Verslag Doelgroepgerichte bijeenkomst Herindelingstraject
gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis

Welkom
Iedereen wordt welkom geheten door gemeentesecretaris Jeanine Vonk (Sint Anthonis). Na een korte uitleg
over de middag, 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 stevige verbindingen te leggen met de dorpen/kernen in dit gebied, om zo
sterker te staan in de regio, in de provincie en landelijk. Én om als één krachtige gemeente goed te zorgen voor
onze inwoners, ondernemers en instellingen; zeker gezien de complexe maatschappelijke opgaven waar de
gemeenten voor staan.
De burgemeesters en wethouders van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis vinden 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.
Inmiddels hebben er in alle 25 kernen gesprekken met inwoners plaatsgevonden. Wat we daarbij opgehaald
hebben, is in ruwe status gepresenteerd aan de drie gemeenteraden. Vandaag is het de beurt aan organisaties
om aan de hand van stellingen - die gebaseerd zijn op de bijeenkomsten met de inwoners - vanuit een
professionele visie mee te praten over wat belangrijk gevonden wordt voor de toekomstvisie voor de nieuwe
gemeente. Het doel is dat we aan het eind van de middag voor deze drie gebieden een top 10 vastgesteld
hebben van de belangrijkste aandachtpunten.

Proces
Voordat de aanwezigen verdeeld worden over de groepen Jongeren en Ouderen (Zorg), Wonen, Onderwijs en
Economie wordt eerst kort uitleg gegeven over het proces waarin we 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 vijf 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.

Werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;

2.

bouwen we recreatie en toerisme als (nieuwe) economische trekker, en;

3.

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 overeenkomstig het advies van bureau Berenschot, 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 aan hun colleges om te komen tot een plan van aanpak
voor de 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 wordt
voorgelegd. 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 tafelgesprek Jongeren en Ouderen
Aanwezig: Marja van Haare • Vrijwillige thuishulp Wanroij, Frans Brienen •
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer, Ineke van Bree • KBO Vierlingsbeek, Marius Cuijpers • KBO
Vierlingsbeek + Joffers, Theo Verhagen • Vrijwillige thuishulp, Harm Thijssen • JOC Vierlingsbeek / Gryphus (+
werkzaam Pantein), Jeanne van Vught • SWOGB Boxmeer, bestuur Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer, Noud
van Bree • Vierlingsbeek KBO + werkgroep Ouderen gemeente Boxmeer, Peter Martens • Bouwend Nederland
/ Martens Bouw Beugen + Region Vastgoed (wonen) + opleiden mensen, Jolanda Verheijen • Dagbesteding De
Koffiepot Wanroij, Antoinette Wijnakker • Sociom, Monique Dilling • gebiedsregisseur Mooiland

Stelling: De CBA-gemeente moet zich primair richten op het behouden en aantrekken van
jongeren in het gebied (passend woningaanbod, middelen, voorzieningen)
Uitgangspunt: bij ‘jongeren’ gaan we uit van kinderen boven de 12 jaar.
Er bestaat eensgezindheid in de groep: dit moet altijd een prioriteit zijn. Tot op heden (te) weinig gebeurt, te
weinig aanbod woningen voor jongeren. Dus:
1. Beginnen met woningaanbod -> dat is een voortdurende zorg! Nu en in de toekomst. Kleine woningen die in
de steden betaalbaar zijn, ook hier creëren. Kleine starterswoningen voor mensen die beginnen en
levensloopbestendige woningen.
2. Denk ook aan openbaar vervoer. Want om ze te behouden, moet je ook eenvoudig naar de stad kunnen
komen.
3. Jongeren komen (en blijven) als er werk et cetera is -> Bij behoud van sociale contacten en thuis blijven
wonen, blijf je verbonden met het dorp. Zie voorbeeld Sint Agatha; daar hebben jongeren geroepen om
woningen, maar dat is niet gelukt. Nu zijn alle jongeren weg. Het is een totaal ander dorp geworden.
4. Laat jongeren voelen dat ze iets bijdragen. Maar, hoe voelen ze zich verantwoordelijk voor een dorp?
Hebben ze het besef: Wij zijn nieuwe generatie?
• Mantelzorg concept -> verbondenheid met de plekken waar ouders wonen.
• Opdracht aan gemeente -> laat ze meedenken, geef ze taken in wijken en dorpen.
• Laat jongeren voelen dat ze iets kunnen bijdragen -> waarderen jong (en oud).
• Dorps- en wijkraden prikkelen en stimuleren om jongeren aan te trekken -> we zitten in een
ontwikkeling, dat moeten we nog leren.
5. Sport verbindt een dorp, als een voetbalvereniging gedeeld moet worden, is de verbinding dan weg? Geen
eenduidig standpunt hierover in de groep.

Stelling: Het aantrekken van een hbo-instelling passend bij de
economische profilering en arbeidsmarkt, heeft geen prioriteit
Onderwijs vóór hbo is belangrijker, hbo op afstand is prima. Basisonderwijs is veel belangrijker, dat is een
linking pin in een dorp. Mbo technisch onderwijs in Stevensbeek; houd die overeind en zet daar op in.
Rondom zorg en welzijn is het goed op mbo-niveau opleidingen te ontwikkelen. Ook stageplekken. Gemeente
kan daarin de verbinding zoeken om lokale jongeren bij bedrijven/instellingen in te zetten.
Aandachtspunt is vervoer (bereikbaarheid/toegankelijkheid zijn belangrijke dingen). Ook voor bereikbaarheid
mbo.

Stelling: Voor de leefbaarheid van de dorpen is het noodzakelijk alle basisscholen te
behouden
Heeft elk dorp een basisschool nodig? Nee, beter goede kwaliteit dan openhouden ‘koste wat het kost’.
Aandachtspunt is veilig naar school kunnen of goede busverbinding. Waarom bij speciaal onderwijs wel vervoer
regelen en niet voor gewoon onderwijs? Kan dat gecombineerd worden?

Stelling: De gemeente moet zelf zoveel mogelijk investeren in duurzaamheid en
ondernemers en inwoners hiertoe stimuleren
De gemeente moet het eenvoudig maken voor initiatiefnemers. Gemeente meer druk naar marktpartijen. Of
de subsidieaanvraag is te moeilijk; hiervoor ondersteuning beschikbaar maken. Of laagdrempeliger. De
gemeente moet helpen om mensen duurzamer te worden. Faciliteren en helpen.

Stelling: De gemeente moet zich inzetten voor (goed bereikbare) zorglocaties en
voorzieningen in alle dorpen
Zorglocaties moeten er zijn, maar niet per se in alle dorpen.
Ouderen en kwetsbare ouderen -> daar moet visie op komen. Iedereen is zoekende; de gemeente zelf, de
organisaties binnen de gemeenten. Hoe krijgen we daar een goede vorm. Veel couleur locale. Dat moet één
worden en dat is wel een zorgpunt.

Top 5 Jongeren en Ouderen
1.

Bewustzijn belang van zowel ouderen als jongeren. Weten wat de
behoeften zijn, wat zorgpunten zijn. Blik op jongeren én blik op ouderen. Belang inzien van verbinding
tussen ouderen en jongeren. Elkaar versterken. Iedere dag op de agenda.

2.

Wonen, werken, vervoer. Zorgen voor goed klimaat, zodat jongeren blijven wonen. Zorg voor
verbondenheid.

3.

Specialistische ‘ambtenaren’ op ouderen (om met een grotere gemeente meer mogelijkheden te
bieden op individueel niveau). Door schaalvergroting juist mogelijk om kleinere doelgroepen aan te
pakken. Geldt ook voor jongeren (op hoger plan trekken van ideeën over 1 groot gebied heen). Maar
houd de verbinding, zet specialisten in één gebouw, zodat samenhang blijft.

4.

Kwalitatief bo, inzet op vo en mbo.

5.

Actieve gemeente als koppelaar voor (kwetsbare) jongeren naar bedrijven. Opleiding en bedrijven.
Ontwikkeling dat jongeren het plezierig vinden hier te blijven wonen en werken

Uitkomst tafelgesprek Wonen
Aanwezig: Marja van Haare • Vrijwillige thuishulp Wanroij, Frans Brienen • Stichting Welzijn Ouderen
gemeente Boxmeer, Ineke van Bree • KBO Vierlingsbeek, Marius Cuijpers • KBO Vierlingsbeek + Joffers, Theo
Verhagen • Vrijwillige thuishulp, Harm Thijssen • JOC Vierlingsbeek / Gryphus (+ werkzaam Pantein), Jeanne
van Vught • SWOGB Boxmeer, bestuur Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer, Noud van Bree • Vierlingsbeek
KBO + werkgroep Ouderen gemeente Boxmeer, Peter Martens • Bouwend Nederland / Martens Bouw Beugen
+ Region Vastgoed (wonen) + opleiden mensen, Jolanda Verheijen • Dagbesteding De Koffiepot Wanroij,
Antoinette Wijnakker • Sociom, Monique Dilling • gebiedsregisseur Mooiland

Stelling: Het ontwikkelen van een passend woningaanbod voor enkel jongeren én ouderen
zorgt voor het behoud van leefbare dorpen
Nieuwe gemeente moet een nieuwe lange termijn visie neerleggen, maar ook bestemmingsplan aanpassen.
Gemeente moet faciliterend zijn. Regels werken nu belemmerend. Biedt ruimte aan burgers voor eigen
woninginitiatieven; laat mensen het zelf doen. Maar er is wel een organisatie als Mooiland nodig om mee te
denken. Het gaat om komen tot ‘goed wonen’; daar is expertise bij nodig. Haal bijvoorbeeld inspiratie uit ‘Jong
en oud’ in Zwolle, Hofjesgedachte).
Conclusie: combineren oud en jong, regie houden door gemeente bij grote projecten, flexibel opstellen van
gemeente, uitgaan kennis en ervaring, weten wat de burger wil.

Stelling: Bouwen ‘in het groen’ moet mogelijk zijn
Er moet voldoende ruimte zijn om te kunnen bouwen. Percelen die er nu zijn,
zijn soms niet mooi. Die blijven liggen en jongeren verdwijnen naar andere gemeenten. En die ben je dan kwijt.
Dus, wellicht meer mogelijkheden voor bouwen in het groen.

Stelling: Bij nieuwbouw(projecten) dient altijd ook sociale woningbouw gerealiseerd te
worden
Biedt kwetsbare jongeren ruimte om in de gemeente te kunnen wonen. Kijk ook naar de bestemming van
vrijstaande panden. Maak daar een woonbestemming van. Kijk dan naar combinaties onderling, samenwerking
met huisvestingspartijen.
Zo lang mogelijk in je eigen huis/dorp blijven wonen. Ook voor gehandicapten. Houd niet vast aan regels, maar
ga daar flexibeler mee om. Zodat mensen makkelijker in de eigen kern kunnen blijven wonen. Ook voor behoud
van dorp.

Stelling: De CBA-gemeente heeft een centrale rol in het stimuleren van leefbaarheid onder
andere door zich in te zetten voor behoud van voorzieningen en sociale cohesie
Zorg voor voldoende opvang in het dorp, dan komt er woonruimte buiten het dorp ook vrij. Maar, niet in elk
dorp een bejaardenhuis. Kijk ook naar de samenhang binnen wijken. Vinden mensen het prettig in hun nieuwe
woonlocatie te wonen? Ouderen bij elkaar, zodat ze zich ook ‘thuis’ voelen op de nieuwe locatie.
Zo lang mogelijk thuis wonen, dan in de regio op een fijne manier oud worden. Gemeente kan faciliteren. Zorg
voor voorzieningen. Aandacht voor noodzakelijke ‘handjes voor de verpleging’; de beschikbaarheid
zorgwoningen hangt in de samenleving hangt hier van af.

Top 4 Wonen
1.

Monitoren welke kwetsbare ouderen er zijn zodat het gesprek met de zorgverzekeraar aangegaan kan
worden.

2.

Sociale voorzieningen (MFA) waar men kan samenkomen, moeten behouden blijven. Heel belangrijk
voor cohesie van samenleving.

3.

Problematiek ‘goede huisvesting’. Kritisch bekijken naar bevolkingsopbouw; waar kan het
doorstromen?

4.

Verbeterde Ruimtelijke Ordening-afdeling waarbij initiatieven die van burgers komen, ondersteund
worden. Faciliteren van initiatieven.

Uitkomst tafelgesprek Onderwijs
Aanwezig: Jacques Marsman • Elzendaal College, Berita Cornelissen • Metameer, Richard van den Berg •
Optimus, ROC Leijgraaf, Cyril Crutz • Biblioplus, Herman Peters • Platform Gehandicapten St. Anthonis, Fransje
van Veen • Stichting Invitare Openbaar Onderwijs

Stelling: De CBA-gemeente moet zich inzetten om een hbo-instelling aan te trekken, passend
bij de economische profilering en arbeidsmarkt
Geen hbo; niet haalbaar.
•

Maar wel oog hebben voor hoogopgeleiden en hoger mbo die niet meer terugkomen. Dus hoe kunnen
we interessant leven bieden in de nieuwe gemeente voor deze groep. Bijvoorbeeld lagere huursector
(wel in Cuijk, maar in Boxmeer niet).

•

We moeten opleiden voor de eigen regio en daar huisvesting aan koppelen.

•

Randvoorwaarden belangrijk: als jongeren hier blijven wonen, hoe moet de nieuwe gemeente zich
positioneren naar buiten toe?

Stelling: Het is onmogelijk om in alle dorpen basisscholen te behouden
Het is niet de taak van het onderwijs om een dorp leefbaar te houden. Zolang continuïteit en kwaliteit
gewaarborgd is, kan een school open blijven. Leefbaarheid is niet per se de school.

Stelling: Scholen (en schoolbesturen) moeten meer samenwerken
Niet voor je eigen gemeente de scholen beschermen als gemeente, maar voor hele gebied van de drie
gemeenten. De scholen willen wel samenwerken, maar de gemeenten zijn nog niet zover. Handelt nu nog ten
behoeve van eigen gemeente.
Helikopterview vanuit de drie gemeenten is belangrijk; het als één geheel benaderen. Geen concurrentie
tussen scholen creëren, dat moet worden tegengegaan.
Gemeente zorgt voor huisvesting PO en VO; mogen niet zelf bouwen. Gemeente heeft die rol. Scholen hebben
bij hun fusies geen gemeente nodig, gemeente is er alleen voor de huisvesting.
Samenwerken tussen schoolbesturen gebeurt steeds meer, maar kan beter.

Stelling: De CBA-gemeente moet investeren in veilige
bereikbaarheid van lager en hoger onderwijs
Is een open deur; veiligheid en bereikbaarheid is altijd belangrijk! Scholen zijn vergeleken met vroeger veilig
bereikbaar. Er zijn nu goede fietspaden (VO), maar we moeten er wel scherp op blijven. Veiligheid rondom
basisscholen belangrijk; blijft een zorgpunt.

Top 10 Onderwijs
1.

Kwalitatief hoogstaand jeugdbeleid (jeugdzorg integreren op scholen)/preventie/Basis (taal WT2). Van
0-4 jarigen heeft veel problemen; daar moet preventief op ingezet worden (in systeembenadering
Gezin).

2.

Focus op kwaliteit bestaande instellingen geen nieuwe initiatieven. We hebben grote scholen, laat het
voor wat het is.

3.

Leid op voor regio, vmo/mbo. Houd ze in de regio; zorg voor een goed woon- en werkklimaat.

4.

Kansen op samenwerken: geen oneigenlijke concurrentie (helikopter/keuzes maken/algemeen belang
boven eigen belang).

5.

Stimuleer integratie (Cuijk/Boxmeer) is veel bredere maatschappelijke opdracht; niet alleen onderwijs.

6.

Aandacht geletterdheid in alle levensfasen (+NTZ breed). Let op: opheffen van bibliotheek is niet
bevorderlijk bij taalachterstand (taalzwak gebied).

7.

Regierol ontkoppelde ouder/kind situatie. Hier kan de gemeente een rol in pakken.

8.

Onderwijs is aan Onderwijs. Gemeente moet zich hier niet mee bemoeien. Schaalgrootte en
levensvatbaarheid zijn voorwaarden.

9.

Blijven investeren in veilige infrastructuur (wegen et cetera).

10. Sportvoorzieningen bij scholen; daar kan de gemeente een regiefunctie pakken.

Uitkomst tafelgesprekken Economie
Aanwezig: Mirjam Franssen • Bestuurslid Cultureel Hart Cuijk en De Kneep Boxmeer, Wendy Free, Marjo
Reefs, Ellie Wientjes, Hans Vermeulen • ZLTO, Erik van Dungen • Oorlogsmuseum, Wessel Pruissen • Staats
bosbeheer, Ben Vaassen • Schouwburg Cuijk, Bert Bardoel • Agro en landelijk wonen, Rob Hoffman, Peter
Schouten • Cultureel Hart Cuijk, Martien Bardoel • Landelijke omroep Land van Cuijk.

Stelling: De nieuwe CBA-gemeente moet inzetten op toeristischrecreatief (i.p.v. agrarisch) profiel
Waarom kan toeristisch recreatief niet samen met agrarisch. Het hoeft niet in hokjes. In bepaalde gebieden
past recreatie prima, terwijl er ook gebieden zijn waar met name de agrarische sector zich goed kan
manifesteren. Mogelijk dwarsverbanden. De vraag is of de agrarische sector dit niveau moet behouden?
Extensiever? Of juist focus op biologisch (bevordert recreatie)? Of meer nieuwe technologieën? Boeren die
blijven bestaan zijn groter en moderner.
Geen eenstemmigheid over zware industrie. Bij het regionale bedrijventerrein is hier niet voor gekozen. Je hebt
wel industrie nodig om het leefbaar te houden. Houd daarbij ook rekening met jongeren; in hoeverre willen zij
reizen voor het werk?
Inzetten op kleinere bedrijven. Innovatieve kleine bedrijven, wat ook jonge mensen aanspreekt.
Wat Cuijk promoot is dat je moet blijven, waar je sterk in bent. Recreatief en woongebied. Daar hebben ze al
jaren op gefocust. Land van Cuijk is een woongemeente. Maar starters zijn te weinig in staat om een woning te
kopen.
Ook aandacht voor:
•

Natuur: bermbeheer en boomaanplanten: dat er differentiatie is.

•

Onderwijs: als je onderwijs naar hoger niveau tilt, is het voor bedrijven interessant om hier te
vestigen. Dat trekt bedrijven, maar:
o

bedrijven schreeuwen om personeel. Heel weinig mbo’ers studeren hier.

o

Scholen moeten meer met bedrijven afstemmen. Mbo sluit lang niet altijd aan op de
bedrijven.

Stelling: Transitie van het buitengebied moet ruimte bieden voor kleine zelfstandigen
Mogelijkheden in het centrum staan onder druk:
•

In een centrumgebied is het lastiger om aan de huur te voldoen.

•

Door boerenbedrijven die zich ontwikkelen als B&B et cetera komen in de centrumgebieden
ondernemers in het gedrang.

•

Internet verdringt het winkelen.

Boerderijen op dit moment onvoldoende toestemmingen voor ander gebruik. Moeten een economische drager
hebben:

•

Wat is er mis met een kantoor in een oude boerderij?

•

Wat is er mis met een boerenwinkeltje in een buitengebied? Dat is
ook geen concurrent voor een winkel in Boxmeer. Een
boerenwinkeltje verkoopt streekproducten/agrarische producten. Dat past wel.

De gemeente zou ook kunnen FACILITEREN, want een ondernemer loopt nu tegen zoveel regels aan. De nieuwe
gemeente moet wel meedenken in maatwerk. Het bestemmingsplan moet wijzigen op de punten waar het
nodig is. Maar je moet niet honderd van die winkeltjes hebben, want er staan straks honderd boerderijen leeg.
Als je stelling 1 en 2 samenvoegt, dan kan het toch niet anders dat de gemeente anders naar
bestemmingsplannen gaat kijken?
Evenementen in het buitengebied moet minder. Daar zijn nu veel jongeren mee bezig om te ontwikkelen als
ondernemer in het buitengebied. Daar heeft de natuur last van. Evenementen is dus wel een belangrijke term
voor het nieuwe beleid. Dat moet je namelijk niet overal willen. Er zijn stiltegebieden, natuurgebieden et
cetera. Als je in het centrumpunt woont van al die bestemmingsplannen, dan heb je ELK weekend een
evenement om je heen. Naast alle andere facetten moet je ook kijken naar evenementen die bijdragen aan de
streek. Maak onderscheid tussen evenement voor je eigen streek en evenementen waarbij je buitenstaanders
hierheen krijgt die ‘komen feesten en weer weggaan’.

Stelling: De sleutel voor economische bloei ligt in het versterken van de bereikbaarheid van
grote en kleine ondernemers (ZZP’ers)
De A73 is echt een ramp. Waarom is daar nog niets aan gedaan? Altijd file en ongelukken.
Boxmeer bestempelt Overloon als toeristisch aandachtspunt, maar je kunt er niet met openbaar vervoer
komen. Het openbaar vervoer is slecht geregeld. Dat is iets dat moet veranderen.

Stelling: Het formuleren van één gemeenschappelijk economisch planbord voor de regio
heeft de grootste prioriteit
Eén richting kiezen, ook als dat betekent dat je tegen een aantal sectoren ‘nee’ moet zeggen.
We hebben vaker gesproken over het doortrekken van de A77. Dat zou een doorsnijden van het buitengebied
kunnen betekenen.

Stelling: Economische ontwikkeling beperkt zich niet tot CBA: De
CBA-gemeente én ondernemers moeten samenwerking in de
regio versterken en tot gezamenlijke visie komen
Hier is iedereen het over eens, maar het is niet zo eenvoudig, want je zit met twee provincies om ons heen. Je
kunt ook over de grens heen met elkaar in gesprek gaan: Verbinden!
Meer aandacht voor lokale en culturele evenementen en levendige dorpskernen. Selectief omgaan met grote
evenementen
Met elkaar in gesprek wat cultuur betreft om elkaar te versterken i.p.v. te concurreren.

Top 12 Economie
1.

Goede mix agrarisch/toeristisch industrie (geen zware).

2.

Hoger gekwalificeerd werk.

3.

Hoogwaardige industrie/kennisindustrie.

4.

Bestaande agrarische gebouwen economisch benutten.

5.

Kennisonderwijs.

6.

Investeren in onderwijs.

7.

Met name mbo’ers stimuleren.

8.

Economie is belangrijk voor mensen om hier te wonen.

9.

Leefbaarheid voor jongeren.

10. Voldoende financiën voor natuur en dat agrarisch en groen heel goed samen kunnen.
11. Bereikbaarheid A73/A77/openbaar vervoer.
12. Keuzes durven maken: focus.

Voor een toelichting over het proces, kunt u terecht op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.
Einde verslag visiebijeenkomst Doelgroepen.

