LOGBOEK

Herindeling Giessenlanden & Molenwaard

Ruimte voor subtitel

Logboek herindeling gemeenten
Molenwaard en Giessenlanden
Gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn in april 2016 gezamenlijk gestart met het
onderzoek naar de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten. Vanaf dit moment
werd er regelmatig gecommuniceerd over de voorgenomen herindeling. Ook zijn de inwoners
en stakeholders vanaf dat moment op verschillende manieren betrokken bij dit proces.
In hoofdlijnen vindt u al deze activiteiten en communicatiemomenten rond de voorgenomen
herindeling in dit gezamenlijke logboek van gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Het
betreft hier de externe communicatie. Het logboek start met de activiteiten in april 2016 en
wordt regelmatig bijgewerkt.

Websites

Vanaf april 2016 staat de website www.hetgesprekwaard.nl online. Dit is een website waarop
we communiceren over het onderzoek naar de meerwaarde van een fusie.
Vanaf 17 januari 2017 is de website www.opwegnaaralblasserwaard.nl live. Hierop
communiceren we over het herindelingstraject.

Gespreksavonden onderzoek meerwaarde

Er zijn diverse gespreksavonden georganiseerd in de dorpen en ook een bijeenkomst voor
ondernemers. Op deze avonden bespraken we de beelden en verwachtingen bij een mogelijk
samengaan. Daarnaast zijn er ook specifiek gesprekken geweest met dorpsberaden.

Initiatieven in de samenleving

In de samenleving wordt er door inwoners onderling ook op allerlei manieren
gecommuniceerd over de herindeling. Er zijn bijvoorbeeld facebookgroepen opgericht
en bewonersbijeenkomsten gehouden. Ook hebben inwoners vragen gesteld via e-mail of
telefoon die de gemeenten hebben beantwoord. Verder zijn er verschillende politieke partijen
die op hun eigen manier aandacht hebben gevraagd voor het meerwaarde-onderzoek en het
herindelingsproces.

Interne communicatie

Het personeel van beide gemeenten is op verschillende manieren op de hoogte gehouden van
de voortgang van het fusietraject. In personeelsbijeenkomsten is informatie gegeven, maar
ook via nieuwsbrieven via het intranet.
In het logboek staan de activiteiten en communicatiemomenten in chronologische volgorde
weergegeven.

Logboek
Wanneer

Wat

vanaf april 2016
19 april 2016
april/mei 2016

www.hetgesprekwaard.nl online
Persgesprek over onderzoek naar mogelijke samenwerking
Oproep aan inwoners om deel te nemen aan de enquête via regionale
krant Het Kontakt en sociale media
Brief van de burgemeester(s) huis-aan-huis om inwoners op te roepen hun
mening te geven via enquête en geplande inwonersbijeenkomsten
Gesprek van een delegatie van het college van Giessenlanden met de
dorp(be)raden van Giessenlanden
Gesprek van een delegatie van het college van Giessenlanden met de
adviesorganen van Giessenlanden
Rapportage enquête gereed, 861 inwoners hebben hun mening gegeven
door het invullen van een vragenlijst online of via een papieren versie.
Rapportage geplaatst op www.hetgesprekwaard.nl en gemeentelijke
websites, gemaild aan dorpsberaden en klankbordgroepen, bericht in
krant en op sociale media
Persgesprek over rapportage enquête
Berichten over gespreksavonden voor inwoners in regionale krant, op
sociale media, via e-mail aan dorpsberaden en klankbordgroepen
Gespreksavond voor inwoners Giessenburg, Giessen-Oudekerk en
Schelluinen (De Til, Giessenburg)
Gespreksavond voor inwoners Hoogblokland en Hoornaar (Het Bruisend
Hart, Hoornaar)
Gespreksavond voor inwoners Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk
(’t Carillon, Nieuw-Lekkerland)
Gespreksavond voor inwoners Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak
(Hof van Ammers, Groot-Ammers)
Gespreksavond voor inwoners Arkel (De Lingehof, Arkel)
Gespreksavond voor inwoners Goudriaan en Noordeloos (De Multistee,
Goudriaan)
Gespreksavond voor inwoners Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland
(Dorpshuis Ottoland)
Gespreksavond voor inwoners Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Wijngaarden
(De Spil, Bleskensgraaf)
Brief aan de ondernemers van de gemeenten met een uitnodiging voor de
ondernemersavond op 5 september
Gespreksavond voor ondernemers

april/mei 2016
25 mei 2016
2 juni 2016
juni 2016

6 juni 2016
juni 2016
13 juni 2016
21 juni 2016
21 juni 2016
23 juni 2016
27 juni 2016
29 juni 2016
30 juni 2016
4 juli 2016
juli 2016
5 september 2016

22 november 2016

23 november 2016
23 november 2016
22 november 2016
november 2016
20 december 2016
4 januari 2017
12 januari 2017
17 januari 2017
19 januari 2017

26 januari 2017
26 januari 2017
30 januari 2017
31 januari 2017
1 februari 2017

1 februari 2017
1 februari en 7
februari 2017
2 februari 2017
2 februari 2017
2 februari 2017
februari/maart
5 april 2017

30 mei 2017

Openbare raadsvergaderingen m.b.t. principebesluit herindeling. Beide
gemeenteraden besluiten in principe over te gaan tot een herindeling per
1 januari 2019.
Brief aan de provincie Zuid-Holland n.a.v. het principebesluit
Brief aan gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden n.a.v.
het principebesluit
Persbericht over principebesluit
Bericht over principebesluit in regionale krant, op sociale media en brief/email aan dorpsberaden .
Gesprek van de burgemeesters met de burgemeesters van Leerdam,
Vianen en Zederik
Gesprek van de burgemeesters met de burgemeester van Dordrecht
Gesprek van beide colleges met het college van de gemeente Gorinchem
Lancering www.opwegnaaralblasserwaard.nl
Bericht op gemeentepagina's en social media over de beschikbaarheid van
het herindelingsontwerp op www.opwegnaaralblasserwaard.nl en
aankondiging raadsvergadering 30/1/2017 waarin de gemeenteraden
worden gevraagd dit ontwerp vast te stellen.
Herhaling aankondiging extra raadsvergadering over vaststellen
herindelingsontwerp op de gemeentepagina van Giessenlanden
Aankondiging extra raadsvergadering over vaststellen herindelingsontwerp
op social media
Openbare raadsvergaderingen in Giessenlanden en Molenwaard waarin
herindelingsontwerp vastgesteld wordt. Er zijn verschillende insprekers.
Gesprek van beide colleges met het college van de gemeente Alblasserdam
Bericht op www.opwegnaaralblasserwaard.nl, gemeentelijke websites en
in digitale nieuwsbrief Giessenlanden dat het herindelingsontwerp ter
inzage ligt en zienswijzen ingediend kunnen worden.
Brief aan omliggende gemeenten met een uitnodiging om zienswijzen in te
dienen.
Brief aan besturen van verbonden partijen met een uitnodiging om
zienswijzen in te dienen.
Bericht op gemeentepagina's dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt
en zienswijzen ingediend kunnen worden.
Officiële bekendmaking in digitaal gemeenteblad (Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële Publicaties) herindelingsontwerp ter inzage
Bericht op sociale media dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt en
zienswijzen ingediend kunnen worden.
Op diverse momenten zijn vragen van inwoners m.b.t. de
zienswijzeprocedure en de naamgeving per mail beantwoord
Gesprek van beide burgemeesters met een bestuurlijke
vertegenwoordiging van de GNL-gemeenten (Geldermalsen, Neerijnen,
Lingewaal).
Gesprek van beide colleges met het college van de gemeente HardinxveldGiessendam

