiteit ervan…….. Zet dat 
alsjeblieft voort…….samen straks in de nieuwe gemeente naar een 
groter WIJ. 

Op een goede toekomst! > Tabee!    “HAMERKLAP”

P.J. Heiliegers, burgemeester van 2013 tot 2019

Overhandiging historisch boek
Dit ook het moment op de officiële overhandiging te doen van het 
boek   Van veenwildernis tot wonen in het groen   dat handelt over 
de geschiedenis van de gemeente HenS, gemaakt door historicus 
Frank van de Poll.
Met genoegen overhandig ik het eerste exemplaar -in het bijzijn 
van de schrijver- aan de Commissaris van de Koning, de heer 
Remkes.
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