Verslag visiebijeenkomst Groeningen (21 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 Groeningen
Cultuur - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Ondersteuning van culturele
activiteiten

Voldoende financiële / materiële/
waardering voor verenigingen en
stichtingen
Aanwezigheid van een dorpshuis in elke Waarderen van vrijwilligers (werk)
kern
Keuzemogelijkheden tot culturele
Het gilde van Groeningen
activiteiten
Unesco Maasheggengebied moet
Maasheggengebied
blijven

25 dorpen elkaar versterken
Samenwerken van culturele
verenigingen
Multifunctioneel gebruik van
gebouwen en materialen
Cultuur integratie in onderwijs verenigingen
Stimuleren van cultuur in het
algemeen tot een hoog niveau in het
nieuwe Land van Cuijk

Culture vereniging faciliteren door de
gemeente
Kapel van Groeningen moet blijven

Economie - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Vervoer - goed

Toeristisch

Voldoende wekgelegenheid - diversiteit

Zorg

Niet te ver weg werk vinden (30 tot 50
km)
Voldoende woningbouw
mogelijkheden
Haps + Boxmeer voldoende
uitbreidingsmogelijkheden Industrie

Mogelijkheden voor ondernemers om
hun plannen te realiseren
Laat Groeningen zoals het is

Duurzaamheid - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Geen windmolens

T.o.v. andere dorpen liggen we achter:

Collectief aanpakken

Circulaire economie -> alleskort bij huis

Buurtkracht

Buurtkracht - ingebracht door de
dorpsraad (stimulatie om energie
bewuster te leven)

Ideeën voor
klimaatverandering/energiebesparing
onderling uitwisselen

Goede afvalaanpak milieu straat
inname gestimuleerd worden
Te strenge handhaving

Afval kosteloos kunnen aanbieden
Samenwerking in energiebesparing
Subsidiemogelijkheden

Sport - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Niks

Niet in de kern

Vult zelf

Samen met Vierlingsbeek

Aanbod voldoende

1 Voorziening voor alle
(sport)verenigingen
Goede sportaccommodatie voor
binnensportactiviteiten voor
inwoners van Groeningen en
Vierlingsbeek

Zwembad Boxmeer vaker open;
openingstijden verruimen
Samen met andere dorpen sporten,
dorpen met + tegen elkaar
Dorpen afzonderlijk goed gefaciliteerd
worden m.b.t. voorzieningen

Continuering huidige voorzieningen

Goede verlichting voorziening naar
sportpark (verlichting)
Huidig aanbod bewaken voor behoud

Zorg - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Als het nodig is zorg in de buurt

Beperkt

Met aandacht voor jeugdzorg

De wijkverpleegkundige/ kraamzorg
komt wel
Aangewezen op Vierlingsbeek
(huisarts, apotheek)

Zorghotel, waar een echtpaar
gezamenlijk kan verblijven
Meer financiële ondersteuning voor
jeugdzorg en ouderenzorg
Meer maatwerk voor individuele zorg

Meer maatwerk voor individuele
gevallen
Moet betaalbaar zijn
Zorg niet oplasten van kinderen + buurt
Beter zorgaanbod
Niet zo lang op wachtlijst
Verantwoording bij gemeente en niet bij
zorgverzekeraar zorgkosten

Samenwerking / korte lijnen tussen
diverse zorginstanties
Mogelijkheid om elk huis aan te passen
voor zorgvragers

Onderwijs - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

We zijn al met Vierlingsbeek samen ->
zien dit in de toekomst niet veranderen.
Goed onderwijs zo dicht mogelijk in de
buurt
Dat voor ieder kind passend onderwijs is
in de regio (Land van Cuijk)

Voor iedereen toegang gelijk ->
lichamelijk
Dorp te klein voor eigen school.

Samenwerking onderling

Wij willen graag goed onderwijs zo
dicht mogelijk in de buurt

Samenwerking, geen concurrentie
onderling
Keuze in eigenheid van een school (VO)

Wonen - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Rust en vrijheid - leven en laten leven

Gemoedelijkheid

Eigenheid dorp bewaren

Woningen voor alle generaties (jong,
oud enz.)
Veiligheid

Betrokkenheid

Goede opbouw van alle generaties

Rust

Bereikbaarheid

Kort bij A73 + treinstation

Dorps cultuur blijft bestaan

Grote vereniging 'Het Gilde van
Groeningen'
Schoondorp

Gezonde mix van alle lagen van de
bevolking
Inventarisatie van bereikbaarheid
(openbaar vervoer) van vraag en aanbod
Veiligheid

Voor jeugd die graag hier wil blijven
wonen, moet dit mogelijk/betaalbaar
zijn
Kwaliteit handhaven verder verbeteren

Overal in elk dorp verschillend snelheden

3 huurhuizen
Sobere groenvoorziening
Grote huiskavels

Kerndemocratie - Groeningen
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Dorpsraad <-> goed contact met

Wij willen betrokken blijven

Het gevoel van thuisblijven n mijn eigen
dorp hetzelfde blijft
Invloed blijven hebben op
De eigenheid van iedere dorp behouden
blijft
Korte lijntjes naar de dorpen en
inwoners door ambtenaren

25 dorpen elkaar versterken

Democratische mogelijkheden geven aan
dorpsraden. Zij kunnen/mogen
meebeslissen over zaken in hun dorp! ->
niet alleen advies
Wij willen invloed hebben op
Alle financiële zorgen gemaakt in het
verleden eerst verrekend worden,
financiële balans opmaken
Wij willen tijdig geïnformeerd blijven Oog hebben voor de kleine kernen
Ik verwacht dat er ruim budget komt
voor ambtenaren voor korte lijntjes
Luisteren naar de bevolking

Plenaire afsluiting


Onderwijs: Bij “goed onderwijs in nabijheid dorp”, is goed
onderstreept: als het niet meer goed is, hoeft het niet meer zo dicht mogelijk in de buurt. Kwaliteit
moet goed zijn.



Onderwijs: Onderwijsvormen bij elkaar geïntegreerd wordt geopperd, anderen niet mee eens.



Onderwijs: Veel concurrentie laatste tijd, vanwege leerlingenaantallen. Vandaar op placemat: niet
concurreren.



Kerndemocratie: Hou oog voor kleine kernen



Kerndemocratie: Korte lijnen tussen gemeente en inwoners.

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.

