Verslag visiebijeenkomst Oploo (23 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 Oploo
Cultuur - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Verenigingen in stand blijven,
gezondheid belangrijk, samenwerking
ondersteuning, raden, bestuurders te
vinden, opleiding cursussen
Collectief vergunningstraject. Loket voor
verenigingen bij evenementen.
Evenementencoördinator
Geen willekeur bij verstrekken van
vergunningen voor evenementen

Veel saamhorigheid en
Kom het bij ons afkijken
samenwerking tussen verenigingen

Harmonie in regelgeving
Behouden Avonturenpark

Veel evenementen

25 dorpen elkaar versterken

Grotere kernen kunnen het goede
overnemen

Veel vrijwilligerswerk voor
verenigingen

Elk dorp heeft zijn eigen kernmerken.
Grote kernen zijn verdeeld in wijken die
zijn vergelijkbaar met kleine kernen
Mensen doen het in Oploo zelf wel Elkaar te helpen als het nodig,
en gemeente mag faciliteren
muziekscholen/toneelvereniging
Oploo is een fijn leefbaar dorp en Elk dorp zijn eigen gemeenschapshuis
moet zo blijven

Economie - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

In regelgeving en vergunning mag de
gemeente Meedenken
Niet blokkerend werken voor vestiging
detailhandel

Samenwerking gemoedelijkheid
servicegerichtheid
Diversiteit bedrijven, zonder
concurrentie binnen Oploo

VAB mag gemeente flexibel mee
omgaan. Vakwerklieden
Gemeente moet Meedenken bij
nieuwe bedrijfsactiviteiten

Goede bereikbaarheid, goede
parkeervoorzieningen
We realiseren ons onvoldoende hoe
vanzelfsprekend het is dat we in
Oploo de detailhandel hebben
Ondernemers leveren bijdrage aan
leefbaarheid van Oploo door
sponsoring en hulp

Elkaar geen vliegen afvangen. Elkaar iets
gunnen
De een zijn dood is de ander zijn brood,
sluiting winkel Boxmeer leidt tot meer
omzet in Sint Anthonis.
Vestigingsbeleid in de gemeente. Niet
alleen supermarkten.
Bereikbaarheid moet goed blijven,
doortrekking A77

Bedrijventerrein centraal tussen Sint
Anthonis - Boxmeer gebruik de
leegstaande stallen

Duurzaamheid - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Goede fietspaden

Veel mensen hebben al
zonnepanelen
Behoud van groen -> meer groen in het Graancirkel/ Avonturenpark ->
dorp
bouwboerderij uit gebruikte
materialen
Ledverlichting
Verenigingen delen veel samen
Zonnepanelen op Matthiasschool
Meer natuurgebieden
Boortoren water gebruiken
(bronwater)
Grote Sluik / Bronlaak meer benutten

25 dorpen elkaar versterken
Kennis delen
Meer contact tussen ondernemers

Dorpshuis wordt flink gedeeld en
gebruikt
Kleding inzameling
Geen ophaaldienst oud papier

Sport - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Voetbalveld

Veel vrijwilligers, iedereen helpt elkaar Buitensport plek algemeen evt. bij
voetbalveld/ Roelof Meyerplein
Sporthal bij school
Organiseren veel sociale activiteiten
Westerbeek/ Stevensbeek/ Oploo
o.a. de kermis, rommelmarkt
werken al samen met de voetbalclub
Samenwerking tussen sportverenigingen 1e Oploo = beter dan Sint Anthonis
Cultuursport vendelen /schieten

Grote wielerhistorie

Faciliteiten aanbieden door gemeente
(ondersteunen)
Iedereen moet kunnen sporten (alle
leeftijden)
Crossbaan moet blijven, Stevensbeek

Veel hardlopers
Damesvoetbal in Oploo

Zorg - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Huisarts in het dorp

Vrijwillig thuiszorg gaat prima

Woningen bij ouders kunnen plaatsen

Ambulance voorzieningen
Fysiotherapie in het dorp
Langer thuis blijven wonen

Samenwerken met lokale ondernemers
ook in zorgproducten
Meldpunt voor crisisgevallen
Kennisgeven/ voorlichting over
bestaande zorg en toekomstige zorg
Maasziekenhuis moet blijven
Taxi voorziening voor rolstoelers moet
makkelijker

Onderwijs - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

School moet blijven bestaan in Oploo
(basis) + kinderopvang + gymzaal

Basisschool die zelfs gaat groeien

Bereikbaarheid naar scholen (VO) moet
goed zijn (OV)
Veiligheid fietsroutes

VO goed bereikbaar en keuze is goed

School moet voldoende groot blijven
anders samenvoegen met
Westerbeek/ Stevensbeek zoals
voetbalclub met goede verbindingen
Fietsroutes verbeteren bijv. drukte in
Boxmeer rond 15.30
Gezamenlijk onderwijs voor ouderen

Jenaplan met bovenbouw in Boxmeer

Kennis maken met technische vakken
(bestaat maar moet blijven)
Op school info geven over Oploo
geschiedenis

Cursus Hoe word je een echte
Oplonaar

Wonen - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Continuïteit in bestemmingsplan om
doorlopend te kunnen bouwen, geen
hiaten zoals nu
Behoefte aan starterswoningen en
midden huur (niet boven sociale
huurwoning)
Levensbestendige woningen bouwen ->
of verbouwen
Rol gemeente: voorlichting

Goed leefklimaat, saamhorigheid

Leren van elkaar op gebied van
zorgcoöperatie

Rust en levendigheid

Goede en eerlijke verdeling /spreiding
van woningen over alle kernen

Jongeren betrekken bij bouwplannen

Aanwezigheid ondernemers en
school/ BSO/ kinderopvang
Voorlichting door gemeente en
makelaars en internet: wat er is in een
kern
Dag voorziening voor senioren
Dorpscoöperatie voor zorgbehoefte in
te vullen

Kerndemocratie - Oploo
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Hoe gaat de gemeente het
Inspraak vanuit de kernen moet uniform
organiseren dat er geen groepen aan zin
de laatste mem hangen
Gekozen dorpsraad
Kernen moeten
zelfverantwoordelijkheid nemen
Goed en democratisch draagvlak
organiseren
Dorpsraad wordt het spil tussen
bewoners en gemeente en moet
goed georganiseerd worden
Gemeente moet dorpsraad serieus
nemen, er moet een verordening
hiervoor komen

25 dorpen elkaar versterken
Gemeente moet goed luisteren en
empathie hebben voor de menselijke
kant van de vrijwilligers
Bereikbaarheid gemeente moet goed zijn
Serieus nemen van dorpsraad
Goed communiceren

Plenaire afsluiting





Onderwijs: moeten er niet meer opleidingen in technische vakken komen in de nieuwe

gemeente. Pleiten technische opleiding naar de nieuwe gemeente te halen
Duurzaamheid: windmolenpark, energie opwekken met watermolen
Zorg: gemeente moet het aantrekkelijk houden om een huisarts in/nabij het dorp te hebben
Kerndemocratie: ideaal om een dorpraadslid in de gemeenteraad komt.

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.

