Verslag visiebijeenkomst Oeffelt (15 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 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 Oeffelt
Cultuur - Oeffelt
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Saamhorigheid onder de verenigingen

Minimaal een goede MFC voor Fanfare
Samenwerken als nodig
(een hele goede)/ Gilde/ De Leemknejers
(CV)
De Kermis

Culturele agenda in de Heraut

25 dorpen elkaar versterken

2 Joeleskapellen (Borrelnoten en Tsjoek)
Heemkundekring
Maasheggen vlechten

Economie - Oeffelt
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Voldoende winkels -> niet voor alles
naar Nijmegen

De Spar, de huisarts, fysio, tandarts,
brandweer, kapper 2x, basisschool,
Kinderdagverblijf, sporthal,
hondenzwemvijver, De Kleppenburg, 3
koren (actieve parochie)
Toeristische sector Veerhuis/ Frietkraam

Door 't elkaar wat te gunnen

Leefbaarheid + toekomst
Werken in de omgeving
Goede wegen/ bereikbaarheid/
infrastructuur/ glasvezel
Doortrekken A77

Samenwerken

Veel gemeenschapszin in het dorp MOET
BLIJVEN
Mannekind (jeugd) mag/moet naar de
Kleppenburg

Goede OV-voorzieningen

Duurzaamheid - Oeffelt
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Groen afval -> gratis (ophalen of
wegbrengen)
Gedifferentieerd afvalsysteem

Led straatverlichting

Coöperaties oprichten

Nieuwe gemeente MOET iets doen aan
het afvalsysteem
Laadpalen bij openbare voorzieningen

Afkoppelen hemelwater

Aandacht voor de bestaande natuur

Ontstenen van tuinen

Sport - Oeffelt
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Instandhouding

Overal enthousiaste en voldoende
vrijwilligers (onder spanning)
Genoeg gedateerde, niet duurzame
voorzieningen

‘Vrijwillig' fuseren

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Huisarts, fysio, tandarts in 't eigen dorp

Is goed. Graag behouden

Betere verbindingen (Oeffelt heeft
veel)

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Behoud van het basisonderwijs + BSO +
NSO + Peuterette (in een gebouw)

BO + NSO + BSO + Peuterette in een

BO zoveel mogelijk in eigen kern. Tot
kritische grens (kwaliteit) bereikt
wordt

Peuterette

Muziekonderwijs (in De Kleppenburg)

Goede accommodaties
Voldoende vrijwilligers

Oplossingen zoeken op de lange
termijn
Wel samenwerken

Ondersteuning (goede) van de gemeente
Instant houden en/of combineren:
voetbalclubs / tennisclubs / ponyclubs /
vis club / badminton / volleybal /
wandelvereniging / dartclub /
zaalvoetbal / judo gym club / Jeu de
boules

Zorg - Oeffelt

Ziekenhuis in de buurt
Openbaar vervoer (lijn 23)/ buurtbus
Wonen en zorg combineren
Zorg coöperatie/ Tafeltje dek je
Steunkamer voor senioren/ huiskamer
De 'Haven' i.o. samenwonen samen
zorgen
De Zonnebloem
De EHBO
Actieve geestelijke zorg

Onderwijs - Oeffelt

Goed MBO-onderwijs
Goede OV-verbindingen

Wonen - Oeffelt
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Voldoende woningen bouwen voor jong
en oud
Deels betaalbare huurwoningen

Ze willen graag blijven, maar dit is niet
altijd mogelijk
Saamhorigheid

Door van elkaar te leren en te delen

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

-

-

-

CPO bouwen
Kunnen blijven wonen in eigen dorp
Woningbouwruimte OEFFELT mag niet
naar andere kernen
Starters, doorstromers naar
levensloopbestendig
Woningsplitsen weer mogelijk
De natuur en de omgeving. En vooral t
behouden ervan
Goede infrastructuur
Blijven investeren in de kleine kernen

Kerndemocratie - Oeffelt

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.

