Fusie
De mogelijkheid bestaat dat er een fusie komt tussen Heerlen en Landgraaf.
Voor- en tegenstanders melden zich.

Voorstanders
1. Wat zou u de andere partij (de tegenstanders) willen meegeven, zodat
hij/zij ook uw kant kiest?




















Al de voor en nadelen goed overwegen. Niet laten meeslepen met populistische argumenten en
onkunde van wethouders / raadsleden
Als grote gemeente krijgen wij meer kansen om de werkgelegenheid hier te laten groeien.
Als grote gemeente sta je sterker e
Als overheidssteun aan gemeenten afhankelijk is van het aantal inwoners moet je m.i. altijd vóór
fusie zijn!
Betrouwbaarheid in een proces van samenwerking en niet de politieke hype van de dag.
Op een hoger abstractieniveau: Den Haag hevelt taken over naar de Gemeenten, vervolgens doet
zij daar een bezuinigingstaakstelling bij + centrale regelgeving met verhoging van de
kwaliteitseisen. Gemeenten kunnen daar niet aan voldoen op termijn wanneer zij te kleinschalig
zijn. Dan kun je fuseren of samenwerkingsverbanden starten die zich vervolgens onttrekken aan
de controle van de Gemeenteraad. Deze werkwijze heeft Den Haag al eerder toegepast o.a. in
onderwijs en gezondheidszorg en wat aangepakt is door betrokken met schaalvergroting. Wat
betreft o.a. de ouderenzorg zijn veel elementen overgenomen uit Denemarken met dit verschil:
daar zijn eerst Gemeenten va ± 100.000 inw. gevormd en overheveling van taken was zonder
bezuinigingen.
Bij een fusie hoeft de eigen identiteit niet verloren te gaan. Ga maar eens na toen Hoensbroek bij
Heerlen werd gevoegd.Na zoveel jaren is de identiteit van dit stadsdeel is gebleven.
Dat meer samenwerking tot een betere situatie op velerlei gebieden voor allen kan leiden.
Dat ze het bekende 'bushokjes-denken' in Zuid-Limburg eens moeten opgeven
Dat ze niet bang hoeven te zijn. We zijn al min of meer een Parkstad. Door de fusie zal er net
meer geld zijn. Ik denk ook dat na een tijd de anti-gevoelens van zelf over zijn.
De oude sentimentele zeurpieten moet eens aan de kinderen en kleinkinderen denken!
De taken van een gemeente zijn zo specialistisch en omvangrijk dat een kleine gemeente hieraan
niet kan voldoen. Een grote gemeente heeft mer specialisten en geen eenmansbezettingen op
een specifiek onderdeel.
Denk aan de voordelen en niet aan de baantjes
Denk aan een beter perspectief voor de jeugd
Denk eens goed na en zet alle primitieve, kleinzielige, niet ter zake doende en infantiele
vooroordelen aan de kant en doe mee om er gezamenlijk op alle fronten iets moois van te
maken.
Denk nog eens goed na. Hoe moeten jullie kinderen alle problemen trotseren?
Denk ook aan de jongeren. Zij denken niet meer in wijken en gemeenten maar vinden
mogelijkheden om te ontwikkelen en te leven veel belangrijker en zien geen noodzaak om dat in
hun huidige gebied te vinden.
Denk ook eens aan de toekomst van jullie kleinkinderen!!!
Economische kansen
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Er verandert niets aan hun identiteit. Zij moeten het grote geheel zien en niet in hun kleine
kringetje blijven hangen.
Groter denken
Groter en we staan misschien beter op de kaart
Groter maakt sterker
Grotere gemeente heeft meer power, krijgt meer geld van rijk en kan betere beslissingen nemen,
en heeft lagere kosten
Grotere plaats...meer invloed...minder overheid...hopelijk minder burocratie!!!
Haha t was al Parkstad, nu wordt het echt Parkstad. Ik hoop dat er dan inderdaad meer geld vrij
komt voor nuttige zaken, zoals zorg en onderwijs en cultuur.
Heerlen. Is leuk!!!!
Het grootste argument van tegenstanders is het verlies van identiteit en cultuur. Na de vorige
herindeling zijn in Landgraaf verschillende dorpen samengevoegd. Zijn die allemaal hun identiteit
en cultuur kwijtgeraakt? Zo ja, dan is er geen eigen identiteit meer. Zo nee, waar ben je dan bang
voor.
Het meest gehoorde argument: een fusie moet van onderop komen.....Bullshit ! De bevolking van
PARKSTAD wacht al 70 jaar tot het licht door 'van onderop'wordt gezien. Deze simpele geesten worden bespeeld
door lokale bravoure lokale partijtjes, die bang zijn om
hun invloed te verliezen. Tot deze simpele geesten wil ik zeggen : WORDT WAKKER !!!
Identiteit gaat niet verloren door de fusie
Landgraaf wordt geen 'wijk' van Heerlen.
Landgraaf + Heerlen vormen samen een nieuwe gemeente.
Niet alleen dat hokjes denken
Niet redeneren uit een emotie maar kijken wat een grotere gemeente allemaal meer/beter voor
jou/familie kan betekenen.
Nu is de uitgangspositie nog gezond, over een aantal jaren waarschijnlijk niet meer.
Over je eigen schaduw heenstappen.
Samen leidt altijd tot meer bereiken. Loslaten leidt tot vernieuwing en angst voor het
onbekende leidt tot niets
Samen sta je altijd sterker
Samen sta je sterker.
Samen zijn we sterker.
Schaalgrootte in combinatie met behoud eigen identiteit biedt alleen maar voordelen en maakt
de nieuwe gemeente alleen maar sterker.
Schaalvergroting versterkt de bestuurskracht/middelen van de gemeente. Als n gemeente meer
kan doen, gaat dat beslist niet ten koste van de veronderstelde eigenheid van een bepaalde
wijk'/stadsdeel. Door versterking van wijk-/buurtgericht werken kan de eigenheid van de diverse
wijken/stadsdelen juist nog versterkt worden.
Jammer dat onberedeneerde onderbuiksentimenten juist versterking vaan de bestuurskracht
vaak tegenwerken.
Sta jezelf toe te denken in voordelen in plaats van in nadelen.
Stap over je vooroordelen heen. Denk aan de toekomst. Denk aan onze kinderen. Kies voor een
weg waarbij je gehoord wordt en bestuurskracht ontwikkelt, niet voor het in de schulp kruipen.
Daar zijn onze toekomstige generaties in de regio niet mee gediend.
Stoppen met tegenargumenten
Toekomst kansen van een grotere gemeente
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Tegenstanders
2 Wat zou u de andere partij (de voorstanders) willen meegeven, zodat hij/zij
ook uw kant kiest?




Eerst op een gelijkwaardige manier met elkaar rond de tafel gaan zitten, vervolgens
samenwerkingspunten zoeken en de schouders onder deze punten zetten. Lukt dit dan
pas de volgende stap. Nooit te snel en zeker niet iets door drukken.
Eerst orde op zaken in Heerlen.
Hoensbroek staat t.o.v. Heerlen stad nog steeds achter in de rij.
Heerlen is groot genoeg met meer dan genoed problemen die ze niet kunnen oplossen.
Landgraaf is al fusie van 3 plaatsen. Ze gaven aan GEEN FUSIE. Hoe duidelijker moet men
zijn.
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Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe naam daarnaast kan één van de twee
bestaande gemeentenamen gebruikt worden.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?
Stel de gemeentelijke fusie wordt doorgezet:

3 “De nieuwe gemeente moet een nieuwe naam krijgen”

(n=81)
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Dit om te voorkomen dat 1 van de 2 zich benadeeld voelt.
Niet Heerlen, niet Landgraaf maar een totaal nieuwe naam om duidelijk te maken
dat het om een nieuwe stad met stadsdelen gaat.
Een nieuwe naam geeft de mogelijkheid om hard feelings te neutraliseren. Het is
alleen jammer dat de fusie, als ze door gaat, beperkt blijft tot slechts 2 gemeenten
in deze streek. Een gemiste kans, ook wat naamgeving betreft.
Heerlen Heerlen - Landgraaf Parkstad
De naam is en blijft Heerlen. We hebben al meer dan genoeg nieuwe gemeentes in
Limburg met onnozele namen waar niemand behoefte aan heeft. Iemand die nu
uit Landgraaf komt is straks een inwoner van HEERLEN - Landgraaf.
Landgraaf moet zijn naam blijven houden, Heerlen ook. En Hoensbroek zou weer
Hoensbroek moeten heten op de wegwijsborden ipv Heerlen Noord
We hebben toch al een naam Parkstad. De rest komt er vanzelf wel bij. Politiek is
smerig!
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3.1 Wat zou deze nieuwe naam moeten worden volgens u?























Carboonrade
Coriovallum
Geen nieuwe naam.
ieder houd zijn eigen naam.
Gemeente Parkgraaf of Parkland
Gemeente PARKSTAD, stad Heerlen, stad Schaesberg, stad Nieuwenhagen....of zoiets
Groen Heergraaf
Groenstad, en hopende dat die naam steeds meer eer aan wordt gedaan bij komende
projecten, zie b.v. het onderstaande.
Heergraaf.
Klein Parkstad
Land van Heerlen
Landheer
MIJNstad of Parkstad
Mijnstreek
Parkstad (5x)
PARKSTAD
Parkstad Linburg
Parkstad of Mijnstad
Parkstad zeker met Brunssum erbij.
Parkstad, zodat de overige gegadigden makkelijk kunnen aansluiten.
Parkstad. (2x)
Parkstad
Schaesberg
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3.2 U geeft aan dat de nieuwe gemeente geen nieuwe naam
moet krijgen, welke van de twee bestaande gemeentenamen
moet volgens u gebruikt worden?
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Anders, namelijk:









Als het toch doorgezet wordt beide
De hel, want dat wordt het
Geen ieder zn eigen
Gemeente heerlen landgraaf
Heerlen - Landgraaf
Heerlen Parkstad
Heerlen-Landgraaf
Parkstad (3x)
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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