Verslag visiebijeenkomst Holthees (16 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.
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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 Holthees
Cultuur - Holthees
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Saamhorigheid van beide dorpen
Financiële steun uit de gemeenten
(subsidie) van beide kanten behouden
blijven

Onderling samenhang met elkaar
Nu worden al activiteiten
georganiseerd met anderen dorpen
anders kunnen activiteiten niet
doorgaan bijv. Jeu de boules /
biljarten / K.O.V

Muziekconcerten samen organiseren
Voetbaltoernooi (alle sporten)

Vrijwilligers waarderen

Gezelligheid
Ontmoetingscentrum / huiskamer
zou een aanvulling zijn

Zie de beide dorpen Holthees - Smakt
Ervaringen onderling uitwisselen

Meer activiteiten voor jongeren

Meer samenwerken met andere
verenigingen uit andere dorpen (ook uit
de gemeente Venray)
Jongerenvereniging oprichten

Economie - Holthees
Persoonlijk van belang
Bouw die momenteel in Holthees
plaatsvindt, om de jeugd in het dorp te
behouden. Zijn we voorstander van.
Leefbaar houden dorp, mogelijkheden
om te bouwen verruimen
Gemakkelijker maken voor een
ondernemer om hier een bedrijf te
starten, dus meer bestemming hiervoor
Toerisme stimuleren, aantrekkelijk
maken dorp, betere aankleding, plein
herinrichten. Opvang Pieterpad / koffie
e.d.

Kenmerkend
Oud en jong: goed in evenwicht

25 dorpen elkaar versterken
Aandacht voor de kleine kernen blijven
behouden

Inzet van de dorpsraad

Mogelijkheden vergroten / verruimen
voor bedrijven en woningbouw

Betrokkenheid van de
kleinschaligheid van het dorp. Speelt
hierin mee
Er zijn best veel bedrijven (diverse
soorten)

Duurzaamheid - Holthees
Persoonlijk van belang
Lage energiekosten
Groen afval gratis maken
Energie neutrale huizen bouwen

Subsidies om bestaande huizen
energieneutraal te maken
Waterhuishouding beter beheren
(regenwater van riool af, groene tuinen
stimuleren, wadi's)
Natuur (klein en groot) in stand houden

Kenmerkend
Afvalscheiding -> gft naar
energiecentrale
Veel groen in omgeving

25 dorpen elkaar versterken
Energiecoöperatie oprichten (lokaal!)

Kenmerkend
De vrijwilligers

25 dorpen elkaar versterken
Samenwerking met meerdere
verenigingen

De voorzieningen die er momenteel zijn
en dienen te blijven

Onderling uitwisselen van knowhow

Ophaaldiensten van afvalverwerking
behouden
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, Afval gratis ophalen.
op een groot deel van de woningen
liggen al zonnepanelen
Veel afval in de natuur (groen). Jammer,
eerst was het gratis, moet terugkomen!

Grootschalige zonneparken /
energieprojecten moeten van onder uit
gedragen worden. Eerst draagvlak
creëren
Zorgen dat we onze opgewekt zonneenergie ook kwijt kunnen / capaciteit
netwerk!

Sport - Holthees
Persoonlijk van belang
Dat elke sportvereniging de
mogelijkheden en voorzieningen heeft
om de sport te bedrijven
Subsidie
De nieuwe gemeente zich richt op het
behoud van de verenigingen die er nu
zijn
Multifunctioneel gebouw (wat als de
horeca ophoudt met bestaan).
Nu al geld reserveren voor het geval dit
nodig blijkt!

Onderling 'concours' met de andere
dorpen uit de gemeente
Sjors Sportief uitbreiden (ook voor
kleine kernen meer activiteiten)

Zorg - Holthees

Persoonlijk van belang
Het is belangrijk dat er voorzieningen
voor ouderen zijn zodat deze in de kleine
kernen (Holthees) kunnen blijven wonen
De juiste woningen voor senioren

Kenmerkend
Er is behalve een zorginstelling in Smakt
helemaal niets aanwezig in Holthees

Te weinig woningen die
levensloopbestendig zijn
Openbaar vervoer / Regiotaxi; anderzijds Geen aanspreekpunt voor de zorg
hulpverlening/mantelzorg/boodschappe
ndiensten
Een klussendienst / hulpdienst
Afstanden klein houden (op alle gebied).
Zorg / leefomstandigheden / openbaar
vervoer / regio taxi
Telefooncirkel kleinschalig wonen bijv.
Eenzijdig. De zorg die er is, is alleen
Hofje
gericht op ouderen (als een alleenstaand
jong persoon wat gebeurt, is er geen
zorg aan huis)
Voorzieningen uit WMO. Meer
toegankelijk maken. Regiotaxi, ook naar
gemeente Venray

25 dorpen elkaar versterken
Krachten bundelen, know how delen

Buiten de box denken -> veel mensen
zijn georiënteerd op Venray
Samenwerking ouderen - jongeren elkaar
ontmoeten en elkaar helpen
Subsidie voor het opzetten van een soort
buurtzorg onderling

Onderwijs - Holthees
Persoonlijk van belang
Belangrijk dat de school openblijft
Als er jongeren in Holthees blijven
wonen (dus woningbouw), blijft de
school bestaan
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
voor leerkrachten zodat zij dit werk
blijven doen
Speeltuin wordt slecht onderhouden

Kenmerkend
25 dorpen elkaar versterken
School is kwalitatief hoog aangeschreven Meer kinderen in Holthees.
/ goede gemotiveerde leerkrachten
Hier is nog aandacht voor de individuele
leerling die dit nodig hebben
Kinderen dragen bij aan de leefbaarheid
van het dorp o.a. bezorgen dorpskrantje
Is goede school met parkeerplaatsen

Verkeersveiligheid rondom speeltuin
moet veel beter

Wonen - Holthees
Persoonlijk van belang
Basisschool

Kenmerkend
Gezelligheid

Verkeersveiligheid (snelheid)

Controleren op calamiteiten in het
buitengebied (motoren / vuil stort)

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

Verenigingsleven

Ontmoetingscentrum (voor een
gezamenlijk kopje koffie of zo)
Energiecoöperatie oprichten -> graag
delen met andere dorpen
Natuur in stand houden / uitbreiden
(toezicht door boa's)
Combineren duurzaamheid en wonen

Natuur -> hoe gaat het onderhoud ervan
uitzien. Groenonderhoud
Geen winkels
Geen echt dorpsplein / slechte
aankleding / somber
Geen gemeenschapshuis / huiskamer
voor ouderen

25 dorpen elkaar versterken
Openbaar vervoer (bus) verbeteren
vooral in de weekenden (geen buurtbus)
Samenwerking / krachten bundelen.
Samen weten we meer en komen er
betere oplossingen voor plaatselijke
problematiek
Bouwen in de kleine dorpen stimuleren

Zorgen voor een bestemmingsplan zodat Geen sociale huurwoningen
onze jongeren ook nog in Holthees
kunnen wonen
Multifunctioneel centrum
Behoud het natuurschoon
(schuilvoorziening Jeu de boules baan)
Leversloopbestendige woning
Denk aan de kleine kernen

Kerndemocratie - Holthees
Persoonlijk van belang
-

Kenmerkend
-

25 dorpen elkaar versterken
-

Plenaire afsluiting


Kenmerk van de gemeenschap is de saamhorigheid in onze dorpen en de samenwerking



Belangrijks is dat jeugd en ouderen elkaar ontmoeten en samenwerken in een soort huiskamer. Dit
brengt binding tot stand



Benadrukt is voortdurend de noodzaak van een ontmoetingsruimte, die ontbreekt



Er zou een systeem moeten komen waar jeugd ‘punten’ kan verdienen, die omgezet kunnen worden
in ‘stenen’. Punten verdienen door inzet voor anderen, voor de gemeenschap. Het begrip stenen
breed zien: Het gaat om een bijdrage om een huis te kunnen bouwen. Dat kan op veel manieren, bv.
korting op de grondprijs



Van belang is dat de dorpsraad meer bevoegdheden krijgt.

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.

