Verslag visiebijeenkomst Sambeek (27 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 Sambeek
Cultuur - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Open staan voor fusies (bij
minimumaantal leden) bestaansrecht
Eigenheid bewaren door inbreng

Verenigingsleven in stand
houden: actief in Sambeek
Subsidie nodig om deze in stand
te houden
Toren in stand houden / De Lindeboom / Rijk verenigingsleven
Monumenten
Handhaven van verenigingen, dorpshuis Royaal subsidiebeleid, ook
etc.
gedifferentieerd, toepassen
Faciliteiten handhaven voor
Kerkmogelijkheid behouden
verenigingen
Voldoende multifunctionele ruimten in 1
gebouw

25 dorpen elkaar versterken
Grote voorzieningen samenwerking zoek
Clubs samen besturen door 1 bestuur (niet
voor iedereen wenselijk)
Gemeenschapshuis passend bij behoeften
van deze tijd
Weijer en schouwburg Cuijk behouden

Economie - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Banen creëren - bedrijven faciliteren

Landelijk handhaven (geen
economische kracht)

Schone bedrijven - ICT

Hier wonen hoofdzakelijk
forensen
Ruimte voor kleine
ondernemingen
Vooral woonfunctie

Industrieterreinen centraliseren en
vergroten - de rest van het landschap
handhaven
Bedrijven verduurzamen

Boeren hand reiken
Wegen aanpassen aan zwaar verkeer
Handhaving van bedrijven op juiste
locatie
Voldoende kennis
Meer industrie naar onze gemeente
Minder leegstand winkels
Bij leegstand: etalage vullen met
reclame: pop up winkels

Goede infrastructuur bevorderen / uitvoeren
Beter openbaar vervoer -> lobbyen
Eenheid in voorrang bij rotondes

Duurzaamheid - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Gefaseerd / niet gedwongen naar
energiebesparing

Zonnepanelen zijn gekoppeld aan Aanbestedingen toekomstgericht goed
nieuwbouw, ook bestaande
regelen
bouw meenemen
Nieuwbouw is 'van het gas af'
Onderzoek van windmolens

Ruime subsidiemogelijkheden
Collectief / coöperatief iets organiseren
voor inwoners
Afval moet gratis zijn i.i.s herbruikbaar
materiaal
Agrariërs grondgebonden bedrijfsvoering

Openbare gebouwen heeft geen
enkele energieopwekkende
voorziening
Wij willen geen
landschapsvervuiling

25 dorpen elkaar versterken

Gebruikmaken van waterkracht (Sambeek +
Grave)

Mestprobleem

Investeren in opslaan van terug geleverde
energie
Gemeente ook energie opwekken op
openbare gebouwen
Oplaadpunten elektriciteit auto’s / fietsen

Vermindering CO2

Watercentrale aanleggen in de Maas
Gemeentelijke taak om gezamenlijke
alternatieven energieopwekking te
faciliteren / ondersteunen
Kernenergie vraagstuk?

Sport - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Behoud van huidige accommodatie

Samenhang, nabijheid, sociale
contacten

Tennis, sportvelden, Jeu de boules,
sporthal: nabijheid!
Aandacht voor fietsen en wandelen, nu
goede mogelijkheden - behouden
Mogelijk later voor alle leeftijden (met
en zonder beperking incl. beleid)
Zelfde beleid voor alle verenigingen

Kwaliteit, goed aanbod (incl.
beleid)
Actieve vrijwilligers

Behouden van subsidiemogelijkheden
(eventueel verhogen), differentiatie mogelijk
maken
Groot evenemententerrein

Mooie omgeving voor recreatie
Sportvoorzieningen waar je geen
lid van hoeft te zijn

Samenwerking naschoolse opvang met
bestaande/plaatselijke vereniging

Basisvoorzieningen in dorp (sporthal,
voetbalveld)
Op gemeentelijk niveau paardenbak /
turnhal / zwembad
Meer gratis sportfaciliteiten
Meer gelegenheid om te lopen (zonder
gevaar) -> wandelen (ontsluiting naar
wandelgebieden)

Zorg - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Zorgloket

Te weinig

Zorg aan huis

Het Onthaal (dagbesteding)

Communicatie onder de dorpen moet beter
m.b.t. voorzieningen
Weten waar je terecht kunt voor informatie

Kleinschalige zorgprojecten met
deskundig personeel
Bejaardenhuizen mogen terugkomen

Thuiszorg

Sneller indicaties geven (WMO)

SWZ

Mantelzorg dichtbij

Dichterbij

Overkoepelende wijkverpleegkundige (voor
max. 2 dorpen). Heeft (ook)
signaleringsfunctie.
Aandacht voor mantelzorgers

Buurtapp

Faciliteiten om samen te komen

Gezondheidscentrum: centrale ruimte t.b.v.

Belrondje voor alleenstaanden

voor ouderen (bijv. koffiedrinken)
eenzaamheidsbestrijding, nieuwe
activiteiten organiseren voor
ouderen
Zo dicht mogelijk bij huis

huisarts: (wijk)verpleegkundige; fysio;
tandarts

Strenger anti-rookbeleid (niet roken binnen
10 mtr. van een ingang/raam)
Geen huurgelegenheid voor ouderen

Onderwijs - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

School moet blijven zodat Sambeek
aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen
School heeft belangrijke sociale
factoren: ontmoetingsplek voor
kinderen en familie
School = het hart van het dorp

Er is maar 1 basisschool

Meer samen werken; gezamenlijk beleid/
gezamenlijke functies
1 Overkoepelend bestuur

Gecombineerde groepen

Ons kent ons school: grote
kinderen zorgen voor de jongere
kinderen: gemeenschapszin
Sporthal in stand houden voor
gym
Wisselwerking met mensen van
Dichterbij

Speciaal onderwijsvoorzieningen treffen

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Jong en oud door elkaar

Bloeiend verenigingsleven

Open staan voor elkaar en de mogelijkheden

Jongeren in dorp behouden! Ook voor
senioren
Sociale huurwoningen - reductie op
grondprijs
Snelle procedures. Duidelijkheid

Sterk sociale cohesie

Meer woningen in ons dorp voor alle
leeftijden
Snellere doorlooptijd van bouwgrond

Goed schoolteam is belangrijk

Specifieke voorzieningen treffen
(schaalvergroting waar nodig)
Veilige wegen naar school (middelbaar)

Wonen - Sambeek

Betaalbaar
Goed gemeenschapsleven
Ontmoetingsruimten + dorpshuizen
School is belangrijk voor contacten,
groei etc.
Op fietsafstand van de voorzieningen
Kleinschalige woonvoorzieningen met
zorg
Aanbod levensbestendig wonen

Mooie woonomgeving (natuur)
kleinschalig
Goed functionerend buurthuis saamhorigheid

Slechte voorzieningen om te wonen (huur!)
Wij willen de bejaarden in ons dorp
behouden
Starters woningen
Gemeentelijk ingrijpen bij leegstand
(verloedering)

Kerndemocratie - Sambeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Korte afstand met bestuurders: zowel
wethouders als raadsleden

Vanuit ieder dorp moet een
afgevaardigde in de
gemeenteraad zitten
Gehoord worden: bijv. over wonen, zorg Gekozen dorpsraad (niet
en welzijn
iedereen mee eens)
Dorpsraden faciliteiten -> ondersteuning Aangeven wat je als dorp wil
vanuit de gemeente op kennisgebied (in
personen)
Dorpsraad moet gekozen worden, meer
legitiem/ officieel. Status: zwaar
adviserend
Niet alles digitaal! Persoonlijk contact!

25 dorpen elkaar versterken
Betere communicatie

Meer inzicht in bestuurlijke processen
Door gemeente faciliteren

Meer uitvoeringsmogelijkheden van
bepaalde budgetten
B&W minimaal jaarlijks voeling houden met
dorpsraad
Advies gevraagd en ongevraagd
Kleinere kernen niet de dupe laten worden
van financieel aspect
Vooral dorpsonafhankelijke raadsleden en
zeker wethouders
Voor burgerzaken: nabijheid

Plenaire terugkoppeling


Afstand tot zorg is te groot, dat moet verbeterd worden. Leefbaarheid voor ouderen moet verbeterd
worden.



Sinterklaas vindt het belangrijk dat de school blijft.

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.

