Verslag visiebijeenkomst Boxmeer (28 mei 2019)

Welkom
Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan
bij het herindelingstraject.

Herindelingstraject
De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis willen samen een nieuwe gemeente vormen. De wens is om
onze krachten te bundelen en krachtige verbindingen te maken met de dorpen/kernen in dit gebied. Om zo
sterker te staan in de regio, in de provincie en landelijk. Én als één krachtige gemeente goed te zorgen voor
onze inwoners, ondernemers en instellingen. Zeker gezien de complexe maatschappelijke opgaven waar de
gemeenten voor staan.
Als burgemeesters en wethouders van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vinden we het belangrijk
dat inwoners, ondernemers en leden van instellingen de kans krijgen zich in te zetten voor de gemeente en de
ruimte krijgen om de omgeving nog fijner te maken. Dan kan er een gemeente ontstaan die recht doet aan de
wensen van haar inwoners, ondernemers en instellingen.
In het herindelingsproces hebben de drie gemeenten besloten om de inwoners uit te nodigen om mee te
denken en praten over de toekomstvisie van de gemeente én de nieuwe naam van de nieuwe gemeente.

Uitleg over het proces waarin we nu zitten:
• Hoe is het zover gekomen?
• Wat is de route naar ‘herindelingsontwerp’
• Wat is de bestemming van de reis?

Hoe zover gekomen?
In 2011 stelden de vijf gemeenten het Graafs Manifest op waarin een strategische visie en een
uitvoeringsagenda opgenomen werd om onder andere met de 5 gemeenten naar buiten kunnen treden als één
samenwerkingspartner. Uitgangspunt van de strategische visie was dat er geen nieuwe bestuurslaag bij zou
komen, maar dat de taken en verantwoordelijkheden onderling verdeeld werden tussen de gemeenten. Door
de kracht van het Land van Cuijk uit te breiden en te versterken, wilden de gemeenten
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werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;
bouwen we recreatie en toerisme als (nieuwe) economische trekker, en
zorgen voor een optimaal leef- en vestigingsklimaat.

Op 20 september 2017 hebben de gemeenteraden van de vijf gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis ieder afzonderlijk een besluit genomen ten aanzien van hun bestuurlijke toekomst. Dit
op basis van het toen voorliggende eindrapport aangaande de verkenning naar de best passende duurzame
vorm van verregaande samenwerking op de schaal van het Land van Cuijk. Drie van de vijf gemeenteraden

(Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis) besloten het advies van bureau Berenschot
te omarmen en één gemeente te gaan vormen. (In Grave kon het
geamendeerde besluit niet op een meerderheid rekenen en werd een motie
aangenomen voor een opiniepeiling onder de Graafse bevolking. In Mill en Sint Hubert werd het
ontwerpbesluit verworpen).
In het herindelingsproces staat de deur voor aansluiting op dit proces voor Grave en Mill en Sint Hubert zo lang
mogelijk open, zodat ze kunnen blijven aansluiten bij de nieuwe gemeente.
In voorjaar 2018 verleenden de CBA-raden de opdracht hun colleges om te komen tot een plan van aanpak
herindeling Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.
In december 2018 stelden de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het Plan van aanpak
‘Opschalen en Verbinden’ voor de herindeling CBA vast. Daarmee gaven de gemeenteraden de colleges van
burgemeesters en wethouders van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis de opdracht om dit Plan van aanpak uit te
voeren.

Route naar ‘herindelingsontwerp’

Bestemming van de reis?
De verwachting is dat het herindelingsadvies in het voorjaar van 2020 ter
besluitvorming bij de raden voorligt. Het herindelingsadvies wordt daarna
toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij sturen het advies,
voorzien van een provinciale zienswijze, vervolgens uiterlijk juni 2020 toe aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Na toetsing aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen
wordt het voorgelegd aan de Raad van State en voor besluitvorming aan de Tweede en Eerste kamer.
In november 2021 zullen herindelingsverkiezingen worden gehouden. Het is in principe de bedoeling dat de
nieuwe gemeente op 1 januari 2022 een feit is.

Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Boxmeer
Cultuur - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Een goede Schouwburg in hele
nieuwe gemeente

Gevarieerd aanbod De Weyer houden:
theater / muziekcafé / discussie
avonden / cultuur & cappuccino /
filmhuis / buitenevents
Versterken bestaande lokale cultuur Veel activiteiten op cultureel gebied
(samenwerking platformen)
Niet overal alles
Bibliotheek (film- en inloopochtenden
werkzoekenden, kennismakers
(lezingen)

25 dorpen elkaar versterken
Elkaar wat gunnen, niet overal alles

Meer samenwerken
Subsidiëringsbeleid culturele activiteiten
kritisch tegen het licht houden (subsidiëren
we als gemeente de 'geitenfokvereniging'
of de 'harmonie'?

Behoud 'Vestzak theater' (in ruime
Rondleiding de Gidsgroeters (je eigen
zin) naast die ene goede schouwburg dorp leren kennen)

Economie - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Maasduinen 1. Werkgelegenheid
cultuur / zorg / scholen / kernen /
secundair 2. Wonen primair
Positief effect op woon- en
leefmilieu

Volgens ons zijn wij een hardwerkend
volk

Niet

Wereldspelers

Nieuwe gemeente gezamenlijk
acquisitiebeleid met ondernemers en
grote bedrijven. Straal is wereldwijd. Veel
intensiever met NRW/ Düsseldorf e.o.

Antwoord sterk afhankelijk van
leeftijd/doelgroep
Hoogwaardig werkgelegenheid
(jeugd)
Actief vestigingsklimaat voor
bedrijven
Uitbreidingsmogelijkheden creëren
voor bestaande bedrijven

Sterk MKB
Hoofdkantoor ver weg! Korte lijnen
houden

Duurzaamheid - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Dat we ons bewust zijn en worden
Voor mijn gevoel nog individualistisch. Leren van lokale initiatieven (voorbeeld
van de eindigheid van het fossiele
Gemeente pakt (te) voorzichtig een rol Overloon)
gedoe en breid zijn te investeren in
alternatieven
Leefklimaat voor mijn (klein)kinderen Gebrek aan collectiviteit
Bundelen
Van het Groningse gas af, niet van
Elektrische deelauto's
Vooral samendoen, maar ieder zijn eigen
het Russische/Noors
verantwoordelijkheid
Geen fossiele brandstoffen (10-30
Bevorderen zonneparken (faciliteren)
jaar) -> zon + wind -> daken (ook van bijv. op daken leegstaande boerderijen
leegkomende boerderijen, en
beweegbare zonneparken (geen
schade aan de grond)

Sport - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Professionele sportvoorzieningen
(centraal) door fusie
In stand houden van
sportvoorzieningen in alle kernen is
onmogelijk
Bereikbaarheid van centraal
sportvoorzieningen, dus goed vervoer

Openbare sportvoorzieningen in de
wijken, op openbare plekken.
Beweegkamer voor ouderen

Daar waar kan fuseren en samenwerken

Sportvoorzieningen voldoende
aanwezig, sportiviteit weet ik niet

Meer aandacht voor gehandicaptensport,
weliswaar zoveel mogelijk geconcentreerd
Meer samen - concentreren voorzieningen

Verenigingen samenvoegen zodat ze
overleven

Zorg - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Dat eerstelijns en tweedelijns
zorgvoorzieningen binnen een
redelijke afstand bereikbaar zijn
Concentratie voor specialistische zorg
op een plek in de regio o.a. jeugdzorg
Wens en regie van de bewoners het
uitgangspunt moet zijn

Ouderenzorg in de tehuizen

Ziekenhuis overeind houden

WMO-organisatie is ok

Jeugdzorg concentreren

SWOGB + KBO werkt zeer goed
samen (behouden)

De dorpen kunnen op zich daar weinig aan
doen! Als men de zorg kan krijgen die
nodig is.

Noodzakelijk zorg voor handen zijn,
voor allen die het nodig hebben

Extra opvang voor jeugdzorg

Onderwijs - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Meer concentratie voor voortgezet
onderwijs, MBO en speciaal onderwijs
Moeten alle kernen nog basisonderwijs
hebben, in de toekomst?
Kwalitatief en divers onderwijs

Gevarieerd aanbod blijft belangrijk Onderbouw in dorpen houden,
bovenbouw concentreren
HBO aantrekken
Samenwerking primair onderwijs en VO
versterken

25 dorpen elkaar versterken

Goede verbinding voor studenten (Venlo
/ Nijmegen)
MBO verbinden met behoefte aan zorg

Wonen - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Zoveel mogelijk huizenbouwen (meer
Sociaal veel clubs, veel samen
inwoners -> meer vraag voorzieningen/
meer winkels, zorg, sport, cultuur)
Eerst woningen dan komt de rest vanzelf We hebben heel veel, eigenlijk
alles (ziekenhuis, scholen, station,
theater, winkelaanbod etc.)
Mix jong en oud wonen
Veel waarde aan tradities
(Metworst, Vaart, Wielerronden)
Goedkopere huisvesting jongeren /
starters
Mensen zolang mogelijk in eigen
omgeving blijven wonen
Samenwoonproject Past

25 dorpen elkaar versterken
Busvervoer tussen grote en kleine kernen

Doorstroming

Kerndemocratie - Boxmeer
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Dat burgers tijdig betrokken en
gehoord worden als het gaat om zaken
die voor hen van belang/ belangrijk zijn
Versterking en herbezinning op taken
en rollen van de wijkraad in verband
met kerndemocratie
Inspraak cirkelsysteem: beslissingen
voor of tegen (500 m x 1.000 punten/ 5
km x 100 punten/ 25 km (of hele
gemeente Maasduinen) x 10 punten
Ook bestemmingsplannen

Indien gewenst in dorp/wijk en
vertegenwoordigend orgaan
(dorpsraad, wijkraad) instellen
Goed organiseren coöperatie
(Westerbeek)

Serieus nemen van de burgers

Promotie van samenwerking
tussen dorpen

Tijdige en actieve communicatie

Het beleid doorbreken dat je als
burger vanuit de belangen voor
een dorp denkt, maar juist vanuit
het grote geheel -> daarvoor is een
globale visie nodig
Referendum nieuwe naam
gemeente

Ondersteunen in het opzetten organisatie,
inhoud door inwoners laten bepalen

Je doet het voor de burgers dus horen
wat ze willen
Versmalling kloof tussen politiek en
burgers

Handen en voeten geven aan
kernendemocratie/ macht loslaten

Trots uitstralen, positieve zaken uitbuiten,
ambitie
Gaan we de nieuwe burgemeester kiezen?

Plenaire afsluiting









Cultuur: Subsidiëren we Geitenbokvereniging of de Harmonie; er is
weinig over verenigingen genoemd (muziek, gilde). Welzijn hoort ook bij cultuur. Met Hemelvaart veel
activiteiten, gemeente moet open staan voor initiatieven. Pak het serieus op. Gebeurt veel in
Boxmeer, moeten we niet vergeten.
Duurzaamheid: hoop dat raden en bestuurders ook ambitieus zijn, niet alle initiatieven bij de dorpen
leggen.
Duurzaamheid: Gemeente/bestuurders actief uitdragen wat duurzaamheid inhoudt. Is actueel
onderwerp, blijven benoemen.
Sport: Voldoende sportfaciliteiten, maar wel goed regelen, over dorpsgrenzen heen. Gespreksleider: Is
dit voor Boxmeer niet makkelijker dan voor dorpen? Zaal: gebeurt nu ook al, voetbal Boxmeer en
Sambeek samen. Zaal: op goede afstand van de kernen een goed park maken, heeft Boxmeer geen
problemen mee. Bereikbaarheid daarbij belangrijk.
Economie: Werkgelegenheid lokaal organiseren om o.a. jeugd hier te houden.
Onderwijs: Als we HBO aantrekken, ook bron aanboren met studenten.

Veel gestelde vragen
Tijdens de dorpsbijeenkomsten zijn een aantal vragen regelmatig gesteld. Hieronder een weergave van de
vragen met daarbij de antwoorden, voor andere vragen kunt u contact opnemen via de website
www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.


Vraag: Waar komt het gemeentehuis te zitten?

o

Antwoord: Na dit proces gaan we hier over nadenken, daarbij kijken we naar wat het meest handige is
in de samenwerking. Ook kijken we wat nodig is qua voorzieningen per kern. We verwachten dat in
2021 bekend wordt, waar het gemeentehuis gevestigd wordt.



Vraag: Waarom niet Land van Cuijk als naam?

o

Antwoord: Dat is een optie. We starten nu het naamgevingsproces, ook dat willen we graag samen
met de inwoners doen. Op de website www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl kunnen
ideeën voor namen opgegeven worden.



Vraag: Waarom is een bestuurder van een andere gemeente bij de gesprekken in de kernen aanwezig?

o

Antwoord: We vinden het belangrijk dat bestuurders niet alleen de eigen kernen kennen, maar ook
horen wat er speelt in de andere kernen.

Voor een toelichting omtrent het proces, kunt u terecht op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl
Einde verslag visiebijeenkomst.

