
GE
EF

 U
W

 M
EN

IN
G

U hebt het ongetwijfeld gemerkt: in
Driebergen-Rijsenburg wordt een discus-
sie gevoerd of ons dorp zelfstandig kan
blijven of moet fuseren. Tot nog toe is
een beslissing daarover niet gevallen.

Maar na de zomer wil de gemeenteraad
de buurgemeenten toch echt laten

weten welke kant Driebergen op wil. 

Kom naar de
Binnenplaats

Zaterdag 7 juni
tussen 11.00 en 15.00 uur

en geef uw
mening

over de toekomst
van ons dorp

Herindelen; ja of nee



Doorn 
ca. 10.200 inw.opp. 2226 ha

Maarn

ca. 5.800 inw.

opp. 2534 ha

Driebergen
ca. 18.550 inw.

opp. 2643 ha

Amerongen
ca. 7.250 inw.

opp. 3059 ha

Leersum

ca. 7.450 inw.

opp. 3022 ha

Zeist
ca. 59.800 inw.

opp. 4864 ha

Totaal MALDD ca. 49.250 inwoners op 13.484 ha

Gemeente MALDD
Een kleine tien jaar geleden dreigde de minister de
gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en
Driebergen-Rijsenburg (die combinatie wordt
’MALDD’ genoemd) voor het eerst met een fusie.
Tot ieders vreugde werd dat plan in 1998 afgeblazen.

Maar vrij kort daarna vonden
sommige gemeenten hun organisa-
ties toch wel erg klein voor de soms
ingewikkelde vraagstukken. Zo
kwam het onderwerp als een
boemerang terug op de agenda. 
Sinds begin dit jaar neemt
Driebergen deel aan het ’Heuvelrug-
beraad’, waarbinnen de MALDD-
gemeenten verder praten over de
voor- en nadelen van de koepel-
gemeente Heuvelrug. Die samen-
voeging is gebaseerd op de gelijkenis
van de afzonderlijke dorpen;
grotendeels woondorpen met een
groene, landelijke omgeving vol
historische buitenplaatsen. Ze liggen
verder allemaal binnen het Nationaal
Park Heuvelrug en behalve Maarn
werken ze ook al met elkaar samen
in het gebiedsproject Langbroeker-
wetering. 

Wat kost
dat ?

Het is vrijwel niet uit te
rekenen of herindelen

geld bespaart. Uit onder-
zoek blijkt dat gemeente-
lijke herindelingen vaak
- zeker de eerste jaren -
niet tot de verwachte
kostenbesparingen en
efficiencyslagen leiden.
Wel leidt herindeling in
het algemeen tot een

betere ambtelijke
organisatie en een betere

dienstverlening. Je zou
kunnen zeggen: niet

direct goedkoper,
mogelijk wel beter. 

Politici willen weten 
wat u vindt

Voordat ’de politiek’ een richting kiest, wil zij van de
bevolking horen wat voor gedachten en ideeën er
leven over herindeling (fusie) en zelfstandigheid.

Daarom zijn er in juni twee informatieavonden, waar
u van harte welkom bent. Hierin wordt u gevraagd
aan te geven wat u belangrijke waarden vindt voor

onze gemeente. Zaken met betrekking tot uw 
woon- en leefomgeving die behouden of gerealiseerd

moeten worden.

Binnenplaats
wordt 

Meningplein
De politici gaan u ook opzoeken. Op zaterdag 7 juni

wordt de Binnenplaats (het nieuwe plein aan de
Traaij) omgebouwd tot een muzikaal terras vol

informatie en stellingen. U kunt aangeven wat u echt
belangrijk vindt voor de toekomst van ons dorp.

Wat willen de Buren?
De gemeenteraden van Doorn en Maarn zijn in grote
meerderheid voor herindelen met Driebergen,
Leersum en Amerongen. De inwoners
van Doorn en Maarn lijken het met dat
standpunt eens te zijn. De belangrijkste
overweging is dat zij de gemeente te
klein vinden voor een goed ambtelijk
apparaat. 

Leersum en Amerongen staan voorals-
nog niet te springen om een fusie. In
Leersum is de fusie een aantal jaar
geleden zelfs in een soort referendum
verworpen door de bevolking. Die
tegenstand is niet zo verwonderlijk
omdat Amerongen en in mindere mate
Leersum qua voorzieningen meer ge-
richt zijn naar het oosten dan naar het
westen. Ze gaan eerder winkelen of
naar het ziekenhuis in Veenendaal dan
in Zeist.

Overigens zijn er ook in de buur-
gemeenten mensen die huiverig zijn om
met Driebergen samen te gaan. Zij zijn bang dat
Driebergen als ’grote’ gemeente gaat bepalen 
wat er gebeurt. 

AGENDA
Zaterdag 7 juni 2003
11.00 - 15.00 uur
Peiling: op Binnenplaats

Dinsdag 17 juni 2003
20.00 - 22.00 uur 
informatieavond maat-
schappelijk middenveld,
verenigingen, organisaties,
instellingen en bedrijven
in Nieuw Salem, De Lei 86

Donderdag 19 juni 2003 
20.00 - 22.00 uur
algemene informatie-
avond bevolking in
Nieuw Salem, De Lei 86

INTERNET
Op www.driebergen.nl
is er een speciale pagina
vol achtergrondinfo over
herindelen.



Maakt uw mening wat uit?
Ja. De publieke opinie is weliswaar niet de enige factor die de politici
zullen laten meewegen in hun beslissing. Het maakt voor hen wel uit of
veel mensen het wel best vinden of bijvoorbeeld tegen een eventuele
herindeling te hoop lopen. 

Bij de manier waarop de ene of de andere keuze wordt ingevuld, kan
rekening gehouden worden met wat mensen belangrijk vinden. Wilt u
de goedkoopste oplossing of gaat u voor kwaliteit? Is het Driebergse
gevoel voor u belangrijk, en moet er zoiets als een dorpsraad komen?

Tenslotte leven er nogal wat veronderstellingen die waar of onwaar
kunnen zijn. Als de gemeente weet met welke gedachten mensen rond-
lopen, dan kan de informatievoorziening daarop worden afgestemd.

Kiezen of delen
Rond de zomer komt de provincie met een eind-
advies, daarna moeten de gemeenten beslissen welke
kant ze op willen. De keuze voor de Driebergse
gemeenteraad is er een tussen:

• zelfstandigheid,
• verregaande samenwerking,
• fusie (herindeling).

Over die keuzes is weinig met zekerheid te zeggen,
maar: 

• sommige mensen menen dat een zelfstandig
Driebergen misschien net groot genoeg is voor een
adequaat bestuur en om voldoende dicht bij de
burger te staan. Anderen stellen dat een grotere
schaal op termijn onvermijdelijk is in een steeds
complexer wordende maatschappij.

• wanneer Driebergen kiest voor Samenwerking (in
MALDD) denken sommigen dat een kwaliteits-
verbetering kan worden bereikt, zonder aan lokale
betrokkenheid in te leveren. Anderen verwachten
dat hierdoor ingewikkelde en ondoorzichtige
besluitvorming ontstaat, waar niemand meer vat op
heeft. Verregaande samenwerking zou betekenen
dat de afzonderlijk gemeentelijke organisaties veel
meer dan nu gaan samenwerken en diensten en
voorzieningen gaan delen. 

• Fusie zou betekenen dat naast de organisatie ook
het bestuur gedeeld wordt. Dan hoeven niet vijf
verschillende gemeenteraden het over hetzelfde
eens te worden, maar kan dat in één keer. Dat
betekent in de ogen van sommigen een slag-
vaardiger bestuur, maar voor anderen een grotere
afstand tot de burger. U zult niet meer zo snel
tegen een raadslid aanlopen op de Traaij en uw
zegje kunnen doen. Wellicht kunt u niet meer voor
alle diensten in het dorp terecht, maar u wordt
misschien wel sneller en beter geholpen.
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Kom zaterdag 7 juni naar de
Binnenplaats of donderdag
19 juni naar Nieuw Salem.

Gemeente
Driebergen-Rijsenburg

Wat vindt u belangrijker?

Korte Geschiedenis
van het Herindelen

In 1900 telde Nederland 1121 afzonderlijke gemeenten. In 1975 was dat
aantal geslonken tot 849 en nu zijn het er nog maar 496. Aanvankelijk
werden dorpjes opgeslokt door grote steden, omdat die steden meer
ruimte nodig hadden. Later bleken veel dorpen simpelweg te klein om
een volwaardig bestuur te rechtvaardigen (en te betalen) en zijn ze
door de rijksoverheid samengevoegd. 

Ook Driebergen-Rijsenburg zelf is eerder heringedeeld; in 1857 werd
Sterkenburg bij Driebergen gevoegd, in 1931 kwam Rijsenburg erbij.
Interessant is het wellicht te memoreren dat daarvoor, tijdens de Franse
inlijving (1806-1813), Driebergen en Rijsenburg ook waren samen-
gevoegd.

Vanwege de toegenomen taken van gemeenten schommelt de ideale
omvang van een gemeente volgens wetenschappers nu rond de 48.000
inwoners. Boven die grens krijgen gemeenten een toename van
zogenaamde grotestadsproblemen. Zijn gemeenten veel kleiner, dan
neemt de slagvaardigheid van het bestuur in toenemende mate af.
Waar de absolute ondergrens precies ligt is onduidelijk. De rijksoverheid
hanteerde tot voor kort het getal van 18.000 inwoners. 

Overigens is Den Haag gestopt met het opgelegde herindelen.
Gemeenten moeten het nu vooral zelf willen. Een voorwaarde daarbij is
dat de bevolking het in grote lijnen eens is met het besluit van de
bestuurders. Daarom vindt de gemeenteraad uw inbreng zo belangrijk.

D
ez

e 
fo

ld
er

 is
 e

en
 u

it
g

av
e 

va
n

 d
e 

R
aa

d
sw

er
kg

ro
ep

 c
o

m
m

u
n

ic
at

ie
 -

 m
ei

 2
00

3


