Verslag visiebijeenkomst Westerbeek (28 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 Westerbeek
Cultuur - Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Bestaansrecht en behoud van cultuur en Alles op basis van
vereniging in eigen dorpen voor sociale zelfwerkzaamheid en
contacten
zelfredzaamheid
Faciliteren in materiele zaken,
onderhoud en uitvoering en geld
Het handhaven van subsidieregelingen

25 dorpen elkaar versterken
Ontlasten van vrijwilliger

Kennis en kunde delen en centraal faciliteren

De Weijer schouwburg Cuijk moeten
gehandhaafd en gefaciliteerd blijven

Economie - Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Indexatie van pensioen

Veel 'kleine' ondernemingen
(ZZP). Vooral in de agrarische
sector/ diensterverlening
Enkele 'grote' agrarische
ondernemingen, met personeel

Kringlooplandbouw. Hiervoor is veel
samenwerking nodig als gevolg van de
diverse goederenstromen.
Gemeenten moeten meer beleggen /
samenwerken met ZLTO/ LTO. Vertrouwen
op deskundigheid van de sector. Niet zelf
willen ontwikkelen maar aansluiten bij
grotere innovatieve ontwikkelingen vanuit
de sector geïnitieerd en faciliteren

Korte afstand woon-werkverkeer
(economische activiteiten in het dorp)

Behoud van een gezonde agrarische
sector
Verbondenheid tussen lokale inkoop
innovatie en lokale economie bijv.
duurzaamheid. Zonnepanelen op dak,
economisch voordeel voor bewoners die
door lokale uitgaven weer lokaal
economie versterken

Duurzaamheid- Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

Leeftijd speelt een rol

Collectief zonnepanelen

Milieu
Gebruik regenwater
Zonnepanelen

Laadpalen voor fietsers en auto's

25 dorpen elkaar versterken

Meer kosteloze mogelijkheden
afvalproducten, dit voorkomt dat er illegaal
gedumpt wordt
Samenwerking op veel terreinen Gemeente helpt met het plaatsen van
warmtepompen e.d.
Meegedaan aan project Beter
Laadpalen
Afvalscheiding
Kenmerk is dat we gezamenlijk
Buslijn effectiever maken door de dorpen te
projecten doen en kunnen
leiden
andere kleine kernen voordeel
van doen
Elektrische buurtbus

Isoleren van woningen (buurkracht)
Zorgen dat bouwkundige voorzieningen
niet gehinderd worden door
'bouwbesluiten'

Zorgen dat de afvalverwerking te Haps niet
te duur wordt, daar anders vuilnis gedumpt
wordt. Groenafval moet gratis blijven, het
gaat immers om hergebruik

Sport – Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Gymzaal en sportveld moet beschikbaar
blijven

Samenwerking met andere dorpen
bijv. voetbalvereniging en
ruitersport, volksdansen
Heren gymclub en dames gymclub in
de gymzaal
Westerbeeks ommetje: wandelroute

Samen organiseren van
sportevenementen

Fietspaden moeten beter, stimuleren
bewegen voor senioren
Meer sportmogelijkheden, bijv.
trapveldje/basket voor middelbare
schooljeugd, dorpsommetje, dus van de
wandelmogelijkheden
behouden/verbeteren
Evenemententerrein moet behouden
blijven en in onderhoud
Diversiteit in sport voor alle
doelgroepen, jong en oud in het dorp
blijven faciliteren.
Onderhoud en schoonmaak wordt
gedaan, maar moet beter. Open karakter
in beheer behouden

Is nu betaalbaar voor iedereen en
moet ook zo blijven
Fietstochten van KBO in winter
wandelen
Diversiteit, Zumba, aerobics

Samendoen met trainers en bestuurders
van diverse sportverenigingen

Zorg - Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Dat mijn moeder verzorgd wordt door
professionele zorg wat voldoet aan haar
wensen
Dat ik zelf zo lang mogelijk thuis kan
wonen in mijn huidige huis,
zorgverlening in huis, faciliteiten zorg in
huis aanpassingen in huis
Zorgvoorzieningen (dokter, fysio,
gehoor, welzijnsinstellingen, aan huid,
zeggenschap over de gewenste zorg voor
mijzelf
Mantelzorg mogelijk maken door
woonvoorzieningen / persoonlijk /
collectief

Nu zijn er geen voorzieningen
behalve indicatieve thuiszorg

Samen zorg inkopen

Initiatieven voor zorg en welzijn zijn
ontstaan uit burgerinitiatief
(werkgroep zorg en welzijn/ KBOziekenbezoek)
Bevorderen sociale contacten

Professioneel inkopen op prestatie en
resultaatfinanciering

Meer zeggenschap hiervan beleggen bij
de zorgontvangers

Ontlasten van mantelzorg & vrijwillige
inzet
Budget beschikbaar stellen voor alle
dorpskernen voor zorg en
welzijnsinitiatieven op basis van plannen

Onderwijs - Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Basisschool moet blijven (zie Landhorst)

Samenwerking tussen basisschool
Oploo en Westerbeek

Jongeren trekken weg uit het dorp

Ouder initiatieven

BSO moet in elke dorp blijven

Grote betrokkenheid van de ouders

Goede samenwerking tussen gemeente
en ouderraden bijv. cursussen (cliënt
ondersteuner)
Goede samenwerking met het
overkoepelend orgaan Peelraam
Muziekdocenten, gymleraren,
zwemonderwijs gezamenlijk regelen

Met ondersteuning van de gemeente
Basisschool is van grote betekening voor
de leefbaarheid van het dorp. Deze trekt
jonge ouders aan.

Wonen - Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Goede voorzieningen zoals openbaar
vervoer, zorgvoorzieningen
Ruimte voor jonge starters wat betreft
ondernemen, wonen/werken
VAB zouden passend betere bestemming
moeten krijgen zodat bijv. meer jonge
mensen samen een boerenwinkel
kunnen verbouwen voor meerdere
woonruimtes en bedrijvigheid
Wel woning splitsen i.v.m. verpaupering

Saamhorigheid en gezamenlijke
actie bij diverse activiteiten
Café Dinges en huiskamer en de
Schans zijn zeer belangrijk
Buurtpreventie

Buurtbus of andere vorm van openbaar
vervoer behouden
Evenementen op elkaar afstemmen,
culturele agenda, activiteitenagenda
Gemeente kan hier een grote rol in spelen

Minder geurregels bij splitsing
boerderijen
Ruimhartig omgaan met woonwensen. In
het bijzonder jongeren hebben hieraan
behoefte

Ondersteuning bij levensbestendig maken
woning om langer te blijven wonen

Kerndemocratie - Westerbeek
Persoonlijk van belang

Kenmerkend

25 dorpen elkaar versterken

Sociale cohesie -> hierdoor zijn veel
zaken tot stand gebracht

Wij hebben een dorpscoöperatie.
Zeer tot onze tevredenheid.
Misschien ook iets voor andere
dorpen?

Faciliterende rol. Borgen van afspraken.
Deskundigheid waarop teruggevallen kan
worden

Zeggenschap, verantwoordelijkheid

Structuur met een wethouder met
portefeuille 'dorpen'. Met ambtenaren die
lokale kennis hebben
Bij herstructurering de boventallige
ambtenaren inzetten voor uitvoerende
taken om vrijwilligersinzet te ontlasten
Maak burgers en dorpsraden/coöperatie
geen verlengstuk van het gemeentelijk
apparaat. Gemeente moet eigen taken
uitvoeren en niet neerleggen bij
vrijwilligers
Meer zeggenschap over budgetten

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.

