Ontheemd en verweesd...
Gemeentelijke herindeling en het gevoel van
de burgers
Actuele aanleiding
"We gaan toch Diet prateD over vroeger!" Aldus de reactie van
de burgemeester van een in 2001gevormde nieuwe gemeente op
de vragen van haze burgers. Bij het uitspreken van deze tekst
voorzag de onhandige burgemeester Diet de storm aan emotioDele reacties die zou opsteken. Zijn 'bestuurlijk' omgaan met de
emoties en gevoelens van zijn burgers was minimaal ongelukkig. Nostalgie en emotie laten geeD rationele argumentatie toe.
Uit de reactie van de burgemeester spreken vooral onmacht en
gebrek aan inzicht in gemeenschapsgevoel waar geed bestuur
rek.ening IDee heeft te houden. Er is bij herindeling immers
v;n meer sprake daD efficientievergroting en het vertrek van
ambtenaren en bestuur naar een plek verder weg, buiten de
heringedeelde plaats.
Over dat 'meer' gaat dit artikel. Daarbij gaat het om twee vragen. In de eerste plaats: dat er 'meer' is, dat vinden in ieder geval de burgers. Wat is ervolgens hull aan de hand? In de tWeede plaats: Hoe kan daar bestuurlijk IDee warden omgegaan?
Antwoorden op deze vragen zijn het resultaat van een jaar onderzoek naar de verhalen van protesterende burgers.
Begin 2001weld een aantal gemeenten in de provincie Utrecht
opgeheven en ging op in veel grotere gemeenten. Toen HarmeleD, Vleuten - De Meern en Maartensdijk verdwenen, werd
wederom de afschuw die veel burgers hadden (en hebben) van
grootschaligheid zichtbaar. Velen wens ten vast te houden aan
kleinschaligheid, aan het behoud van bun eigen leefomgeving.
Desalniettemin gingen gemeentelijke herindelingen in hetzelfde tempo gewoon door. De tegenstelling tUggeDburgerwens en
overheidsdecreet bleef bestaan. Het gevolg daarvan is, dat burgers zich in een aantal gemeenten Diet meer 'thuis' voelen in
het nieuwe overheidsgebouw van bun heringedeelde woonplaats.
Het onderzoek
Wat is precies de aard van de gevoelens van deze burgers? Hoe
kunnen bun emoties warden geduid en bestuurlijk inzichtelijk
warden gemaakt? Daar gaat dit onderzoek dug over. Het onderzoeksveld was de provincie Utrecht. De methode was die van
kwalitatief onderzoek. Dezevorm van onderzoek kan de dieptestructuur of achterliggende logica laten zien in hoe mensen
bijvoorbeeld over bun gemeente denken. Die logica is in alledaags spreken en in alledaagse contacteD zelf Diet onmiddellijk
zichtbaar. Dat hoeft oak Diet: men begrijpt elkaar onuitgesproken.
Er werden achtentwintig interviews afgenomen van burgers.
De informanten werden gevonden door op verschillende plaatsell mens en aan te spreken. De onderzoeksgroep was divers
naar sekse, leeftijd en huidskleur, hoewel de hiernageciteerde
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informanten doorgaans ouder clan 40 jaar waren. Een negatief
selectiecriterium was, dat er geeD interviews konden warden
afgenomen van bestuurders of partijpolitiek actieve mensen.
Het resultaat werd opgenomen in een database waarbij de
teksten werden gecodeerd op trefwoord. Trefwoorden zijn geclusterd naar thema. Thema's zijn geanalyseerd op hUll achterliggende logica, die repertoire wordt genoemd. Het dominante
repertoire gaat over 'huiselijkheid en geborgenheid'. Herindeling heeft voor burgers als associatieve ladingdat ze hUll plek
kwijtraken. Een gevoel van ontheemding stuurt hUllverhalen..
Een vlucht naar een aantrekkelijker geacht verleden is het gevolg.
House for sale: wat wel en niet te doen

War moet men aan met de geldealiseerde verbeelding van de
inwoners? War hebben {nieuwe}gemeentebesturendaar meete
maken? Zeker is, dat men Diet om de wijzende vinger van de
burgers heeD kan. Voor veel gelnterviewden zijn de bestuurclefs immers verantwoordelijk voor en schuldig aan de teloorgang van het gemeenschappelijk huis van gemeente en gemeenschap: "Degezelligheid, de leukheid, de eenheid alles gaat
weg. En ik kan het eigenlijk het best vergelijken met aDze
overkoepelende regering. Die Diet veel bereT is." Aldus een
Maartensdijkse van middelbare leeftijd.
Voor bestuurders moet herindeling van een gemeente leiden
tot het vergroten van efficientie en kwaliteit. Inwoners echter
verbinden gemeente met gemeenschap. Als vanzelf leidt deze
verbinding tot de emotioneel beleefde conclusie dat het wegvalleD van de gemeente oak het voortbestaan van de gemeenschap
bedreigt. Het gevolg is, dat velen het verleden idealiseren: de
gemeente van ooit was oak de gemeenschap van Gait. En zo zijn
we beland in een nostalgisch beleefd vroeger dat log staat van
de werkelijkheid. Het heden wordtgemeten aan een nooit meeT
terug te halen 'gouden' tijd.
Ontkennen van deze nostalgie, doen algor ze geeD bestaansrecht heeft is nu juist war bestuurders Diet moeten doen. Als
nostalgie de kop opsteekt, komt dat lang Diet altijd daardoor,
maar wel kan warden vastgesteld dat de hang naar het verleden door die zo te vermijden ontkenning wordt bevorderd. Op
die manier wordt juist het omgekeerde bereikt van war bestuurders beGgeD:een geaccepteerde nieuwe gemeente.
Het verleden is overduidelijk de maatstaf voor veel gelnterviewden. "Ik denk dat de inwoners het liefste wel alles terug
veranderd zouden willeD zien", zegt een inwoner van HarmeleD, ambtenaar van herDer. Hij licht toe: "de band met de geschiedenis ... dat wordt toch bij een herindeling op een bepaalde manier doorgeknipt." Het gaat hierbij Diet om de gemeente,
maar om de gemeenschap, de 'community'. In Maartensdijk
zegt de dorpshistoricus:" ...bestuurlijkgezien begrijp ik de herindeling wel,... emotioneel ... gaat het wel aan mijn hart. le
bent hier geboren en je bent gehecht aan een kleine gemeenschap."
Was het vroeger clan zo 'huiselijk', zo 'gezellig'? De hiervoor geciteerde woorden bevestigen een trend. De ideale gemeente,
lees gemeenschap, is klein en overzichtelijk. De gemeenschap
heeft een dorpshuis, een zichtbaar en bereikbaar gemeentehuis
en is dichtbij de 'haardstee'. Men kent elkaar. Of het nu over
Maartensdijk, Vleuten of Harmelen gaat, overal vindt men citareD als de volgende: "dat was altijd hartstikke leuk en gezellig." "de dorpsfeesten alles heel gezellig, kraampjes enz en het
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belangrijkste clan het onderhouden van de sociale contacteD ...
als een iemand een glaasje teveel op heeft zorgde er altijd wel
iemand voor dat hij veilig en op tijd naar huis werd gebracht
zonder dat er overlast veroorzaakt werd". Aan h~t woord is een
enthousiaste oudere vrijwilliger uit Vleuten.
Naar huis, thuis zijn in je dOfF. Een dOfF dat "toen" nog Diet
werd geteisterd door veel criminaliteit. Bij een aantal gelnterviewden wordt de herindeling uitdrukkelijk in verband gebracht met de toename van misdaad. Een inwoner van Vleuten
meent: "30 jaar geleden was een straatroof echt ondenkbaar.
De sociale controle in een dOfF is natuurlijk heel erg groat en
als iemand iets ziet war Diet door de beugel kan clan word je
daar gelijk op aangesproken".
Vroegerwas Diet alleen de samenlevingpersoonlijker, intiemer
en beschermender, ookde fysieke omgevingwas bereT, schoner,
netter. Een voorbeeld uit een interview in Vleuten: "kenmerkend aan het einde van de Koninginnedag, clan is daar een
dorpsplein dat helemaal bevuild is clan was het vroeger gelijk
diezelfde avond of vroeg in de morgen opgeruimd, je zei even
tegen iemand van er moet iets warden geregeld en het kwam
gelijk voor elkaar." Heel duidelijk komt uit de interviews de
onderliggendestructuur naarvoren: het huis en zijn omgeving,
die moeten op<orde zijn. Zoals in het verleden.
Spookhuis
Tegen de achtergrond van het geldealiseerde verleden wordt
het heden voor sommigen een spookhuis. Schaalvergroting bij
gemeentelijke herindelingen leidt tot angst voor contactverlies,
angst voor doorgaans onbegrepen bestuurlijk handelen. De
tekst van een mevrouw die 35jaar in Vleuten woonde, uitgelokt
bij het begrip herindeling, staat model voor uitspraken van
veel anderen: "Nou ja negatief, angstig, vaak angstig voor war
er gaat gebeuren. Er wordt zoveel beloofd en zoveel gezegd
maar war gaat het in werkelijkheid warden. Dat is toch wel het
grootste probleem angst". Hier hoort oak het citaat van iemand
die een kwarteeuw in Harmelen woonde thuis: "... dug war dat
betreft is de afstand van Harmelen naar Woerden Diet in kilometers maar gevoelsmatig een stuk grater clan van Harmelen
naar Vleuten of de Meern ... ja dat zijn de momenten waarin
de gevoelens van onr.ust, onmacht en teleurstelling de kop op
steken."
Deze angsten warden in verband gebracht met individualisering, met afstand en koude onpersoonlijkheid en verlies aan
collectieve identiteit. leer opvallend is, de booshe id over het
weghalen van gemeentelijke symbolen en identiteit bepalende
functies. Een informant uit Maartensdijk zegt: "het was verkeerd,
dat
rucksichtslos
weghalen
van
gemeentejplaatsnaamborden. En soms oak nog de naam verkeerd er op
zetten. En het gemeentehuis dicht. Dat is natuurlijk een van de
grootste routeD die ze gemaakt hebben." Maar in Maartensdijk
ontstond wel emotie omdat de gemeentenaam ging veranderen.
Een andere inwoner verwoordt de gevoelens van velen: "Maartensdijk heeft vooral uit de emotie gereageerd, omdat daarveel
ging veranderen voor de mensen. Het gemeentehuis ging daar
weg." Een vertegenwoordiger van de breed gedragen actie tegen
de herindeling meent: "Maar De BBt is vooral slecht omgegaan
met de emoties die de herindeling teweegbracht. 20 ging DeBilt
verkeerd om met het logo van Maartensdijk. Het logo van
Maartensdijk bestond uit Sint Maarten in blauw en geel. De
Bilt Dam alleen de kleuren over in haar logo, maar liet juist
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Sint Maarten, waar we zo trots op waren, weg. Bovendien kregen we nieuwe plaatsnaamborden".
De door bestuurders bier te trekken Ies is duidelijk: geef nieuwe, dorpse - "huiselijke" - functies aan een voormaliggemeentehuis, respecteer de symbolen. Strijd niet tegen de idealisering
ervan!
Naast de verwijzingen naar een utopie, geconstrueerd met de
eIementen van een geidealiseerd verIeden en een spookhuis in
het heden, is er nog een duidelijke .verhaallijn in de interviews
met de burgers te bespeuren waarin begrippen als huis, wijk en
dofFs een rol speIen. In de vroegere gemeente VIeuten - De
Meern wordt het dorpse karakter als gevolg van de grootschalige woningbouw het meest bedreigd. Toch heart men daar meer
clan eens uitspraken als deze van een oud-Ieraar die decennia
in het dofF woont: "Ja, dit is een bestaande wijk, dit is het dofF
Vleuten, dus intern is er bier weinig veranderd, ja er zijn war
andere bewoners maar niet veel. Maar het gebeurt buiten ens
en dat is interessant". In HarmeIen vertelt een dame die uit de
'grate stad' Utrecht komt en een paar jaar geleden naar het
dofF verhuisde: "... en je hebt clan je eigen melkboertje en je
eigen groenteboertje, dus eigenlijk kun je het oak in een grate
stad veer eIkaar krijgen om dus een ... een gezellige sfeer te
krijgen in je wijk".
Suggesties
War kunnen bestuurders van de zich verweesd voelende inwoners van heringedeeIde gemeenten doen om bun inwoners
we er het gevoel van "thuis" terug te geven in bun nieuwe gemeente? Ik doe op grand van het voorgaande de volgende suggesties. Vermijd de nostalgische verheerlijking van het verIeden. Ga daar niet ration eel tegenin. Kijk wel geed naar dat war
er verheerlijkt wordt. Vind de symbolen die gerespecteerd moeten warden. Ontwikkel met deze gegevens als belangrijk uitgangspunt een positief toekomstscenario, samen met de inwoners. Bijvoorbeeld een nieuwe gemeenschapsfunctie veer een
door ambtenaren verlaten "oud gemeentehuis". Wijk- en dorpsgericht werken wordt effectiever als men gebruik maaktvan de
symbolen van de vroe~ere gemeente.
Dit artikel is gebaseerd op wetenschappelijke research en geschreven door dr. Anne
Doedens, onderzoeker bij het lectOraat / de kenniskring publieke meningsvorming
van de Hogeschoollnholland, In zijn andere bezigheid, raadslid/fractievoorzitter
in De Bilt. ontdekte Doedens de noodzaak van het kennis nemen van 'het verborgen verhaal van de burgers'. Voetnoten en overige informatie bij dit artikel zijn in
dele nieuwsbrief niet opgenomen.
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