Verslag visiebijeenkomst Cuijk (25 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
1.
2.
3.

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 Cuijk
Cultuur - Cuijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Muziekonderwijs betaalbaar faciliteren

Meer uitventen van het Romeinse
verleden
Multicultureel

Elkaar iets gunnen

4 -daagse

Iedere kern kent zijn eigen kracht

11- Kroegtocht

Museum/ Streekmuseum
verzamelgebouw inrichten + beheren

Schouwburg meer multifunctioneel
gebruiken / laagdrempelig
Bibliotheek behouden en eventueel
onderbrengen schouwburg
Ook samenwerken

Respecteren

Klooster St. Agatha
Gildes
Martinuskerk Cuijk
' Leer'' - verleden (Manders)

Economie - Cuijk
Persoonlijk van belang
Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Kenmerkend

Toerisme & Horeca beter / meer
ontwikkelen
Voldoende betaalbaar (sociaal + midden) Langs de maas gelegen (overslag in
segment woningen
haven)
Onderwijs - bedrijven
Unesco biosfeer + Romeinse historie
Bereikbaarheid
A77 doortrekken - A50
Compacte winkelcentra (zonder
leegstand)
Snelfietsroute aanleggen
Goede regelingen voor openbaar vervoer
(ook tussen dorpen onderling)

25 dorpen elkaar versterken
Afstemming verkoopbeleid
industrieterreinen (geen concurrentie)
Recreatie & Toerisme (dorpentocht)

Aantrekkelijkheid voor senioren
vergroten
Innovatief bv. aanlegsteiger,
Afslag Cuijk-zuid (verbeteren
toeristische potentie
bereikbaarheid)
Goede ontsluiting trein / autosnelweg / Lightrail (met meerdere haltes) of
maas
busdiensten verbeteren (intensiveren)
Schaalgrootte (1 gemeente)

Duurzaamheid - Cuijk

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Duurzaamheid op 1

Energiecoöperatie Cuijk

Eenduidig afvalbeleid

Ervaringen uitwisselen

Waterstof gebruiken?

Aanplant van bomen in kernen

Neutrale informatie - Géén
verkoopverhaal

Restwarmte industrie gebruiken
Stuw Grave gebruiken voor industrie
Valuwe fase 4 nieuwbouw zonder
gasaansluiting
Oude straatverlichting vervangen door
ledverlichting

Sport - Cuijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Betaalbaarheid

Half werk - uiteindelijk niet lonend
(steigers plaatsen - Heeswijkse
Kampen/ overnachten verboden)
Maashaventje idem!
Communiceren

Delen faciliteiten

Nu veel verschillend aanbod. Kunnen
we dat nog betaalbaar houden?
Te veel ambitie voor JVC

In elke kern concentratie van
sportvelden/ accommodaties
Ook samenvoegen met buitensport

Toegankelijkheid minder validen
Communiceren
Zwembad op Homburg terrein
Crossbaan op vuilnisbelt in Haps (weg bij
lombok)
Jeugd en ouderen t.a.v. van sport
samenbrengen

Communiceren

Stimuleren op scholen dat sporten
(vooral ook buiten) belangrijk is.
Een complex waar je met het hele
gezin terecht kunt voor verschillende
activiteiten

CYou een rol geven voor ouders
Rolstoelwedstrijd.

Zorg - Cuijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Bereikbaarheid Financieel & Fysiek

Initiatieven Leerlooierij

Hospice grote kernen

Wetgeving schrijft concurrentie voor samenhang weg
Ketenafspraken maken

Durven zeggen wat je niet kiest.
Dan focus je meer op
kernkwaliteiten. Meer
draagkracht!
Zorgverleners naar de kernen
laten komen
Behouden dat je samen bent

Niet 5 verschillende zorg autootjes op één
parkeerplaats
Speelpark Padbroek voorbeeld

Schaal vergroten maar wel veel
eigenheid behouden
Vervoer

Woningcorporatie vraagt te veel huur voor
de wijkcentra. Hulpverleners komen
daardoor niet naar de wijk!

Apotheekdiensten (medicijnen)

Betaalbaar voor ouderen (woningen)
Ontmoetingsplekken
Krasse Karrenhof inrichten
Woonruimte & gemeenschapsruimte
combineren
Voorbeeld Catharinahof

Jong en oud combineren

Voorzieningen voor ouderen dichtbij
SRV
Levensloopbestendige wijken

KDV naast ouderencentrum
Ruimte creëren (MFA) waar jong
en oud bij elkaar komt!

Levensloopbestendige complexen

Ouderen bus organiseren (indien
geen rijbewijs)
Stimuleren zodat ouderen zolang
mogelijk thuis kunnen wonen

Gemengd bouwen. zorg

Onderwijs - Cuijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Goed onderwijs (basis) met een goede
bereikbaarheid
Meer keuze van richting

Breed aanbod

Fusies voortgezet onderwijs + MBO
complementair aan elkaar

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Goede voorzieningen

De goede voorzieningen: station,
schouwburg, zwembad, winkels,
bioscoop
Verschillende culturen leven naast
elkaar

Er wordt gesproken voor meer bewoners "hardere '' stem

Vrije scholen
Keuzevrijheid
Sterk MBO concentreren in aansluiting
met bedrijven
Veilige fietsroutes voor leerlingen en
grootouders

Wonen - Cuijk

Elke woonkern (woonwijk) zijn eigen
identiteit laten bewaren en waar
mogelijk verbeteren. Zo mogelijk kleine
winkels (met dubbelfuncties)
Ontsluiting / bereikbaarheid van
diensten (winkels)

Samen sterker om te lobbyen voor
bijvoorbeeld goed onderwijs, goede zorg
(meer politieke steunpunten)
De voorzieningen die zijn dan voor een
grotere groep bv. schouwburg dus ook
‘lasten' beter te verdelen
Makkelijk om tussen kernen te verhuizen
(voor huurhuizen)

Voor elke behoefte / doelgroep
voldoende woningen: jongeren, singles,
senioren.
Geen ''Getto's”/ verspreiding van
culturen
Goede spreiding van
parkeergelegenheid!

Centraal gemeentehuis maar wel lokale
loketfuncties

Kerndemocratie - Cuijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Behoud structuur wijk- en dorpsraden

Kennisoverdracht en uitwisseling platform overleg

Aanstellen van 2 vaste contactpersonen
per wijk of dorp
Aanstellen van een neutrale ombudsman

Borgen van de bestaande korte lijnen
naar het bestuur
Financiële ondersteuning wijken en
dorpsraden

Social media meer gebruiken

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.

