Verslag visiebijeenkomst Vierlingsbeek (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 Vierlingsbeek
Cultuur - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Het is van uiterst belang dat de
Veel evenementen
gemeente financieel ondersteuning biedt
om de cultuur te behouden en
stimuleren
Ieder dorp moet zijn eigen identiteit
Actief / divers
mogen behouden
Historie behouden
Veel jonge mensen in de organisatie

De activiteiten die 'groot' zijn niet
stimuleren om naar de grote kernen
halen
Verenigingscoördinator i.v.m. ontlasting
besturen

Betere voorziening voor concerten ->
kerk
Behoud huidige subsidiebeleid + €€€

25 dorpen elkaar versterken
Bestuurlijk en organisatorisch

Ideeën uitwisselen
Synergie halen uit gezamenlijke
behoeften en diensten en voorzieningen:
bijv. ook op facilitair gebied
(hoogwerker, dranghekken,
sneeuwwagen etc.)

Actief dorp

De ruimte diversiteit en uniekheid
van de vele voorzieningen IVC/
Joffershof / Wildeman / Herberg /
vele B&B’s / Pieterpadpunt /
Concordia / Kerk / Maasheggen
Bibliotheek
Romeinse 'beter' inzichtelijk maken

Eigen museum - historie
Vierlingsbeek later leven
Fatsoenlijke vergoeding voor oud papier Dokters… weer bereikbaar
vrijwilligers
Vorming omnibestuur à la Groevie
Kermis behouden

Economie - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Vervoer en bereikbaarheid (buurtbus)

Bereikbaarheid OV/ A73/ pontveer
Maas

Kost verdienen, plezier in werk wat ik
doe
Goede opleidingsmogelijkheden ->
vakmanschap

Landschap De Maasheggen/
Pieterpad
Spoorlijn + station met 1/2
uurdiensten

Cultuurhistorie -> toeristisch
aantrekkelijkheid. Kracht van de dorpen
uitdragen
Gezamenlijkheid
Gebruikmaken van expertise

Supermarkt (ontmoeting in de winkel)

Toerisme veel B&B's

Mogelijkheden tot uitbreiding
Saamhorigheid
industrieterrein
Inkoop gemeente bij lokale ondernemers Forenzen
Mogelijkheden voor bedrijven lokaal te
mogen vestigen

Goede infrastructuur

Mogelijkheden tot uitbreiding
industrieterrein
Toerisme is een economische drager moet het zijn!
Maasheggen gebied meer uitdragen ->
visie en beleid
Bewaken van bestaande Retail
voorzieningen inclusief over de
gemeente/provincie grens kijken

Mogelijkheden om uit te breiden
Goede infrastructuur A73/ A77
Ondersteuning/stimulering toerisme
wandelen/fietsen/ schaatsen/ alleen
natuurcamping a la Baron Geijsteren

Duurzaamheid - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Collectief duurzaamheid bijv.
Zonnepanelen
windmolens langs A73 - energie voor het
dorp, waterpomp
Schone woonomgeving / schone lucht
Nadenken over materialen - wat
gaan we gebruiken - duurzaam
De Maasheggen koesteren -> visie en
Plaatselijke ondernemers - benutten
beleid op gehele Maasheggengebied
Energieneutraal Corp.
Afvalstroom - groenafval gratis

25 dorpen elkaar versterken
Collectief inkopen - maken ->
schaalvoordeel
Met andere dorpen samen investeren in
andere energiebronnen
Scheiding van afvalstromen, vooral
blijven doen en betaalbaar

Zelfvoorzienend (voedsel / volkstuintjes) Alle afval gratis - autorijden? Nieuwe
ontwikkelingen in het dorp en niet in
het landschap
Oud papier kan aan straat gezet
worden -> dit behouden

Sport - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Bewegen is belangrijk; plekken om
elkaar hiervoor te ontmoeten met
begeleiding
Grotere sportzaal/hal waar we alles in
kunnen doen, ook
evenementen/cultuur
Sport en bewegen voor ouderen e.a.
alle dagen van de week -> digitaal
ondersteunen
Betaalbare sportvoorzieningen

Volharding (team met spelers uit
andere dorpen)

Competitie binnen de gemeente (jeu de
boules, voetbal, volley)

Mooie fitnesruimte voor iedereen

Meer samenwerken

Medisch centrum met fitnessruimte
en professionele ondersteuning (o.a.
KBO)
Tennisclub

Samen oplossen van afstand 'problemen'

Voor iedereen betaalbaar, ook
binnensport
Gezamenlijk lidmaatschap

Yoga, zaalvoetbal damesgym, bèkske
Kliners) -> accommodatie voorziening
kan beter
Outdoor soccer

Gezamenlijk overkoepelend bestuur

Wandelvierdaagse

Vrijwilligers staan onder druk

Goede kwaliteit - willen we behouden

Toegankelijk maken - lage drempel

Nieuwe sportzaal - school -> gymzaal

Zorg - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Verzorging (te)huis voor iedereen
toegankelijk (blinde - lamme - vitale)
In eigen kern aanwezig - de wijkzuster
'Zuster Brand'
Vierlingsbeek is toe aan
verzorgingstehuis
Dat men de zorg krijgt die men nodig
heeft en dit betaalbaar blijft
Voorzieningen inzetten voor jong en oud

Dokterspost / tandarts / fysio

Niet sturen - gebeurt vanzelf

Snelle bereikbaarheid van o.a.
Boxmeer
Buurtbus

Uitwisselen vanuit activiteiten zowel
jeugd als ouderen
Brandweerkorpsen werken samen

Alles bijeen

KBO-subsidie moet blijven voor SWOGB

Een groot veelzijdig vrij toegankelijke,
laagdrempelig MFC voor iedereen dus
jong en oud
Niet alles op mantelzorg schuiven, de
druk is veel te hoog

Zoals KBO in Joffershof haar leden
mooie dingen kan bieden

Station Vierlingsbeek

Gryphus / Soos / JOC
Veiligheid - Brandweer

Onderwijs - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Een vooruitstrevende school

De christelijke inslag in nog verweven
(Carnaval/ Kerst)
Eenzijdig wisselen onderling van
onderwijs/leerkrachten

Samen inkoop van schoolartikelen

Inspelen op kwaliteit van leerlingen

Cultuur van Vierlingsbeek/
Groeningen verwerken in onderwijs
Kwalitatief goed onderwijs (basis)
Belangrijk dat het plattelands
hart/ziel in het basisonderwijs
behouden blijft
Betere voorzieningen -> gymzaal ->
IKC integraal in eigen dorp
Behoud bibliotheek
Schoolbegeleiding <-> ontwikkelen op
eigen manier

Wonen - Vierlingsbeek

Uitwisselen rolleren met leerlingen van
andere scholen -> schoolbus IKC kleinere
dorpen.
Persoonlijk de ouders kennen de leraren Brede school i.s.m. verenigingen van
en andersom
diverse kernen
Goede bereikbaarheid Nijmegen/ Venlo Wisselen van leerkrachten en dan
(HBU UV)
grotere groepen
Middelbare scholen (Boxmeer / Venray
/ Stevensbeek)
Bundeling school en buitenschoolse
opvang is goed geregeld, combinatie
met sport/vereniging/ouderen

Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Dat jong en oud met en naaste
elkaar kunnen blijven wonen

Groen

Ieder zijn eigen voorziening laten
behouden alleen grote faciliteiten zoals
zwembad/ sporthal etc. spreiden

Huurwoningen net boven sociaal
wonen
Starters mogelijkheden bieden

Station / infrastructuur

Moet ook voor oudere
levensloopbestendige woningen
grondgebonden gebouwd worden
Trein / supermarkt / pinautomaat /
tankstation etc.
MFC
Leefbaarheid van dorp qua wonen
voor jongeren verbeteren om ze in
het dorp te houden -> CPO beter
Bouwgrond moet omlaag (is nu veel
te hoog)
Het gaat niet om maar te bouwen
om te bouwen -> behoud
pluriformiteit

Supermarkt / pinautomaat / tankstation
/ bibliotheek / snelweg
Invulling kerk

Wonen Vierlingsbeek moderne
inschrijving -> 'gratis' nu € 45
Niet alleen sociale huur in Boxmeer, in
alle kernen
Ieder kern moet een actueel
bestemmingsplan hebben
Woningbouw gemixt

Kerndemocratie - Vierlingsbeek
Persoonlijk van belang

Dorpsraad moet: betere gefaciliteerd
worden/een gekozen en betaalde
voorzitter (semi lokale burgemeester)/
fatsoenlijk budget
Professionele ondersteuning
(medewerkers -> a la Groevie
(dorpsraad professionalisering)
Politieke partijen niet meer in de raad
(was niet unaniem)

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Synergie zien te halen uit gelijke
belangen en/of behoeften
Bij elkaar in de kernen en kijken en
leren

Er beter op toezien dat de ambtenaar
dienstbaar is aan de burger
Lokaal meer inspraak, niet alleen
adviserend

‘Goei’ leven meer laten inbedden en
'dorpsburgemeester' als gezicht
De kerndemocratie moet voor de
herindeling geregeld en duidelijk zijn
Directe lijn met ambt apparaat
Eigen budget

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.

