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Tegelijk doen de raden van Anna Paulowna en Zijpe er verstandig aan een gemeentelijke
fusie niet bij voorbaat te blokkeren. Als je zelf niet beslist
over je toekomst dan doet de
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Te verwachten valt dat de komst
van de facilitaire dienst de fusie
eerder zal versnellen dan vertragen. Gaat de opbouw boven verwachting dan is de fusie niet
meer dan een kroon op het
werk. Gaat het moeizaam en
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Eugeen Hoekstra is voormalig wethouder
en raadslid van de gemeente Schagen.

