BUSINESS BORREL
Vrijdag 26 september 2014 van 17.30 tot 19.30 uur
Gastheer: Bestuur BVL
Vragen(half)uurtje aan de Burgemeester
Locatie: Eetcafé Juffrouw Tok Tok
Zuideinde 48, Landsmeer
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Burgemeester zijn in de gemeente Landsmeer:

Door Astrid Nienhuis

Een bijzonder ambt, in bijzondere
gemeenschappen, in een bijzonder
tijdsgewricht
De wereld om ons heen verandert
in ijltempo. De overheid trekt zich
terug, zekerheden van ‘vroeger’
lijken af te brokkelen, de
wereld wordt ingewikkelder,
standaardoplossingen zijn steeds
minder effectief, hiërarchische
structuren ontmoeten verzet.
De afbraak van de verzorgingstaat.
Dat is één visie op de huidige
maatschappij.

Secretariaat:
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl
www.bvl-landsmeer.nl

“Ieder van ons denkt dat we de wereld zien
zoals die is, maar feitelijk zien we de wereld
zoals we zelf zijn.” Wijze woorden van Stephan
Covey.
Ik ervaar het als een bijzonder boeiend
tijdperk. De ICT ontwikkelt zich snel en biedt
vele mogelijkheden. De wereld wordt kleiner,
onderzoekers over de hele wereld komen
gemakkelijk met elkaar in contact waardoor
ontwikkelingen zich in een versneld tempo
opvolgen. De meest onwaarschijnlijke beroepsgroepen komen tot nieuwe oplossingen.
Gezag behoort niet toe aan een kleine groep
maar van ons allen: mensen vinden elkaar
via de social media, in netwerkverbanden
lanceren ze ideeën of worden gelijkgestemden

bijeen gebracht voor een doel of organiseren
verzet. Persoonlijke prioriteiten veranderen, de
invloed van de Einsteingeneratie is groot.
Uitdagingen vragen om andersoortige oplossingen en maatwerk. Alles is in beweging,
een permanente ontdekkingstocht. Dit is
een andere visie op de huidige maatschappij.
Een dynamische tijdsgewricht.
Ook in Landsmeer is veel in beweging.
Met de totstandkoming van de Toekomstvisie, in samenspraak met de inwoners van
onze gemeente, is een duidelijke stip aan de
horizon gezet. Het geeft richting aan inspanningen, investeringen en helpt bij prioritering.
De Toekomstvisie is de agenda voor de
komende jaren.

De verkiezingen hebben in vele opzichten
vernieuwing gebracht: vijf nieuwe raadsleden,
andere zetelverhoudingen tussen politieke
partijen en een brede coalitie in de Raad. In
vele coalitieakkoorden in het land wordt de
worsteling verwoord van de nieuwe rol van de
overheid in de huidige veranderlijke netwerksamenleving. Zo ook in Landsmeer. Voorheen
was de overheid de belangrijkste speler
in het aanjagen van vele ontwikkelingen
in het algemeen belang. Het zwaartepunt
verschuift richting diverse partijen in de samenleving: bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, het
maatschappelijk middenveld, burgerinitiatieven. De Doe-democratie.
Samen dingen tot stand brengen, dynamische samenwerkingen tussen partijen die
elkaar vinden omdat ze iets voor elkaar
kunnen betekenen in het bereiken van een
gemeenschappelijke doel. Ook de gemeentelijke overheid heeft daarin een rol te spelen:
als partner, als verbinder. Een faciliterende
overheid, die onnodige regelgeving heroverweegt en ruimte biedt voor initiatieven ten
behoeve van het algemeen belang. Hoofdstuk
1 van het coalitieakkoord beschrijft de ingrediënten die nodig zijn voor de transitie naar
deze nieuwe rol. Het College zal in het nog te
presenteren collegeprogramma dat voorbeeld
graag volgen.
Landsmeer als geheel is ook in transitie. Zij
oriënteert zich op haar bestuurlijke toekomst.
In de op de website gepubliceerde “Studie

Bestuurlijke Toekomst” zijn feiten bijeen
gebracht die relevant kunnen zijn voor de te
maken keuze. De Gemeenteraad heeft ook
opdracht gegeven tot het onderzoeken van de
bestuurskracht van de gemeente: in hoeverre
is de gemeente zelfstandig of via invloed in de
verschillende samenwerkingsverbanden met
de omliggende gemeenten in staat doelen te
bereiken in het publiek belang? Het antwoord
op die centrale vraag is belangrijk om te
bepalen of de gemeente Landsmeer in de
huidige constellatie als zelfstandige gemeente
haar publieke taak kan blijven vervullen.
Maar bij feiten en onderzoek zal het niet
blijven. Een gemeente, ik bedoel hiermee het
geografische gebied / de woonomgeving, wordt
bepaald door haar gemeenschappen. Vandaar
dat de gemeenteraad de afgelopen weken via
wijkgesprekken het gesprek is aangegaan.

Wat vinden de burgers, welke kansen biedt de
keuze en welke bedreigingen?
Het boeiende van dit tijdsgewricht is hoe de
gelijktijdigheid van de veranderende samenleving, de roltransitie van de overheid en de
discussie over de bestuurlijke toekomst elkaar
beïnvloeden. De wens van eigen regie van de
burger op zijn leefomgeving vraagt om een
andere overheid, maar hoe richt die overheid
zich in om daaraan te voldoen? Welke rol
pakt de democratie als steeds meer ruimte
wordt geboden voor initiatieven vanuit de
gemeenschap? Welke invloed heeft het digitale tijdperk? Welke relevantie heeft de fysieke
afstand tot die overheid? Is die afstand er
wel als het werk van de ambtenaar niet meer
plaats en tijd gebonden is?
Het is bijzonder in dit tijdsgewricht burgemeester te zijn in de gemeente Landsmeer.

“Ieder van ons denkt dat we de wereld
zien zoals die is, maar feitelijk zien
we de wereld zoals we zelf zijn.”
Stephan Covey

VAN DE BESTUURSTAFEL
Na 2 maanden zomerstop, zijn we weer toe aan een
gezellige Netwerkborrel van de BVL.
Iedereen misschien uitgerust van een welverdiende
vakantie, en benieuwd naar wat de leden meegemaakt
hebben, nodigen we jullie van harte uit op deze
Netwerkborrel. Deze keer geen gastheer, maar u bent
allen gastheer voor elkaar.
De Nieuwsflits is dus anders dan u gewend bent.
Deze keer hebben wij de burgemeester Astrid Nienhuis
gevraagd, om niet alleen over politiek te praten, maar
meer om iets over haarzelf te vertellen, alsook de
stand van zaken in Landsmeer.
Begin september hebben wijkgesprekken plaats
gevonden over de: ToekomstVisieLandsmeer.
We zijn benieuwd naar de reacties en hoe de vlag er
van Landsmeer voorstaat. Tijdens de Netwerkborrel
hebben we een vragenuurtje/halfuurtje, waarin de

burgemeester antwoord kan geven op vragen van
leden over de toekomst van Landsmeer.

3-gangen à la carte menu aangeboden voor de mooie
prijs van € 24,75 (3e gang: dessert of koffie).
Als bestuur rekenen we op een grote opkomst.

Daarnaast is het bestuur BVL druk bezig de Beleidsnota
op te stellen en te verwerken. Wij hopen voor de
ALV deze nota voor te leggen aan de leden.
Onderdelen zijn onder andere:
- Aantrekkelijk maken van lidmaatschap BVL, zodat
meerdere ondernemers lid worden, maar ook het
behouden van leden.
- Uitvoering van Netwerkborrels met sprekers etc.
Vrijdag 26 september bent u van harte welkom op de
Netwerkborrel van de BVL.
Lokatie: Eetcafé juffrouw TokTok.
Voor de aanwezige BVL-leden, die na de borrel van
vrijdag 26 september, willen blijven om een hapje
te eten, wordt door Eetcafe Juffrouw TokTok een

AGENDA
Vrijdag 31 oktober 2014
Businessborrel
Gastheer: Jumbo Plemp
Vrijdag 28 november 2014
Invulling volgt nog
Zaterdag 10 januari 2015
Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 13 februari 2015
Algemene ledenvergadering

Drukwerk belangeloos verzorgd door Imago Printing | Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

