Verslag visiebijeenkomst Katwijk (11 juni 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 omtrent 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 Katwijk
Cultuur - Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

-

Veerstoep

-

Maria Grot
Kerktuin
Kerk
Wijngaard

Economie - Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Groei richting Nijmegen

Industrie

Woon en werkverkeer

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Mensen in de bijstand inzetten bij
ophalen groenbakken en vuilniszakken
Meer bosaanplanten

-

Tankstation(s) voor waterstofgas

Aantrekkelijk klimaat voor jongeren om
te voorkomen dat zij het dorp verlaten
Betaalbare voorzieningen
Bereikbaarheid voor forenzen
Behoud van werkgelegenheid
Zorgdragen voor meer huisvesting

Duurzaamheid- Katwijk

Streng vergunningenbeleid voor de
industrie & handhaven

Aardgasnet gaan gebruiken voor waterstofgas

Sport - Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Belangrijk dat sportvoorzieningen blijven Jeu de boules baan
voortbestaan. In elke kern een faciliteit
voor sport.
Meer bewegen voor ouderen in het dorp Speelvoorzieningen voor
zelf
kinderen
Initiatiefnemers voor activiteiten als
wandelen, fietsen

Verder geen
sportvoorzieningen
Katwijks ver. (SIOL) bestaat
door wijkse inbreng

25 dorpen elkaar versterken
Gemeente moet een rol blijven spelen in sport
gebeuren
Samen nadenken over gewenste verenigingen
i.p.v. koste wat kost lokale verengingen
overeind te willen houden
Meer samenwerking door verenigingen

Zorg - Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Bereikbaarheid / Beschikbaarheid

Het huidige niveau is minimaal Informatie-uitwisseling / leren van elkaars
/ 0,0 in Katwijk maar meeste is ervaringen
wel op acceptabel afstand
beschikbaar
Bereikbaarheid voor
Goede infrastructuur
zorgvoorzieningen
Vervoer

Contacten met elkaar / ontmoeting
Voorzieningen om elkaar te ontmoeten
(huiskamerproject)
Vervoer heel goed regelen voor ouderen

25 dorpen elkaar versterken

Goede afstemming zoals reeds gebeurt bij bv.
bloedafname posten
Wijk aanspreekpunt voor alles en dan wijst
deze u door
Boodschappendienst in 3 gemeenten

Onderwijs - Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Hbo-opleiding in 3 gemeentes is meer
inwoners komen
Behoud van scholen in kleine kernen

Basisschool in elke wijk

Blijven samenwerken en verder ontwikkelen

Niet beschikbaar in Katwijk

Geen onderwijsvoorzieningen in Katwijk

Wonen- Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Leefbaarheid van de inwoners - vervoer
en voorzieningen voor jongeren Ouderenhulp
Dorpskarakter handhaven

Rustige woonomgeving

Kleinschalig / betaalbaar
vervoersvoorzieningen

Kleinschalige/ betaalbare
vervoersvoorzieningen

Probleem van isolatie: vervoer
en verzorging
Mogelijkheden voor de jongen
- toekomst

Service boodschappen en medicijnen
aan huis bezorgen

Vergrijzing tegengaan

Warme maaltijd service
Niet bezuinigen op groen. Groen zorgt
voor een beter leven, gezonder

Kerndemocratie - Katwijk
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Afspraken nakomen door de
ambtenaren / gemeente na aanleiding
van beloftes / afspraken.
Duidelijk over de mogelijkheid van
inspraak
Maak duidelijk wat er met inspraak is
gedaan
Sociale huurwoningen

Dorpsbudget

Korte lijnen met dorpsraden

Handhaving IDOP gelden

Vaste ambtenaar voor het dorp

Behouden eigen identiteit

Voldoende bezetting dichtbij / niet één
gemeentehuis
Essentiële taken gemeenten voor de burgers
moeten gemakkelijk beschikbaar en bereikbaar
blijven. Mobiel gemeente loket dat volgens
vast schema de dorpen aan doet

Inspraakmogelijkheid goed
organiseren

Plenaire afsluiting


Meer politieagenten, gevoel van veiligheid vergroten

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.

