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Geen fiducie in fusie
Wijdemeerder Gert Zagt heeft
een goede beurt gemaakt in
Hilversum. Op 21 mei sprak hij namens De Lokale Partij de Commissie
Economie en Bestuur van de gemeente Hilversum toe. Hij ging in
op een brief die B&W van Hilversum
hebben geschreven over de bestuurlijke samenwerking. Na afloop
bleek dat ook Hilversumse raadsleden zich hadden geërgerd aan de
toon van de brief. Zelfs wethouder
Wimar Jaeger gaf toe dat de tekst
‘hier en daar wat pedant is’.
Zagt begon zijn verhaal door te wijzen
op de praalwagen die voor de deur van
het Hilversumse raadhuis stond. Een
heuse replica van dit prachtige raadhuis, zei hij. “Wij komen u dit niet cadeau doen, maar wij willen u hiermee
heel erg wakker schudden. Duidelijk
maken dat de burgers van Wijdemeren, uw buren, helemaal geen fiducie
hebben in een fusie met Hilversum”.
Vervolgens meldde Zagt dat hij niet
netjes vond dat de raadsleden en pers
uit Wijdemeren deze brief niet hebben
ontvangen. “Bepaald niet ‘het hoge niveau van het lokale democratische debat’ dat u zo graag bevordert. Wel naar

de pers en niet naar uw buren.”
Bilateraal
Hij hekelde de genoemde bilaterale samenwerking. Hilversum stelt dat met
Wijdemeren de samenwerking op veel
terreinen intensief is. Dat vond Zagt
echt onjuist. Wijdemeren doet nog
steeds veel in de regio Gooi en Vecht en
daaronder valt ook Hilversum. Maar
bilateraal? Nee, dat is overdreven. “Dat
zou ook in strijd zijn met wat onze burgemeester Smit op alle vier dorpsavonden heeft gezegd tegen de bevolking.
Massaal bezochte avonden waarbij de
bevolking overduidelijk was niets in
een fusie met Hilversum te zien. Burgemeester Smit zei dan ook steeds: ‘Pas
na de bestuurskrachtmeting in 2016
gaan we keuzes maken. Tot die tijd
doen we niets anders dan de huidige
lijn voortzetten”.
Gooistad
Dat Hilversum niet veel ziet in een
‘bestuurskrachtmeting’ vindt DLP
vreemd. “Dus enig fundament, het
nut en noodzaak voor een verstandige bestuurlijke toekomst, die wilt u
niet boven tafel krijgen, dat wuift uw
college weg. Het argument is flinter-

dun, namelijk dat uw opvatting toch
al is: komen tot één gemeente Gooien Vechtstreek”. Hilversum wil alleen
met Wijdemeren als ze samen verder
groeien tot één Gooistad. Dat geldt ook
voor andere gemeenten. “Fuseren met
wie maakt Hilversum dus niet uit, als
het maar groter wordt”.
En dat Hilversum als centrumgemeente Weesp neer zet in de trend van ‘nou
ja, we zien wel wat ’t wordt. Als ze naar
Amsterdam vertrekken is het ons ook
best’ vond Zagt ook arrogant.
Hadden twee onafhankelijke verkenners ooit niet geschreven dat ‘Hilversum zichzelf in dit opzicht opnieuw
moet uit vinden en zich als een inclusief denkende en op dialoog en gelijk-

Burgemeester Broertjes poseert voor
de replica van het raadhuis
waardigheid gerichte partner aan te bieden’?
Geen fiducie
Als ex-wethouder financiën had Zagt uiteraard ook zijn vraagtekens bij de financiële
staat van de buren. “Hoeveel schulden heeft
u per hoofd van de bevolking? Misschien ook
een tip om dat bij de bestuurskrachtmeting
helder in beeld te brengen”.
Kortom: voorkom bonje met de buren, respecteer de inwoners van Wijdemeren. Wij
hebben geen fiducie in een fusie met u, waren zijn slotwoorden. Die, ongebruikelijk,
met applaus werden ontvangen.

Hagen slijpt alles wat scherp moet zijn
ANKEVEEN- Angelo Hagen en Margo
van Ree vieren op 1 juni aanstaande
het 12? jarig bestaan van hun bedrijf
Hagen-gereedschapslijperij. Reden
om eens een kijkje te nemen in hun
bedrijfspand aan de Trapgans.
Angelo werkte al vanaf zijn 18e in het
bedrijf van zijn vader Henk Hagen
aan de Kortenhoefsedijk. Het bedrijf
is in 1975 ontstaan en viert dit jaar
dus ook zijn 40 jarig jubileum. Vader
Henk was bouwvakker en wist zich
om te scholen tot vakbekwaam slijper. Hij werkt nog steeds één dag per
week en doet diverse slijpwerkzaamheden. “Adviezen? Nee, dat heeft-ie
niet nodig. Hij kent het vak door en
door”, zegt de 77-jarige vader over
zijn zoon.
In 2006 zag Angelo kans om een
nieuw pand te openen op het bedrijventerrein De Slenk, waar veel meer
ruimte was voor de grote slijpmachines. Een familietraditie van 40
jaar slijpen wordt hier sindsdien dan
ook op vakkundige wijze voortgezet.
“Wat je ziet, is dat de waardering voor
degelijk slijpwerk van goede kwaliteit
altijd gebleven is. Alleen is de afname
per bedrijf wel minder geworden. Ik

heb, ook in de crisistijd, altijd een
goede omzet gehouden. “We hebben
ons werkgebied wel moeten uitbreiden en nieuwe klanten moeten werven”, vertelt Angelo.
Er wordt gewerkt in een weekservice.
Op maandagmiddag staan alle bestellingen en het slijpwerk weer klaar
om dinsdags en woensdags terug te
brengen naar de klant. Angelo rijdt
zijn route in een straal van 40 km m
werk op te halen en zo nodig technisch advies te geven bij de klant. Er
wordt gewerkt voor bouwbedrijven,
aannemers, timmerfabrieken, interieurbouwers, constructiebedrijven,
maar ook ijzerwarenzaken en kookwinkels worden bezocht. Vanaf donderdag draaien de machines weer op
volle toeren aan de Trapgans. Dan is
er zoveel werk dat de vrije donderdagavond en zaterdag er wel eens
bij inschieten. Margo doet de administratie en zorgt dat al het scherpe
gereedschap weer wordt ingepakt en
klaar gezet voor de route. Bovendien
helpt zij op dinsdag en woensdag
klanten die aan de balie op de Trapgans werk komen halen en brengen.
De CNC gestuurde cirkelzaag slijpmachine die Angelo na veel omwegen

in Le Mans (Fr.) kocht was een forse
investering. Een volledig computer
gestuurde slijpmachine die een cirkelzaag tot op een honderdste millimeter nauwkeurig slijpt. “Het duurde
even voor ik wist hoe ik dit apparaat
moest instellen, maar dan heb je ook
wel wat” vertelt Angelo met enig gevoel voor understatement. Een diepte
investering die blijkbaar lonend is,
want na 3 jaar is Angelo alweer toe
aan een tweede machine van het topmerk Walter.
Vakmanschap
Natuurlijk kunnen ook particulieren
hun messen, scharen en tuingereedschap laten slijpen bij Hagen-gereedschapslijperij. Toch gebeurt dat wel
wat minder dan vroeger. “Het is een
andere tijd.. Je koopt voor een paar
euro een nieuwe heggenschaar of
een stel messen. Het slijpen daarvan
loont niet. Uiteindelijk ben je met
goed materiaal veel duurzamer bezig dan met een mes of heggenschaar
van pisbakkenstaal”, meent Angelo.
Om tegemoet te komen aan de vraag,
verkoopt de slijperij nu ook cirkelzagen onder hun eigen label; HAGENZagen. “Dat zijn cirkelzagen van een
goede kwaliteit, maar die qua prijs

toch concurreren met de bouwmarkten”
zegt Angelo trots. Verder verkoopt Hagen
verspanende gereedschappen zoals frezen,
boren, profielmessen e.d. “Wij doen geen
concessies. We kiezen voor hoogwaardige
kwaliteit, waarbij hergebruik op de eerste
plaats komt. Dat bewustzijn moet groeien”,
beweert Angelo. “Liever goed hergebruikt
dan goedkoop weggegooid”, vult Margo
aan.
Het is mooi om te zien dat vakmanschap
nog meesterschap is bij Hagen-gereedschapslijperij.
HAGEN-gereedschapslijperij
Trapgans 2a, 1244 RL Ankeveen
Tel. 035 656 0270; www.hagenslijperij.nl

