Verslag visiebijeenkomst Vortum Mullem (29 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 Vortum Mullem
Cultuur - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Aanhouden basisschool (centrum van
ontwikkeling, hart van het dorp)
Subsidies behouden voor school en
verenigingsleven
Steun voor evenementen

Gezelligheid staat boven prestatie

Promotie van elkaar

Saamhorigheid

Cultuur agenda

Gemoedelijkheid
Tradities

Economie - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Ontwikkelingsmogelijkheden voor de
jeugd
Leegstand grote gebouwen, stallen zorg
dat daar gewerkt/gewoond kan worden
Snelweg A77 doortrekken

Zelfvoorzienend

Elkaar in de waarde laten en niet
beconcurreren

Zelfinitiatief nemen
Maasheggen gebied UNESCO

Minder stroperigheid in de ambtelijke
Met Worst (de tent)
beslissingen
Zorg dat het aantrekkelijk wordt en blijft
A73 vlotter maken
Euregio stimuleren

Duurzaamheid - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang
Subsidie voor verduurzamen van
bestaande woning (warmte pomp
verwarmen koelen airco-zonnepanelen)
Welstand rekening houden met bouwen

Aansluiting elektro auto
Openbaar vervoer verbeteren

Kenmerkend
De boeren gewoon hun werk laten
doen, zodat we gewoon ons eten en
drinken behouden

25 dorpen elkaar versterken
Doorschuiven van ideeën niet
wenselijk
Zadel een ander dorp niet op met een
probleem bijv. in Stevensbeek is
genoeg landbouwgrond, zet daar maar
40 windmolens neer 'Foei, niet doen!'
Zet ze langs de A73

Sport - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Meer maaien

Gezelligheid

Graag een openbaar sportplein, waar
iedereen gebruik van kan maken (bijv.
naast Maasziekenhuis, sporttoestellen)

Sporten voornamelijk in andere dorpen

25 dorpen elkaar versterken

O.H.I behouden

Zorg - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Voorzieningen in Boxmeer minimaal
handhaven

Commissie Zorg en Welzijn uit eigen
initiatief opgericht o.a. taxidienst van
Vortum -> ziekenhuis, eten met 65plussers, huiskamer

Zoek elkaar op en werk samen

Maasziekenhuis = regioziekenhuis

Jeugdzorg niet vergeten

Er zou een momgelijkheid moeten
komen in ieder dorp dat er 'n zorgpunt
gecreëerd kan worden (weeguurtje,
spreekuur huisarts, kapper, hulploket
zorg
Zorgbus

Onderwijs - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Voorzieningen voor peuters

Kwalitatief onderwijs

Bestuurlijke samenwerking +
gemeente
Sterk lokaal educatieve agenda

Voorzieningen voor
Kindgericht onderwijs
basisschoolleerlingen
Samenwerking, integratie leefbaarheid Gepersonaliseerd leren
dorp in stand houden m.b.v.
gemeentelijke inzet (i.c.m. SKOV) school
als basisvoorziening

Wonen - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Peuterspeelzaal

Veel bouwgrond

Overleg

Alle randvoorwaarden aanwezig: kroeg, Saamhorigheid
veel verenigingen, school,
kinderopvang/peuterspeelzaal,
beschikbare bouwgronden -> speciaal
voor jongeren, eigen inbreng mogen
geven, bereikbaarheid, mooi sportveld,
PR & toerisme & recreatie,
subsidiemogelijkheden voor bouwen,
doorleefwoningen
Stroperigheid van welstand beperken of Zorgzaamheid
gewoon afschaffen

Geen zonnepanelen op goede
landbouwgronden

Open communiceren

Ondernemend
Veel randvoorwaarden

Geef elk dorp eigen stem -> stem van
de bewoners
Leren van elkaar
Welstand opheffen

Kerndemocratie - Vortum Mullem
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

We waren eindelijk één maar nu moeten Zoek elkaar op, werk samen waar het
we weer opnieuw beginnen als kleine
kan
dorpjes (gemeente Boxmeer)
Initiatieven vanuit de dorpen richting
gemeente belangrijk (loopt nu goed, dus
behouden)
Dorpsraden spreken namens het dorp

25 dorpen elkaar versterken
Je moet er terecht kunnen en je
gehoord voelen. Niet meteen de deur
dicht gooien
Zorg dat iedereen aan een loket kan
komen (gemeentehuis Boxmeer in
gebruik houden)

Leefbaarheidsbudget behouden of
vrijheid in zelf besteden in belang van
het dorp
Aanvullend op leeg vel: Ik ben bang dat
er te veel veranderd -> verliezen kleine
dorpen dadelijk hun stem?
Aanvullend op leeg vel: Het is nu al groot
(de gemeente), waar moet ik dadelijke
terecht met vragen, problemen,
papieren etc.
Aanvullend op leeg vel: Als
gemeenteraad verkiezingen zijn telt onze
stem wel in deze grote hoop? En moeten
we niet rekening houden met veel te
veel dorpen? Net als in de EU

Plenaire afsluiting


Cultuur: fanfare en harmonie zullen niet samen gaan met Sambeek, andere insteek. Vortum Mullem
veel kleinschaliger.



Wonen: Er is veel bouwgrond er kan voldoende gebouwd worden. Maar wordt tegengehouden, omdat
het door welstand heen moeten.



Wonen: Eindhoven en Venlo zijn moeilijk bereikbaar in de spits, daarom komen mensen niet wonen in
Vortum.

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.

