Verslag visiebijeenkomst Sint Agatha (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 Sint Agatha
Cultuur - Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Diversiteit in verenigingsleven, dan zul je Saamhorigheid is groot
moeten samenwerken
Klooster moet blijven bestaan
Fanfare, zangkoor,
carnavalsclub blijven goed
bestaan

25 dorpen elkaar versterken
Schouwburg cultureel centrum De Weijer financieel gesteund door alle dorpen
Laagdrempelig aansluiten bij andere
verenigingen van andere dorpen / kernen

Economie - Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Financiën missen we. Investering Cuijk
in samenwerking Mill en Grave?
Economie:

Cultuur: behoud programma
schouwburg Cuijk
Scholen: HBO nastreven

Sport:

Behoud bedrijven

Wonen: meer
ouderenwoningen

Een gemeente biedt hopelijk de kans om voor de
ene gemeente (in het Land van Cuijk om een
crossterrein te realiseren. Op een plek die voor
de omgeving niet storend is.

Als gevolg van één gemeente geen
grote bedrijven
Kiezen voor vestiging per gemeente meer leegstand
Goede contacten

Duurzaamheid - Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Persoonlijk minimale energie verbruiken De mogelijkheden zijn er in
grote mate voorhanden maar
de gemeente faciliteert /
enthousiasmeert niet / niet
voldoende
Weinig verspillen

Weinig energie achterlaten na

25 dorpen elkaar versterken
Voorbeeldfuncties: wat werkt goed /
voorbeelden in een dorp / kernmodel
overnemen, kopiëren naar andere kernen

Kleinschalige projecten - testen- het werkt wel overnemen op grotere schaal(opschalen)/ wat
werkt niet, niet goed genoeg - verbeteren of
stoppen

overlijden
Voorbeeld voor de gemeenschap /
MFA: opgewekte energie wet terug
leveren aan het net maar aan bewoners
van St. Agatha. Energiecoöperatie

Sport - Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

-

-

-

Zorg -Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Zorgen voor goede betaalbare
thuiszorg
Collectieve zorginkoop

Dorpsondersteuners met mobiele
telefoon
Kring van + 15 mensen die kunnen
rijden of klusjes kunnen doen
(oproepbasis)
Tafeltje dekje

Informatie uitwisselen, zodanig dat je
maatwerk krijgt in de zorg

Woningen voor ouders met
gemeenschappelijke ruimtes + zorg
Tafeltje dekje

Onderwijs - Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Minimaal 1 school in St. Agatha

Jenaplanschool is uniek aanbod

Leerlingen van buiten st. Agatha naar
Jenaplanschool in St. Agatha

Minimaal x geboortes per jaar nodig
(woningen)

Wonen - Sint Agatha
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

De jeugd in St. Agatha is zeer
Zonder jeugd / aanwas teleurgesteld dat de gemeente niet
bevolkingsaantal omlaag - scholen
meewerkt aan betaalbare woningen
dicht etc.
(Kepserplein): grond te duur / kavels te
groot. Proces duurt al 20/30 jaar, zonder
resultaat!
Er is geen woningbeleid voor St. Agatha
Geen mogelijkheid voor ouderen om
kleiner te wonen (huur en koop)

25 dorpen elkaar versterken
Gezamenlijk woningbeleid voor alle
kernen

Kerndemocratie - Sint Agatha

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

-

-

-

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.

