Verslag visiebijeenkomst Rijkevoort (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
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 Rijkevoort
Cultuur - Rijkevoort
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Huisvesting van verenigingen betaalbaar - onderhoud
Subsidies voor verenigingen

Veel vrijwilligers actief in de diverse
verenigingen
Veel activiteiten in het dorp

Uitwisseling van kennis en ervaring

Eigen identiteit voor de verenigingen en
dorpskern

Aantal vrijwilligers loopt langzaam
terug

Er moet niet te veel activiteit zijn

Afstemmen van activiteiten in de
omgeving; bijv. niet gelijktijdig
dezelfde activiteiten
Samenwerking met verenigingen uit
andere dorpen zodat bepaalde vormen
van cultuur blijven bestaan als aantal
deelnemers in eigen dorp afneemt.
Oog hebben voor elkaar

Alles loopt nu naar wens. Probleem
is/wordt vrijwilligers voor het besturen
van de vereniging
Behoud van het aanwezig
Dorpsbladen (dorpswijzer) en
Vrijwilligers motiveren
verenigingsleven. Subsidiemogelijkheden plaatselijke kranten moeten blijven
houden zoals we gewend zijn. Niet
minder subsidie verlenen
Behoud van eigen café / winkel / frituur
Dorpshuis moet alle faciliteiten blijven
geven
Evenementen van plaatselijke
mensen/ondernemingen moeten in
eigen dorp georganiseerd blijven

Economie - Rijkevoort

Persoonlijk van belang
Leegstand agrarische bedrijven, meer
mogelijkheden geven tot ontwikkeling

Kenmerkend

Plaatselijke ondernemingen die
meeleven met de vereniging binnen
het dorp (kracht voor een dorp)
Nieuwe initiatieven bespreekbaar
Jonge nieuwe ondernemers die klein
houden / maken!
kunnen opstarten (VAB - klein
industriegebied)
Kleine bedrijfsterreinen actueel houden. Goede aansluiting A73 behouden
Plaatselijke ondernemingen moeten
kans hebben om in eigen kern te
ontwikkelen

25 dorpen elkaar versterken
Beleid wordt gelijk aan alle kernen
voor industrie / landbouw, dus
gelijkheid en duidelijkheid
Economische ontwikkeling daar waar
deze het beste past (locatie,
voorzieningen e.d.)
Aantrekkelijke vestigingsplaats worden
voor mensen van buiten de regio die
hier kunnen werken

Interregionale samenwerking (Noord
Limburg - Duitsland)

Zonder voorzieningen in het dorp
wordt het een dooie boel. Kleine
winkels helpen om te kunnen
overleven

Gemeenschappelijke visie over
vestigingsklimaat binnen CBAgemeenten. Waar grote
industrie/bedrijven -> concentreren op
enkele locaties. Lokaal kleine
ondernemers huisvesten.
Door te zorgen dat er creatief
omgegaan wordt met regels (wetten,
verplichtingen) kijken naar de positieve
punten van elke onderneming t.o.v.
het eenmalige nadeel.
Recreatie in de gemeente geeft ook
weer economie voor de winkels

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Voorkomen wateroverlast

Alternatieve energie -> meerdere
ondernemers / veel zonnepanelen
Ontwikkeling omliggende natuur

Afstemmen waar welk initiatief het
best te realiseren is
Collectieve inkoop van
duurzaamheidsgoederen
Betere afspraken maken met
netwerkbeheerders om zonneparken
te realiseren

Lange termijnvisie ontwikkelen -> focus
op waarin je voorop wilt lopen

Duurzaamheid - Rijkevoort

Verbeteren luchtkwaliteit
Eigen energievoorziening ->
energietransitie, zonneparken

Bijenhotel

Verbeteren waterkwaliteit
(oppervlaktewater + drinkwater)
Goede kwaliteit wegen + fietspaden

Verduurzamen woningen
Zonnepanelen. Maar deze moeten wel
rendabel zijn. Nu te veel gesubsidieerd

Openbare laadpunten / laadstations
Grote winkels buiten de kernen
Betere verbinding met regio Eindhoven
Goed openbaar vervoer voor iedereen ->
dus ook werkverkeer (files tegengaan)
Investeren in innovatie
Geen subsidie voor de 'rijken'. Ook de
'armen' moeten mee kunnen doen
(elektrische autorijden)
Salderen energiemeter moet blijven

Sport - Rijkevoort
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Binnen straal van 7 km (of 3 km)
voldoende sportvoorzieningen,
voornamelijk voor de jeugd
Gemeente moet de jeugd blijven
simuleren om te sporten, bijv. via Sjors
Sportief of via opvang / BSO
Sportvoorzieningen moeten betaalbaar
zijn
Mogelijkheid voor 'meer bewegen voor

Voldoende en goede sportfaciliteiten

Samenwerken, zoals Vocala
(Rijkevoort, Beugen, Oeffelt) - een
bestuur, met lokale vrijwilligers
Gelijke verdeling van de
accommodaties - niet alles naar de
grote dorpen

Ondernemende verenigingen staan
open voor samenwerking met andere
clubs, ook buiten het dorp
Vrijwilligersbeleid

ouderen' in de eigen kern. Zowel vanuit
sociaal en gezondheid oogpunt
Behoud van bestaande faciliteiten
(jeugd / volwassenen / senioren)
Vraag of 3 sportkantines nog haalbaar
blijft

Zorg - Rijkevoort
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Bereikbaarheid van de zorg
(gemeentelijk vervoer)
Lokale huisartsenpost

Huidige voorzieningen moeten
minimaal blijven
Kunnen in eigen dorp naar de
huisarts. Moet blijven.

Goede verdeling van zorglocaties op basis
van bereikbaarheid
Niet alle hulpverlening baseren op
vrijwilligers, zorg goed organiseren zodat
niet nodig is
Behoud van het ziekenhuis in de regio

Voor iedereen zorg toegankelijk
Ruim aanbod vrijwilligers
houden/maken. Niet door alles lokaal
aan te bieden maar ook door te zorgen
dat mensen naar de zorg toe kunnen
Winkel voor zorgvoorzieningen in de
regio
Woningaanpassing voor senioren -> thuis
blijven wonen -> financieel
ondersteunen
Mogelijkheden in nieuwbouwprojecten
voor senioren
Thuiszorg

Zorgen voor voldoende thuiszorg en
ouderenzorg

Onderwijs - Rijkevoort
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Behouden van basisonderwijs in kern. In Goed basisonderwijs +
de grote kernen (Boxmeer / Cuijk) goede kinderopvang
VO-mogelijkheden met ook kansen op
HBO-onderwijs / MBO
Bereikbaarheid, veilig fietsmogelijkheden
+ voldoende openbaar vervoer (bus en
trein)
Onderwijs bieden dat aansluit op
economische activiteiten (agri/ food etc.)
Behouden onderwijs, of ontwikkelen
MBO/ HBO, enkel als de kwaliteit gebord
is, dus niet te kleine klassen, dan liever
aansluiting zoeken bij andere kernen.

Wonen - Rijkevoort

25 dorpen elkaar versterken
Goede samenwerking tussen
basisonderwijs (Optimus)

Betere afstemming van openbaar vervoer,
veilige fiets verbindingen
Diverse onderwijsvormen in eigen beheer

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Veilige woonomgeving

Gemêleerd beeld (mix jong en oud) Samenwerken (kennis etc. delen) om
verenigingen in stand te kunnen houden
Voorzieningen (bijv. winkel, school)
Compleet (voorzieningen zijn nog Gezamenlijk beleid om mensen van buiten
binnen handbereik
aanwezig)
de regio te trekken
Betaalbare woningen
Ruimtelijk wonen
Beleid om vergrijzing/krimp in de regio te
voorkomen
Huurwoningen voor starters en senioren Open sfeer in het dorp
Afdingen van afspraken bij de woning
coöperaties. Nu hebben we geen enkele
stem en gebeurt er te weinig. Geen, te
weinig sociale huurwoningen en
koopwoningen
Behoud van startersleningen
Sociale controle
Voldoende bestemmingsplannen
(voorraad)
CPO-projecten
Grondprijzen betaalbaar houden
Seniorenwoningen voor eigen ouderen
in het dorp. Nu te veel jongeren in deze
woningen
Mix van woningaanbod (jong en oud)
Veiligheid wagen door het dorp
Huurwoningen eerst eigen bewoners

Kerndemocratie - Rijkevoort
Persoonlijk van belang
-

Kenmerkend
-

25 dorpen elkaar versterken
-

Plenaire afsluiting


Cultuur: In grote gemeente behouden wat je hebt aan cultuur



Cultuur: Bezorgdheid rondom vrijwilligers



Cultuur: Grote gemeente moet faciliteren en niet tegenwerken



Wonen: Te weinig woningen op dit moment voor lage prijzen



Economie: Kleinschaligheid in de dorpen en grotere bedrijvigheid daarbuiten.



Economie: Bedrijven gaan stoppen, dus meer mogelijkheden toekennen aan grond. Toeristisch meer doen met
die lege bedrijven.



Sport: Jong en oud in dorp zelf kunnen sporten en dit stimuleren.



Onderwijs: Kwaliteit zo belangrijk dat er ook onderwijs mag zijn in ander dorp. Rijkevoort heeft geen oogkleppen
op, vindt het geen probleem om hierin samen te werken met bijv. Beugen.



Duurzaamheid leeft! Tijd voor nemen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

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.

