
BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 1 

 

 

  

Prachtig en krachtig 

vanuit onze kern 

| HERINDELINGSADVIES 

 
voor de samenvoeging per 1 januari 2022 van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint 

Hubert en Sint Anthonis tot de gemeente Land van Cuijk 

 

Bijlagenboek 



 

 

Bijlagen 
 

 

 

A  | Logboek maatschappelijk draagvlak ............................................... 4 

B  | Verslagen bijeenkomsten visieproces .......................................... 10 

C  | Eindrapportage naamgevingscommissie .................................. 171 

D  | Brief en memo regiemodel ............................................................ 178 

E  | Convenant Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis................. 190 

F  | Besprekingsverslag Financieel arrangement ............................ 194 

G  | Herindelingsscan ................................................................................ 197 

H  | Brief Grave en reactie stuurgroep…………...……………………….301 

I   | Advies scenario’s aansluiten Grave.............................................. 306 

J  | Brief Grave aan Stuurgroep afnemen diensten ....................... 309 

K  | Reactie Stuurgroep aan Grave afnemen diensten ................. 311 

L  | Gebruikte bronnen ............................................................................. 313 

 

 



BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 3 

 

  

A 
Logboek 
maatschappelijk 
draagvlak 



A | Logboek 

maatschappelijk draagvlak 
 

Datum Activiteit Toelichting 

2015 Enquête onder inwoners in het kader van de 

opstelling van een uitvoeringsagenda voor het 

Land van Cuijk  

Enquête is gehouden onder inwoners van de vijf 

gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill 

en Sint Hubert door het onderzoeksbureau 

Research2Evolve in opdracht van het Land van Cuijk en 

KplusV/Tien. De enquête is verspreid onder ongeveer 

1.500 inwoners. Hiervan hebben 1.199 inwoners de 

vragenlijst geheel ingevuld. Enquête is verspreid via 

(digitaal) burgerpanel en in Boxmeer via de  wijk- en 

dorpsraden (omdat ze hier niet over burgerpanel 

beschikten.  

Voorjaar 2017 Verkenning Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk 

(Berenschot in opdracht van regieteam ‘raden 

Land van Cuijk’) 

Consultatie met bestuur, ambtelijke organisatie, externe 

stakeholders (buurgemeenten, regioverbanden, de 

provincie) en de gemeenschap (bewoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, jongeren) om gevoel te 

krijgen bij de ambities, opgaven en uitdagingen die zij 

voor het Land van Cuijk en de individuele gemeenten 

zien; en bij de beelden van bestuurskracht die er zijn.  

Najaar 2018 Oprichting werkgroep communicatie, 

gerepresenteerd door een communicatieadviseur 

per deelnemende gemeente. 

Structureel overleg ten behoeve van optimale 

communicatie richting inwoners en participatie. 

April 2019 Oprichting/invulling website herindelingsproces Belangrijke aspecten uitgelegd, zoals ‘waarom 

herindelen’, ‘het herindelingsproces’, ‘veel gestelde 

vragen’, etc. Dit ten behoeve van begrip en 

informatievoorziening richting inwoners. 

10-05-2019 Lancering website 

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl  
Via deze website worden inwoners, ondernemers en 

(maatschappelijke) organisaties geïnformeerd over het 

herindelingsproces.  

10-05-2019 t/m 

26-06-2019 
Online raadpleging visie inwoners CBA-gemeente  Via de herindelingswebsite 

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nlkunnen 

inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) 

organisaties meedenken over de toekomst van de 

nieuwe gemeente en haar kernen. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van vragen over de thema’s cultuur, 

duurzaamheid, economie, wonen, zorg, sport, onderwijs 

en rolverdeling gemeente & gemeenschap (ook wel 

kernendemocratie).  

13-05-2019 Inwonersbijeenkomst Landhorst (Sint Anthonis  Tijdens bijeenkomst kunnen inwoners meedenken over 

de toekomst van de nieuwe gemeente en hun eigen kern 

hierbinnen. Dit onder leiding van externe gesprekleider 

uit de gemeente zelf en in aanwezigheid van een lid van 

de CBA-stuurgroep CBA of CBA-projectgroep. Tijdens 
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Datum Activiteit Toelichting 

bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van vragen over de 

thema’s cultuur, duurzaamheid, economie, wonen, zorg, 

sport, onderwijs en rolverdeling gemeente & 

gemeenschap (ook wel kernendemocratie). Input 

bespreking vormt basis voor visie nieuwe gemeente.  

13-05-2019 Inwonersbijeenkomst Beugen (Boxmeer) Idem 

14-05-2019 Inwonersbijeenkomst Overloon (Boxmeer)  Idem 

15-05-2019 Inwonersbijeenkomst Sint Agatha (Cuijk) Idem 

15-05-2019 Inwonersbijeenkomst Rijkevoort (Boxmeer) Idem 

15-05-2019 Inwonersbijeenkomst Oeffelt (Boxmeer)  Idem 

16-05-2019 Inwonersbijeenkomst Wanroij (Sint Anthonis) Idem 

16-05-2019 Inwonersbijeenkomst Holthees (Boxmeer) Idem 

21-05-2019 Inwonersbijeenkomst Groeningen (Boxmeer)  Idem 

21-05-2019 Inwonersbijeenkomst Groeningen (Boxmeer)  Idem 

21-05-2019 Inwonersbijeenkomst Ledeacker (Sint Anthonis) Idem 

22-05-2019 Inwonersbijeenkomst Maashees (Boxmeer) Idem 

22-05-2019 Inwonersbijeenkomst Haps (Cuijk) Idem 

23-05-2019 Inwonersbijeenkomst Vierlingsbeek (Boxmeer) Idem 

23-05-2019 Inwonersbijeenkomst Oploo (Sint Anthonis) Idem 

27-05-2019 Inwonersbijeenkomst Beers (Cuijk) Idem 

27-05-2019 Inwonersbijeenkomst Sambeek (Boxmeer)  Idem 

27-05-2019 Inwonersbijeenkomst Stevensbeek (Sint Anthonis) Idem 

28-05-2019 Inwonersbijeenkomst Linden (Cuijk) Idem 

28-05-2019 Inwonersbijeenkomst Westerbeek (Sint Anthonis) Idem 

28-05-2019 Inwonersbijeenkomst Boxmeer (Boxmeer)  Idem 

28-05-2019 Inwonersbijeenkomst Sint Anthonis (Sint 

Anthonis) 

Idem 

29-05-2019 Inwonersbijeenkomst Vianen (Cuijk) Idem 

29-05-2019 Inwonersbijeenkomst Vortum-Mullum (Boxmeer) Idem 

29-05-2019 Inwonersbijeenkomst Cuijk (Cuijk)  Idem 

11-06-2019 Inwonersbijeenkomst Katwijk (Cuijk)  Idem 

Juni 2019 Herinneren/stimuleren digitale deelname aan 

visieproces via herindelingswebsite 

Extra gelegenheid voor inwoners die de 

inwonersbijeenkomst niet konden bijwonen. 



Datum Activiteit Toelichting 

12-06-2019 Radenbijeenkomst visie nieuwe gemeente Tijdens radenbijeenkomst worden de gemeenteraden 

van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis 

bijgepraat over het herindelingsproces en in het 

bijzonder over het visieproces en de informatie die hier 

is opgehaald. Dit in aanwezigheid van externe 

gespreksleider Simone van Trier, adviesbureau Seinstra 

van de Laar en de stuurgroep. Raadsleden krijgen 

gedurende bijeenkomst de gelegenheid vragen te 

stellen over het herindelingsproces, het visieproces, het 

naamgevingsproces en de ontwikkelingen op het gebied 

van kernendemocratie.  

20-06-2019 Doelgroepenbijeenkomst  De stuurgroep van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint 

Anthonis hebben vertegenwoordigers van diverse 

doelgroepen uitgenodigd mee te denken over de 

toekomst van de nieuwe gemeente. Het gaat hierbij om 

de doelgroepen: ouderen, jongeren, economie (inclusief 

ondernemers en ondernemersverenigingen;  landelijk 

gebied - LTO, agrariërs en natuurorganisaties; en 

recreatie), onderwijs en wonen. Tijdens bijeenkomst  

gaan genodigden met elkaar in gesprek over hun 

wensen voor de nieuwe gemeente. Aanwezigen spreken 

over het accent op vraagstukken die spelen bij de 

doelgroepen. Daarnaast is er ruimte om te spreken over 

de thema’s cultuur, duurzaamheid, economie, wonen, 

zorg, sport, onderwijs en rolverdeling gemeente & 

gemeenschap (ook wel kernendemocratie). Input 

bespreking vormt basis voor visie nieuwe gemeente.  

Juni 2019 Visiebijeenkomst kinderen 3 basisscholen CBA-

gemeente 

In samenwerking met Ellen Smits bezoeken de CBA-

gemeenten de basisscholen binnen de drie gemeenten. 

De jeugd heeft een belangrijke rol voor de toekomst. De 

onderwerpen die tijdens de 25 bijeenkomsten worden 

besproken, worden ook met de leerlingen besproken. 

Input besprekingen vormen basis voor visie nieuwe 

gemeente.  

26-06-2019 Radenbijeenkomst visie nieuwe gemeente Tijdens radenbijeenkomst worden de gemeenteraden 

van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis 

bijgepraat over het herindelingsproces en worden 

beelden opgehaald over wensen voor nieuwe gemeente. 

Dit aan de hand van informatie uit het visieproces tot 

dan. Tijdens bijeenkomst zijn aanwezig: externe 

gespreksleider Simone van Trier, adviesbureau Seinstra 

van de Laar en de stuurgroep.  

01-07-2019 t/m 

04-08-2019  

Inwoners CBA-gemeenten krijgen kans op naam 

nieuwe gemeente in te dienen (online en offline in 

gemeentehuizen)  

 

Juli 2019 Terugkoppeling inwonersbijeenkomsten visie 

(website en via wijk- en dorpsraden) 

Verslagen gepubliceerd en aangeleverd. 
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Datum Activiteit Toelichting 

Juli 2019 Terugkoppeling doelgroepenbijeenkomst visie  Verslagen gepubliceerd. 

Week 27 – 31 Communicatiecampagne/periode voor indienen 

naamsuggesties 

Inwoners dienen naamsuggesties in voor hun nieuwe 

gemeente. 

11-09-2019 Bekendmaking advies naamgevingscommissie Naamgevingscommissie, bestaande uit drie inwoners per 

gemeente, presenteert de drie potentiële namen. Dit is 

een selectie uit alle 1.037 inzendingen. 

Week 37-39 Promotie van naderende stemperiode Inwoners de tijd geven om na te denken over hun 

favoriete naam en van uitleg voorzien over de 

stemmethode. 

25-09-2019 Terugkoppeling radenbijeenkomsten (1 en 2) visie  
 

Week 39 t/m 

week 41 

Inwoners CBA-gemeenten krijgen kans om te 

stemmen naam nieuwe gemeente in te dienen 

(online en offline in gemeentehuizen)  

Elke inwoner van 16 jaar of ouder ontvangt een brief met 

een unieke code, waarmee eenmalig gestemd kan 

worden op de voorkeursnaam. 

23-09-2019 Inwonersavond Mill en Sint Hubert Tijdens een inwonersavond in Mill en Sint Hubert, met 

een opkomst van enkele honderden inwoners, is de 

samenleving geïnformeerd over het herindelingsproces 

van de CBA-gemeenten, is gesproken over de 

bestuurlijke toekomst van Mill en Sint Hubert en gingen 

de fractievoorzitters hierover met de inwoners in 

gesprek. 

 

Het programma van deze bijeenkomst is vooraf ter 

consultatie voorgelegd aan de klankbordgroep ‘de 

burger centraal’. 

25-09-2019 Radenbijeenkomst visie nieuwe gemeente, 

kernendemocratie en ambtelijke organisatie 

(beeldvormend) 

 

02-10-2019 Radenbijeenkomst visie nieuwe gemeente, 

kernendemocratie en ambtelijke organisatie 

(oordeelsvormend) 

 

18-10-2019 Bekendmaking nieuwe naam nieuwe gemeente Inwoners zijn uitgenodigd om de onthulling  van de 

door hen gekozen naam bij te wonen. 

18-10-2019 Start aanloop naar bekendmaking visie nieuwe 

gemeente 

Communicatie. 

Oktober 2019 Uitwerken visuele vertaling van visie, met 

deelname door inwoners 

Communicatie. Bijdrage vanuit alle 25 dorpen. 

29-10-2019 Lancering ‘filmpje’ visieproces Visuele vertaling van de visie. Op enthousiaste wijze  

gepresenteerd aan de inwoners (terugkoppeling). 

29 oktober t/m 

24 december 

2019 

Zienswijze periode Gedurende 8 weken is conform de wet Arhi het 

herindelingsontwerp voor eenieder ter inzage gelegd; 

fysiek en digitaal. 



Datum Activiteit Toelichting 

12 december 

2019 

Raadsvergadering Mill en Sint Hubert Tijdens de raadsvergadering in Mill en Sint Hubert over 

de bestuurlijke toekomst van deze gemeente waren er 

vele insprekers. Er was een extra zaal ingericht voor het 

live volgen van de raadsvergadering. 

21 januari 2020 Informatieavond inwonersraadpleging  

Mill en Sint Hubert 

Via de lokale omroep een informatieavond over de 

inwonersraadpleging en de keuzes die voorliggen. 

 

Daarnaast is via (social) media en een informatiekrant 

veel aandacht besteed aan de voor- en nadelen van 

zelfstandig blijven en herindelen. 

23 januari 2020 Inwonersraadpleging Mill en Sint Hubert Tijdens de inwonersraadpleging Mill en Sint Hubert was 

sprake van een opkomst van 61% stemgerechtigden, 

waarvan 75% ‘voor herindeling’ heeft gestemd. 

10 april t/m 5 

juni 2020 

Zienswijze periode Gedurende 8 weken is conform de wet Arhi het 

herindelingsontwerp voor eenieder ter inzage gelegd; 

fysiek en digitaal. 
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B | Verslagen 

bijeenkomsten visieproces 
 

 

1. Verslag visiebijeenkomst Beers 

2. Verslag visiebijeenkomst Beugen 

3. Verslag visiebijeenkomst Boxmeer 

4. Verslag visiebijeenkomst Cuijk 

5. Verslag visiebijeenkomst Groeningen 

6. Verslag visiebijeenkomst Haps 

7. Verslag visiebijeenkomst Holthees 

8. Verslag visiebijeenkomst Katwijk 

9. Verslag visiebijeenkomst Landhorst 

10. Verslag visiebijeenkomst Ledeacker 

11. Verslag visiebijeenkomst Linden 

12. Verslag visiebijeenkomst Maashees 

13. Verslag visiebijeenkomst Oeffelt 

14. Verslag visiebijeenkomst Oploo 

15. Verslag visiebijeenkomst Overloon 

16. Verslag visiebijeenkomst Rijkevoort 

17. Verslag visiebijeenkomst Sambeek 

18. Verslag visiebijeenkomst Sint Agatha 

19. Verslag visiebijeenkomst Sint Anthonis 

20. Verslag visiebijeenkomst Stevensbeek 

21. Verslag visiebijeenkomst Vianen 

22. Verslag visiebijeenkomst Vierlingsbeek 

23. Verslag visiebijeenkomst Vortum-Mullem 

24. Verslag visiebijeenkomst Wanroij 

25. Verslag visiebijeenkomst Westerbeek 

26. Verslag doelgroepenbijeenkomst  

27. Kindcentrum Leander Sint Anthonis 

28. Antoniusschool Maashees (Boxmeer) 

29. De Nienekes Cuijk 
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Verslag visiebijeenkomst Beers  

27 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. 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 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Beers  

Cultuur - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Gezamenlijk opdraaien voor de kosten 
van de streekschouwburg 

Vierdaagse Er zullen keuzes gemaakt moeten worden 

 
Kloosterfeest Groot aanbod maar niet overal hetzelfde 

 
Misschien culturele activiteiten 
in de kerk  

 

 
Cultuur op het water 

 

 

 

Economie - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Ontwikkeling Dommelsvaart Ontwikkeling Dommelsvaart, 

eventueel andere richting kiezen 
Recreatie RBT meer intensiveren en 
samenwerking zoeken met o.a. Euroregio/ 
Nijmegen enz.  

Recreatie zorgt voor veel 
initiatieven 

A77 doortrekken 

 
Agro/ Food is steeds meer 
ondersteunend aan de natuur en 
recreatie 

 

 

 

Duurzaamheid - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Leningen + subsidies om energiezuiniger 
te worden 
(zonnepanelen/warmtepompen) 

Buurtkracht (zonnepanelen) Buurtkracht met alle (oude) gemeenten 

Duurzaamheidsleningen -> 
nieuwbouwwoningen 

Mooiland (zonnepanelen/ 
isolatie) 

Kortingen bedingen 

  
Betere ondersteuning (ambtelijke sturing) 

  
Zichtbaar gemeente -> inwoners -> visie 
uitspreken   
Eenduidig beleid gemeentelijke 
monumenten   
CEC is dat alleen van Cuijk -> uitbreiding hele 
gemeente 

 

 

Sport – Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Jeugdverenigingen blijven bestaan (op 
fietsafstand) 

Kleinschalig Meer variatie in sportkeuze 

 
Bereikbaar 5 km van sportclub af  

 
Veel clubs 

 

 
Strandje 

 

 
Midden in het dorp: tennis/ 
sporthal, blauwe veldje 

 

 



 
Zorg - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Geschikte woningen voor ouderen. 
Boven de sociale huurwoningen 

Het zou goed zijn in Beers een 
zorgcoöperatie op te richten 

- 

 

 

Onderwijs - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Fietsafstand Enkel basisschool -> kleinschalig 

combi-klas 
Samenvoegen van scholen 

School blijft bestaan in dit dorp BSO (te vol) ruimte te klein Kwalitatief bewaken 

Onderhoud gebouwen 
 

Duurzamere gebouwen plaatsen 

Levendigheid in kern 
  

Bereikbaarheid van onderwijs in het 
algemeen middelbaar / hoger in de regio 

  

 

 
Wonen - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zie zorg -> meer levensloopbestendige 
woningen 

Betaalbare woningen bouwen Meer druk op Mooiland om bewoners van 
dorpen in eigen dorp te houden 

Ook geen woningen voor de jeugd Verenigingsleven stimuleren 
 

 
Bedrijven behouden 

 

 
Ondersteunen particuliere 
initiatieven 

 

 

Kerndemocratie - Beers 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Meepraten over voorbereidende 
plannen over eigen gebied 

Vaker overleg met eigen dorps- 
en wijkraden 

Vaker aanwezig (fysiek) bij 
dorpsraadbesprekingen/ overleg 

Dorpsraad in stand houden 
 

Dorpsraad/ vereniging waar iedereen lid van 
kan worden   
Dorpen eigen kernwaarden laten behouden 

  
Contactpersoon vanuit gemeente (kortere 
weg)   
Voeding vanuit dorpen -> visie (inhoud) 

  
Er is nu veel betrokkenheid. Hoe wil men dit 
borgen?   
Platform behouden 

 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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• 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.  



Verslag visiebijeenkomst Beugen  

13 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  

4. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

6. 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 
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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 Beugen 

Cultuur - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Cultuur is de jus voor het leven dat je 
leidt, het geeft ontspanning, je wordt 
gesterkt -> het geeft afleiding bijv. het 
toneel in Beugen geeft veel ontspanning 
/ het gilde doet de historie herleven / de 
harmonie / sportbeoefening - bijv. 
koningsschieten, voetbal, gymnastiek 

Mens is geneigd (vaak) mee te doen -> 
Knakworst uitvoering van de 
zangvereniging, KBO, Zonnebloem 

Erkennen dat alles ook geld kost en dus 
geld (blijven) vrijmaken 

Zodoende werk je aan 'verbondenheid' 
vroeger ook vaak door de kerk gepredikt, 
uitgedragen 

Internationaal voetbaltoernooi Elkaars evenementen bezoeken 

Kermis hoort bij een dorp Teruggang van het kerkbezoek noemen Bijv. reclame maken voor elkaars 
activiteiten bijv. de Cicero 
bijeenkomsten in Oelbroeck  

Maasheggen vlechten Maak reclame voor bijv. Landjuweel, 
gezamenlijke gilden   
In stand houden van 'de Vilt' 

  
Elkaar een ontmoetingscentrum = MFC 
gunnen    

  
Aanvullend leeg vel: is de 'jus' van het 
leven   
Aanvullend leeg vel: Maasheggen 
vlechten 

 

 
Economie - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Handhaving of verbetering 
werkgelegenheid dorp / Boxmeer / 
gemeente 

Op 'het' kruispunt van belangrijke 
snelwegen 

Samen! Krachten bundelen om 
aantrekkelijk vestigingsplaats te 
worden voor bedrijven -> denk aan 
marketing etc. 

Hoe ziet de geconsolideerde begroting 
eruit voor Beugen / Boxmeer na 
herindeling -> gaat de begroting voor 
Beugen omlaag? Zorg! 

Health Campus -> halfleeg Bedrijven onderling in verbinding 
brengen. Kopen zoveel bij elkaar! 

Goede verdeling sectoren & clustering 
van sectoren op bedrijventerreinen (in 
Beugen geen zware industrie) 

Financieel centrum (Rabobank) Elkaar de zgn. Eer gunnen; niet 
allemaal een industrie willen; wel 
verpauperde industrieterreinen 
revitaliseren 

Meer energie op Health Campus 
Beugen! Gebruikmaken van de A73 en 
A77 

Transportcentrum + oude AC-gebied 
halfleeg 

Sterckwijck dient niet herhaald te 
worden 

 
Een grote supermarkt Industrieterrein 
AC-gebied -> verkeer uit de kernen 
halen 

Veel overleg plegen met burgers, 
desnoods met referenda 

 
Het nieuwe gemeentehuis naar 
Beugen! Mooi centraal 

Aanvullend leeg vel: werk is belangrijk 

 

 

Duurzaamheid - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
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Kennis vergaren hoe duurzaamheid 
verbeterd kan worden 

Er zijn al veel zonnepanelen in 
Beugen 

Samen werken op het gebied van 
projecten (duurzaamheid coöperatie) 

Duurzaamheid verplichten bij het 
uitgeven van kavels op 
industrieterreinen 

 
Wat nu een plan is -> regenwater niet 
meer lozen op het riool, meer wadi's 
aanleggen 

Duurzaamheid is het behoud van de 
mensheid -> wil je blijven eten, wonen, 
ziek zijn, oud worden dan is voorzichtig 
gebruik van grondstoffen een eerste 
vereiste 

 
Toch: windenergie niet per se verwerpen 
(windmolens dus kunnen moeten) 

Momenteel wordt er veel verkwist aan 
grondstoffen enz.  

  

Veel hergebruik, veel repareren is 
noodzakelijk 

 
Aanvullend leeg vel: belangrijk 

 

 
Sport - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Inwoners moeten kunnen blijven sporten 
in eigen dorp 

Sport brengt saamhorigheid en 
gezelligheid en gezondheid 

Samenwerking op gebied van inkoop, 
contracten voor onderhoud 

Beugen + de visvereniging - gilde  Reisafstand is belangrijk. Jeugd 
stopt met sporten als het te ver 
weg is 

Kritische ondergrens bepalen voor 
verenigingen -> extra steun voor 
verenigingen die groot genoeg zijn 

Een sportvereniging met 3 taken: 
voetbal, tennis en volleybal 

De ouderen KBO doen veel aan 
sport 

Elkaar sterker maken door bijvoorbeeld 
visie-sessies e.d. Toekomstbestendig leren 
van elkaar 

Zolang vereniging zelf financieel gezond 
blijven -> blijven steunen door gemeente 

  

 
 

Zorg - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Huidige niveau van gemeente Boxmeer 
proberen te handhaven in nieuwe 
gemeente Land van Cuijk 

Nauwelijks zorgvoorzieningen, wel 
welzijnsvoorzieningen 

Loyaal samenwerken 

Gebruik maken van onderzoeken die al 
door de dorpsraad uitgevoerd zijn 

Niveau van voorziening is 
laag/matig 

Goede zorgvoorzieningen in gemeente 
Land van Cuijk 

De eerste oproep in geval van nood 
 

Inspraak beter organiseren 

Thuiszorg indien nodig of in het geval 
van nood 

 
Centraliseren van de zorg 

Centrale (woon)voorziening voor 
ouderen 

 
Nierdialyse in ziekenhuis 

  
Aanvullend leeg vel: wat is leidend gezien 
de verschillen 

  

 

Onderwijs - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Onderwijs laat nu te wensen over Basisonderwijs moet blijven Onderling overleg met schoolhoofden en 

docenten 

Kwaliteit moet beter Extra bouw woningen voor 
aanwas 

Overleg Optimus en A73 en Peelrand 

Basisonderwijs moet blijven 
 

Kosten niet leidend worden 

Graag technisch onderwijs in de nieuwe 
gemeente zien te krijgen (voortgezet) 

  



  
Aanvullend leeg veld: Kosten mogen niet 
leidend zijn 

 

 
Wonen - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Betaalbare woningen Te groot en te duur voor starters 

en ouderen 
Verenigingen samengaan 

Kleinere woningen Woningen splitsen bijv. Beugen kan Boxmeer helpen -> vlakbij 
Boxmeer een prachtige woonomgeving! 

Bereik Splitsen agrarische woningen 
buitengebied toegestaan 

Samenwerken richting Mooiland! Zij bepalen 
nu veel zaken en de dorpen samen zijn veel 
sterker in de onderhandelingen met 
Mooiland 

Structureel bouwkavels ter beschikking 
stellen 

Wonen en zorg combineren voor 
senioren 

Gemeente is te afhankelijk van 
woningcoöperaties. Een grote gemeente kan 
meer zelf zorgen voor woningvoorraad 

Beugen is verstedelijkt gebied, dus extra 
woningbouw toestaan 

CPO elk jaar aantal woningbouw 
toestaan -> Lange termijn 

 

Beugen moet naar 2.000 à 2.200 
inwoners om leefbaarheid te kunnen 
waarborgen. Daar zijn woningen voor 
nodig. Extreem belangrijk voor sport / 
school / verenigingen 

Splitsen burgerwoningen 
toestaan 

 

  
Aanvullend leeg vel: Bouwen voor een 
kritische ondergrens + 2.000 inwoners   
Betaalbaar en dichtbij de kernen 

 

 

Kerndemocratie  - Beugen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken   
Hoe laten we de stem van het dorp 
doorklinken in de samenwerking CBA? En 
wordt er dan voldoende mee gedaan? Hoe 
ziet de samenwerking CBA de rol van de 
dorpsraden?   
Serieus betrekken bij beleidsvoorbereidende 
situaties   
Communicatie versterken 

  
Advies vragen 

  
Betaald kwalitatieve krachten in de 
dorpsraad    

  
Aanvullend leeg vel: Hoe regelen we de 
kernendemocratie: kleine kernen worden 
niet gehoord / wat wordt met de input 
gedaan / de zekerheid dat het beoordeeld 
wordt / de terugkoppeling is belangrijk   
Aanvullend leeg vel: geen logge gemeente 

  
Aanvullend leeg vel: relatie gemeente / 
dorsraad moet heel goed zijn   
Aanvullend leeg vel: gebruik de visie Kijk op 
Beugen (2 jaar geleden geschreven) 
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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. 

 

  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Boxmeer  

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 over 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  

7. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

9. 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 
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(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 Boxmeer 

Cultuur - Boxmeer  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Een goede Schouwburg in hele 
nieuwe gemeente 

Gevarieerd aanbod De Weyer houden: 
theater / muziekcafé / discussie 
avonden / cultuur & cappuccino / 
filmhuis / buitenevents 

Elkaar wat gunnen, niet overal alles 

Versterken bestaande lokale cultuur Veel activiteiten op cultureel gebied 
(samenwerking platformen) 

Meer samenwerken 

Niet overal alles Bibliotheek (film- en inloopochtenden 
werkzoekenden, kennismakers 
(lezingen) 

Subsidiëringsbeleid culturele activiteiten 
kritisch tegen het licht houden (subsidiëren 
we als gemeente de 'geitenfokvereniging' 
of de 'harmonie'? 

Behoud 'Vestzak theater' (in ruime 
zin) naast die ene goede schouwburg 

Rondleiding de Gidsgroeters (je eigen 
dorp leren kennen) 

 

 

 

Economie - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Maasduinen 1. Werkgelegenheid 
cultuur / zorg / scholen / kernen / 
secundair 2. Wonen primair 

Volgens ons zijn wij een hardwerkend 
volk 

Niet 

Positief effect op woon- en 
leefmilieu 

Wereldspelers Nieuwe gemeente gezamenlijk 
acquisitiebeleid met ondernemers en 
grote bedrijven. Straal is wereldwijd. Veel 
intensiever met NRW/ Düsseldorf e.o. 

Antwoord sterk afhankelijk van 
leeftijd/doelgroep 

Sterk MKB 
 

Hoogwaardig werkgelegenheid 
(jeugd) 

Hoofdkantoor ver weg! Korte lijnen 
houden 

 

Actief vestigingsklimaat voor 
bedrijven 

  

Uitbreidingsmogelijkheden creëren 
voor bestaande bedrijven 

  

 

Duurzaamheid - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dat we ons bewust zijn en worden 
van de eindigheid van het fossiele 
gedoe en breid zijn te investeren in 
alternatieven 

Voor mijn gevoel nog individualistisch. 
Gemeente pakt (te) voorzichtig een rol 

Leren van lokale initiatieven (voorbeeld 
Overloon) 

Leefklimaat voor mijn (klein)kinderen Gebrek aan collectiviteit Bundelen 

Van het Groningse gas af, niet van 
het Russische/Noors 

Elektrische deelauto's Vooral samendoen, maar ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid 

Geen fossiele brandstoffen (10-30 
jaar) -> zon + wind -> daken (ook van 
leegkomende boerderijen, en 
beweegbare zonneparken (geen 
schade aan de grond) 

Bevorderen zonneparken (faciliteren) 
bijv. op daken leegstaande boerderijen 
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Sport - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Professionele sportvoorzieningen 
(centraal) door fusie  

Openbare sportvoorzieningen in de 
wijken, op openbare plekken. 

Daar waar kan fuseren en samenwerken 

In stand houden van 
sportvoorzieningen in alle kernen is 
onmogelijk 

Beweegkamer voor ouderen Verenigingen samenvoegen zodat ze 
overleven 

Bereikbaarheid van centraal 
sportvoorzieningen, dus goed vervoer 

Sportvoorzieningen voldoende 
aanwezig, sportiviteit weet ik niet 

Meer aandacht voor gehandicaptensport, 
weliswaar zoveel mogelijk geconcentreerd   
Meer samen - concentreren voorzieningen 

 
Zorg - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dat eerstelijns en tweedelijns 
zorgvoorzieningen binnen een 
redelijke afstand bereikbaar zijn 

Ouderenzorg in de tehuizen Ziekenhuis overeind houden 

Concentratie voor specialistische zorg 
op een plek in de regio o.a. jeugdzorg 

WMO-organisatie is ok Jeugdzorg concentreren 

Wens en regie van de bewoners het 
uitgangspunt moet zijn 

SWOGB + KBO werkt zeer goed 
samen (behouden) 

De dorpen kunnen op zich daar weinig aan 
doen! Als men de zorg kan krijgen die 
nodig is. 

Noodzakelijk zorg voor handen zijn, 
voor allen die het nodig hebben 

Extra opvang voor jeugdzorg 
 

 

Onderwijs - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Meer concentratie voor voortgezet 
onderwijs, MBO en speciaal onderwijs 

Gevarieerd aanbod blijft belangrijk Onderbouw in dorpen houden, 
bovenbouw concentreren 

Moeten alle kernen nog basisonderwijs 
hebben, in de toekomst? 

HBO aantrekken Samenwerking primair onderwijs en VO 
versterken 

Kwalitatief en divers onderwijs 
  

Goede verbinding voor studenten (Venlo 
/ Nijmegen) 

  

MBO verbinden met behoefte aan zorg 
  

 

Wonen - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zoveel mogelijk huizenbouwen (meer 
inwoners -> meer vraag voorzieningen/ 
meer winkels, zorg, sport, cultuur) 

Sociaal veel clubs, veel samen Busvervoer tussen grote en kleine kernen 

Eerst woningen dan komt de rest vanzelf We hebben heel veel, eigenlijk 
alles (ziekenhuis, scholen, station, 
theater, winkelaanbod etc.) 

 

Mix jong en oud wonen Veel waarde aan tradities 
(Metworst, Vaart, Wielerronden) 

 

Goedkopere huisvesting jongeren / 
starters 

  

Mensen zolang mogelijk in eigen 
omgeving blijven wonen 

  

Samenwoonproject Past 
  

Doorstroming 
  

 



 
Kerndemocratie - Boxmeer 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dat burgers tijdig betrokken en 
gehoord worden als het gaat om zaken 
die voor hen van belang/ belangrijk zijn 

Indien gewenst in dorp/wijk en 
vertegenwoordigend orgaan 
(dorpsraad, wijkraad) instellen 

Serieus nemen van de burgers 

Versterking en herbezinning op taken 
en rollen van de wijkraad in verband 
met kerndemocratie 

Goed organiseren coöperatie 
(Westerbeek) 

Handen en voeten geven aan 
kernendemocratie/ macht loslaten 

Inspraak cirkelsysteem: beslissingen 
voor of tegen (500 m x 1.000 punten/ 5 
km x 100 punten/ 25 km (of hele 
gemeente Maasduinen) x 10 punten 

Promotie van samenwerking 
tussen dorpen 

Tijdige en actieve communicatie 

Ook bestemmingsplannen Het beleid doorbreken dat je als 
burger vanuit de belangen voor 
een dorp denkt, maar juist vanuit 
het grote geheel -> daarvoor is een 
globale visie nodig 

Ondersteunen in het opzetten organisatie, 
inhoud door inwoners laten bepalen 

Je doet het voor de burgers dus horen 
wat ze willen 

Referendum nieuwe naam 
gemeente 

Trots uitstralen, positieve zaken uitbuiten, 
ambitie 

Versmalling kloof tussen politiek en 
burgers 

 
Gaan we de nieuwe burgemeester kiezen? 

 

Plenaire afsluiting 

• Cultuur: Subsidiëren we Geitenbokvereniging of de Harmonie; er is weinig over verenigingen genoemd 

(muziek, gilde). Welzijn hoort ook bij cultuur. Met Hemelvaart veel activiteiten, gemeente moet open 

staan voor initiatieven. Pak het serieus op. Gebeurt veel in Boxmeer, moeten we niet vergeten. 

• Duurzaamheid: hoop dat raden en bestuurders ook ambitieus zijn, niet alle initiatieven bij de dorpen 

leggen. 

• Duurzaamheid: Gemeente/bestuurders actief uitdragen wat duurzaamheid inhoudt. Is actueel 

onderwerp, blijven benoemen. 

• Sport: Voldoende sportfaciliteiten, maar wel goed regelen, over dorpsgrenzen heen. Gespreksleider: Is 

dit voor Boxmeer niet makkelijker dan voor dorpen? Zaal: gebeurt nu ook al, voetbal Boxmeer en 

Sambeek samen. Zaal: op goede afstand van de kernen een goed park maken, heeft Boxmeer geen 

problemen mee. Bereikbaarheid daarbij belangrijk. 

• Economie: Werkgelegenheid lokaal organiseren om o.a. jeugd hier te houden. 

• Onderwijs: Als we HBO aantrekken, ook bron aanboren met studenten.  

 

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? 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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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. 

 

  



Verslag visiebijeenkomst Cuijk  

25 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 over 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  

10. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

12. 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 
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(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 Cuijk 

Cultuur - Cuijk  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Muziekonderwijs betaalbaar faciliteren  Meer uitventen van het Romeinse 

verleden 
Elkaar iets gunnen  

Schouwburg meer multifunctioneel 
gebruiken / laagdrempelig  

Multicultureel Respecteren 

Bibliotheek behouden en eventueel 
onderbrengen schouwburg  

4 -daagse  Iedere kern kent zijn eigen kracht  

Ook samenwerken 11- Kroegtocht Museum/ Streekmuseum 
verzamelgebouw inrichten + beheren  

Klooster St. Agatha 
 

 
Gildes 

 

 
Martinuskerk Cuijk  

 

 
' Leer'' - verleden (Manders) 

 

 

 

Economie - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Aantrekkelijk vestigingsklimaat  Toerisme & Horeca beter / meer 

ontwikkelen  
Afstemming verkoopbeleid 
industrieterreinen (geen concurrentie) 

Voldoende betaalbaar (sociaal + midden) 
segment woningen 

Langs de maas gelegen (overslag in 
haven)  

Recreatie & Toerisme (dorpentocht) 

Onderwijs - bedrijven  Unesco biosfeer + Romeinse historie  Aantrekkelijkheid voor senioren 
vergroten  

Bereikbaarheid  Innovatief bv. aanlegsteiger, 
toeristische potentie  

Afslag Cuijk-zuid (verbeteren 
bereikbaarheid)  

A77 doortrekken - A50 Goede ontsluiting trein / autosnelweg / 
maas  

Lightrail (met meerdere haltes) of 
busdiensten verbeteren (intensiveren) 

Compacte winkelcentra (zonder 
leegstand) 

 
Schaalgrootte (1 gemeente)  

Snelfietsroute aanleggen  
  

Goede regelingen voor openbaar vervoer 
(ook tussen dorpen onderling) 

  

 

 

 

 

Duurzaamheid - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Duurzaamheid op 1 Energiecoöperatie Cuijk  Eenduidig afvalbeleid  

Ervaringen uitwisselen  Waterstof gebruiken?  Aanplant van bomen in kernen 

Neutrale informatie - Géén 
verkoopverhaal  

Restwarmte industrie gebruiken  
 

 
Stuw Grave gebruiken voor industrie  

 

 
Valuwe fase 4 nieuwbouw zonder 
gasaansluiting  

 

 
Oude straatverlichting vervangen door 
ledverlichting 
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Sport - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Betaalbaarheid  Half werk - uiteindelijk niet lonend 

(steigers plaatsen - Heeswijkse 
Kampen/ overnachten verboden) 
Maashaventje idem! 

Delen faciliteiten  

Toegankelijkheid minder validen  Communiceren Communiceren  

Communiceren  Nu veel verschillend aanbod. Kunnen 
we dat nog betaalbaar houden? 

In elke kern concentratie van 
sportvelden/ accommodaties  

Zwembad op Homburg terrein  Te veel ambitie voor JVC  Ook samenvoegen met buitensport  

Crossbaan op vuilnisbelt in Haps (weg bij 
lombok) 

 
Stimuleren op scholen dat sporten 
(vooral ook buiten) belangrijk is. 

Jeugd en ouderen t.a.v. van sport 
samenbrengen  

 
Een complex waar je met het hele 
gezin terecht kunt voor verschillende 
activiteiten 

CYou een rol geven voor ouders 
Rolstoelwedstrijd.  

  

 

 

Zorg - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Bereikbaarheid Financieel & Fysiek  Initiatieven Leerlooierij  Durven zeggen wat je niet kiest. 

Dan focus je meer op 
kernkwaliteiten. Meer 
draagkracht! 

Hospice grote kernen  Wetgeving schrijft concurrentie voor - 
samenhang weg  

Zorgverleners naar de kernen 
laten komen 

Betaalbaar voor ouderen (woningen) Ketenafspraken maken  Behouden dat je samen bent  

Ontmoetingsplekken Niet 5 verschillende zorg autootjes op één 
parkeerplaats  

Schaal vergroten maar wel veel 
eigenheid behouden  

Krasse Karrenhof inrichten  Speelpark Padbroek voorbeeld Vervoer  

Woonruimte & gemeenschapsruimte 
combineren  

Woningcorporatie vraagt te veel huur voor 
de wijkcentra. Hulpverleners komen 
daardoor niet naar de wijk! 

Apotheekdiensten (medicijnen) 

Voorbeeld Catharinahof  
 

Jong en oud combineren  

Voorzieningen voor ouderen dichtbij 
SRV  

 
KDV naast ouderencentrum  

Levensloopbestendige wijken  
 

Ruimte creëren (MFA) waar jong 
en oud bij elkaar komt! 

Levensloopbestendige complexen  
 

Ouderen bus organiseren (indien 
geen rijbewijs) 

Gemengd bouwen. zorg 
 

Stimuleren zodat ouderen zolang 
mogelijk thuis kunnen wonen 

 

 

Onderwijs - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goed onderwijs (basis) met een goede 
bereikbaarheid 

Breed aanbod  Fusies voortgezet onderwijs + MBO 
complementair aan elkaar 

Meer keuze van richting  
  

Vrije scholen  
  

Keuzevrijheid  
  



Sterk MBO concentreren in aansluiting 
met bedrijven  

  

Veilige fietsroutes voor leerlingen en 
grootouders 

  

 
 

Wonen - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goede voorzieningen  De goede voorzieningen: station, 

schouwburg, zwembad, winkels, 
bioscoop 

Er wordt gesproken voor meer bewoners - 
"hardere '' stem 

Elke woonkern (woonwijk) zijn eigen 
identiteit laten bewaren en waar 
mogelijk verbeteren. Zo mogelijk kleine 
winkels (met dubbelfuncties) 

Verschillende culturen leven naast 
elkaar  

Samen sterker om te lobbyen voor 
bijvoorbeeld goed onderwijs, goede zorg 
(meer politieke steunpunten) 

Ontsluiting / bereikbaarheid van 
diensten (winkels) 

 
De voorzieningen die zijn dan voor een 
grotere groep bv. schouwburg dus ook 
‘lasten' beter te verdelen  

Voor elke behoefte / doelgroep 
voldoende woningen: jongeren, singles, 
senioren. 

 
Makkelijk om tussen kernen te verhuizen 
(voor huurhuizen) 

Geen ''Getto's”/ verspreiding van 
culturen  

 
Centraal gemeentehuis maar wel lokale 
loketfuncties  

Goede spreiding van 
parkeergelegenheid! 

  

 

 
Kerndemocratie - Cuijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Behoud structuur wijk- en dorpsraden  Kennisoverdracht en uitwisseling - 

platform overleg  
Aanstellen van 2 vaste contactpersonen 
per wijk of dorp 

Borgen van de bestaande korte lijnen 
naar het bestuur 

 
Aanstellen van een neutrale ombudsman 

Financiële ondersteuning wijken en 
dorpsraden  

 
Social media meer gebruiken 

   
 

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? 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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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. 

 

  



Verslag visiebijeenkomst Groeningen  

21 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 over 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  

13. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

15. 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 
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(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 Groeningen  

Cultuur - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Ondersteuning van culturele 
activiteiten 

Voldoende financiële / materiële/ 
waardering voor verenigingen en 
stichtingen 

Samenwerken van culturele 
verenigingen 

Aanwezigheid van een dorpshuis in elke 
kern 

Waarderen van vrijwilligers (werk) Multifunctioneel gebruik van 
gebouwen en materialen 

Keuzemogelijkheden tot culturele 
activiteiten 

Het gilde van Groeningen Cultuur integratie in onderwijs - 
verenigingen 

Unesco Maasheggengebied moet 
blijven 

Maasheggengebied Stimuleren van cultuur in het 
algemeen tot een hoog niveau in het 
nieuwe Land van Cuijk 

Culture vereniging faciliteren door de 
gemeente 

  

Kapel van Groeningen moet blijven 
  

 

Economie - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Vervoer - goed Toeristisch Niet te ver weg werk vinden (30 tot 50 

km) 

Voldoende wekgelegenheid - diversiteit Zorg Voldoende woningbouw 
mogelijkheden  

Mogelijkheden voor ondernemers om 
hun plannen te realiseren 

Haps + Boxmeer voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden Industrie  

Laat Groeningen zoals het is 
 

 

Duurzaamheid - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Geen windmolens T.o.v. andere dorpen liggen we achter: Collectief aanpakken 

Circulaire economie -> alleskort bij huis Buurtkracht Goede afvalaanpak milieu straat 
inname gestimuleerd worden 

Buurtkracht - ingebracht door de 
dorpsraad (stimulatie om energie 
bewuster te leven) 

Ideeën voor 
klimaatverandering/energiebesparing 
onderling uitwisselen 

Te strenge handhaving 

  
Afval kosteloos kunnen aanbieden 

  Samenwerking in energiebesparing 

  Subsidiemogelijkheden 

 

Sport - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Niks Niet in de kern Zwembad Boxmeer vaker open; 

openingstijden verruimen 

Vult zelf Samen met Vierlingsbeek Samen met andere dorpen sporten, 
dorpen met + tegen elkaar 
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Aanbod voldoende 1 Voorziening voor alle 
(sport)verenigingen 

Dorpen afzonderlijk goed gefaciliteerd 
worden m.b.t. voorzieningen 

Continuering huidige voorzieningen Goede sportaccommodatie voor 
binnensportactiviteiten voor 
inwoners van Groeningen en 
Vierlingsbeek 

 

Goede verlichting voorziening naar 
sportpark (verlichting) 

  

Huidig aanbod bewaken voor behoud 
  

 

 

Zorg - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Als het nodig is zorg in de buurt Beperkt Zorghotel, waar een echtpaar 

gezamenlijk kan verblijven 

Met aandacht voor jeugdzorg De wijkverpleegkundige/ kraamzorg 
komt wel 

Meer financiële ondersteuning voor 
jeugdzorg en ouderenzorg 

Meer maatwerk voor individuele 
gevallen 

Aangewezen op Vierlingsbeek 
(huisarts, apotheek) 

Meer maatwerk voor individuele zorg 

Moet betaalbaar zijn 
 

Samenwerking / korte lijnen tussen 
diverse zorginstanties 

Zorg niet oplasten van kinderen + buurt 
 

Mogelijkheid om elk huis aan te passen 
voor zorgvragers 

Beter zorgaanbod 
  

Niet zo lang op wachtlijst 
  

Verantwoording bij gemeente en niet bij 
zorgverzekeraar zorgkosten 

  

 

Onderwijs - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
We zijn al met Vierlingsbeek samen -> 
zien dit in de toekomst niet veranderen.  

Voor iedereen toegang gelijk -> 
lichamelijk 

Samenwerking onderling 

Goed onderwijs zo dicht mogelijk in de 
buurt 

Dorp te klein voor eigen school. Samenwerking, geen concurrentie 
onderling 

Dat voor ieder kind passend onderwijs is 
in de regio (Land van Cuijk) 

Wij willen graag goed onderwijs zo 
dicht mogelijk in de buurt 

Keuze in eigenheid van een school (VO) 

 

 
Wonen - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Rust en vrijheid - leven en laten leven Gemoedelijkheid Eigenheid dorp bewaren 

Woningen voor alle generaties (jong, 
oud enz.) 

Betrokkenheid Goede opbouw van alle generaties 

Veiligheid Rust Gezonde mix van alle lagen van de 
bevolking 

Bereikbaarheid Kort bij A73 + treinstation Inventarisatie van bereikbaarheid 
(openbaar vervoer) van vraag en aanbod 

Dorps cultuur blijft bestaan Grote vereniging 'Het Gilde van 
Groeningen' 

Veiligheid 

Voor jeugd die graag hier wil blijven 
wonen, moet dit mogelijk/betaalbaar 
zijn 

Schoondorp Overal in elk dorp verschillend snelheden 

Kwaliteit handhaven verder verbeteren 3 huurhuizen 
 



 
Sobere groenvoorziening 

 

 
Grote huiskavels 

 

 

 

 

Kerndemocratie - Groeningen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dorpsraad <-> goed contact met Wij willen betrokken blijven Democratische mogelijkheden geven aan 

dorpsraden. Zij kunnen/mogen 
meebeslissen over zaken in hun dorp! -> 
niet alleen advies 

Het gevoel van thuisblijven n mijn eigen 
dorp hetzelfde blijft 

Wij willen invloed hebben op Alle financiële zorgen gemaakt in het 
verleden eerst verrekend worden, 
financiële balans opmaken 

Invloed blijven hebben op  Wij willen tijdig geïnformeerd blijven Oog hebben voor de kleine kernen 

De eigenheid van iedere dorp behouden 
blijft 

 
Ik verwacht dat er ruim budget komt 
voor ambtenaren voor korte lijntjes 

Korte lijntjes naar de dorpen en 
inwoners door ambtenaren 

 
Luisteren naar de bevolking 

 

Plenaire afsluiting 

• Onderwijs: Bij “goed onderwijs in nabijheid dorp”, is goed onderstreept: als het niet meer goed is, 

hoeft het niet meer zo dicht mogelijk in de buurt. Kwaliteit moet goed zijn. 

• Onderwijs: Onderwijsvormen bij elkaar geïntegreerd wordt geopperd, anderen niet mee eens. 

• Onderwijs: Veel concurrentie laatste tijd, vanwege leerlingenaantallen. Vandaar op placemat: niet 

concurreren. 

• Kerndemocratie: Hou oog voor kleine kernen  

• Kerndemocratie: Korte lijnen tussen gemeente en inwoners. 

 

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? 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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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.  



Verslag visiebijeenkomst Haps  

22 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 over 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  

16. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

18. 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 
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(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 Haps 

Cultuur - Haps  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goed bereikbaar & zichtbaar Saamhorigheid Geloven in elkaars kracht  

Aandacht & facilitering door gemeente  Veel vrijwilligers Samenwerken  

Behoud rijke verenigingsleven  Gezelligheid  
 

 
Goede accommodatie  

 

 
Goede bereikbaarheid (drempelloos) 

 

 

 

Economie - Haps 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

- -  - 

 

 

Duurzaamheid - Haps 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Voldoende alternatieve energiebronnen  Gebeurt weinig op dat gebied Samen leren  
 

Mooiland wel bezig met duurzame 
maatregelen 

 

 

 

Sport - Haps 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zelfwerkzaamheid, vrijwilligers  Momenteel voldoende sportvoorzieningen 

- belangrijk dat dit aanwezig blijft, ook 
voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid 
van het dorp 

Samenwerken, what else?  

Voorzieningen zijn verspreid (tennis & 
voetbal bv)  

  

Iedereen moet kunnen sporten  
  

 

 

 

 

Zorg - Haps 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zorgcoöperatie  Best wel wat zorg maar iedereen heeft 

zijn eigen ding - zou meer samenwerking 
mogen zijn 

Openstaan voor samenwerken 

Vervoer voor ouderen  
  

Gebouw als SchitteRing erbij  
  

Huiskamer - projecten  
  

Behoefte aan gemeenschapsruimte  
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Onderwijs - Haps 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
School in nabijheid  Momenteel goed - 

 

 

Wonen - Haps 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Veilige wegen (geen hoge kanten ) Voorzieningen die zorgen voor de 

nodige zelfstandigheid  
Samenwerken 

Zorg voor elkaar  Saamhorigheid  Winkels bij elkaar 

Voorzieningen  Onderwijs, winkels, huisarts 
aanwezig  

Open houding  

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen 

  

Wonen voor jong en oud (ook hofjes om 
te wonen) 

  

Aandacht verenigingsleven 
  

Reuring nodig 
  

 

 

Kerndemocratie - Haps  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Juridisch financieel controle Actief op alle fouten  Open houding 

Ambtenaren naar inwoners toe Ieder op zijn eigen manier, eigen 
gebied  

Faciliteren  

Loket voor vragen bijv. voor politie  Dorpsraad  Constructieve houding 

Faciliteren  
 

Bottom up deuren 

Bevoegdheid - controle 
 

Samenwerken dorpen 

Verantwoorden  
  

Structuur dorpsraad onder de loep 
nemen 

  

 

 

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.  

 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


• 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. 
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Verslag visiebijeenkomst Holthees  

16 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 over 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  

19. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

21. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Holthees  

Cultuur - Holthees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Saamhorigheid van beide dorpen Onderling samenhang met elkaar Muziekconcerten samen organiseren 

Financiële steun uit de gemeenten 
(subsidie) van beide kanten behouden 
blijven 

Nu worden al activiteiten 
georganiseerd met anderen dorpen 
anders kunnen activiteiten niet 
doorgaan bijv. Jeu de boules / 
biljarten / K.O.V 

Voetbaltoernooi (alle sporten) 

Vrijwilligers waarderen Gezelligheid Zie de beide dorpen Holthees - Smakt 

Meer activiteiten voor jongeren 
Ontmoetingscentrum / huiskamer 
zou een aanvulling zijn 

Ervaringen onderling uitwisselen 

  

Meer samenwerken met andere 
verenigingen uit andere dorpen (ook uit 
de gemeente Venray) 

  Jongerenvereniging oprichten 

 

Economie - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Bouw die momenteel in Holthees 
plaatsvindt, om de jeugd in het dorp te 
behouden. Zijn we voorstander van. 

Oud en jong: goed in evenwicht Aandacht voor de kleine kernen blijven 
behouden 

Leefbaar houden dorp, mogelijkheden 
om te bouwen verruimen 

Inzet van de dorpsraad Mogelijkheden vergroten / verruimen 
voor bedrijven en woningbouw 

Gemakkelijker maken voor een 
ondernemer om hier een bedrijf te 
starten, dus meer bestemming hiervoor 

Betrokkenheid van de 
kleinschaligheid van het dorp. Speelt 
hierin mee  

Toerisme stimuleren, aantrekkelijk 
maken dorp, betere aankleding, plein 
herinrichten. Opvang Pieterpad / koffie 
e.d. 

Er zijn best veel bedrijven (diverse 
soorten) 

 
 

Duurzaamheid - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Lage energiekosten Afvalscheiding -> gft naar 
energiecentrale 

Energiecoöperatie oprichten (lokaal!) 

Groen afval gratis maken Veel groen in omgeving Ophaaldiensten van afvalverwerking 
behouden 

Energie neutrale huizen bouwen Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, 
op een groot deel van de woningen 
liggen al zonnepanelen 

Afval gratis ophalen.  

Subsidies om bestaande huizen 
energieneutraal te maken 

Veel afval in de natuur (groen). Jammer, 
eerst was het gratis, moet terugkomen! 

 

Waterhuishouding beter beheren 
(regenwater van riool af, groene tuinen 
stimuleren, wadi's) 

  

Natuur (klein en groot) in stand houden 
  

Grootschalige zonneparken / 
energieprojecten moeten van onder uit 
gedragen worden. Eerst draagvlak 
creëren 

  

Zorgen dat we onze opgewekt zonne-
energie ook kwijt kunnen / capaciteit 
netwerk! 

  



Sport - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Dat elke sportvereniging de 
mogelijkheden en voorzieningen heeft 
om de sport te bedrijven 

De vrijwilligers Samenwerking met meerdere 
verenigingen 

Subsidie De voorzieningen die er momenteel zijn 
en dienen te blijven 

Onderling uitwisselen van knowhow 

De nieuwe gemeente zich richt op het 
behoud van de verenigingen die er nu 
zijn 

 
Onderling 'concours' met de andere 
dorpen uit de gemeente 

Multifunctioneel gebouw (wat als de 
horeca ophoudt met bestaan). 
Nu al geld reserveren voor het geval dit 
nodig blijkt! 

 
Sjors Sportief uitbreiden (ook voor 
kleine kernen meer activiteiten) 

 

Zorg - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Het is belangrijk dat er voorzieningen 
voor ouderen zijn zodat deze in de kleine 
kernen (Holthees) kunnen blijven wonen 

Er is behalve een zorginstelling in Smakt 
helemaal niets aanwezig in Holthees 

Krachten bundelen, know how delen 

De juiste woningen voor senioren Te weinig woningen die 
levensloopbestendig zijn 

Buiten de box denken -> veel mensen 
zijn georiënteerd op Venray 

Openbaar vervoer / Regiotaxi; anderzijds 
hulpverlening/mantelzorg/boodschappe
ndiensten 

Geen aanspreekpunt voor de zorg Samenwerking ouderen - jongeren elkaar 
ontmoeten en elkaar helpen 

Een klussendienst / hulpdienst Afstanden klein houden (op alle gebied). 
Zorg / leefomstandigheden / openbaar 
vervoer / regio taxi 

Subsidie voor het opzetten van een soort 
buurtzorg onderling 

Telefooncirkel kleinschalig wonen bijv. 
Hofje 

Eenzijdig. De zorg die er is, is alleen 
gericht op ouderen (als een alleenstaand 
jong persoon wat gebeurt, is er geen 
zorg aan huis) 

 

Voorzieningen uit WMO. Meer 
toegankelijk maken. Regiotaxi, ook naar 
gemeente Venray   

 

 

Onderwijs - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Belangrijk dat de school openblijft School is kwalitatief hoog aangeschreven 
/ goede gemotiveerde leerkrachten 

Meer kinderen in Holthees. 

Als er jongeren in Holthees blijven 
wonen (dus woningbouw), blijft de 
school bestaan 

Hier is nog aandacht voor de individuele 
leerling die dit nodig hebben 

 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
voor leerkrachten zodat zij dit werk 
blijven doen 

Kinderen dragen bij aan de leefbaarheid 
van het dorp o.a. bezorgen dorpskrantje 

 

Speeltuin wordt slecht onderhouden Is goede school met parkeerplaatsen 
 

Verkeersveiligheid rondom speeltuin 
moet veel beter 
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Wonen - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Basisschool Gezelligheid Openbaar vervoer (bus) verbeteren 
vooral in de weekenden (geen buurtbus) 

Verkeersveiligheid (snelheid) Controleren op calamiteiten in het 
buitengebied (motoren / vuil stort) 

Samenwerking / krachten bundelen. 
Samen weten we meer en komen er 
betere oplossingen voor plaatselijke 
problematiek 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer Verenigingsleven Bouwen in de kleine dorpen stimuleren 

Ontmoetingscentrum (voor een 
gezamenlijk kopje koffie of zo) 

Natuur -> hoe gaat het onderhoud ervan 
uitzien. Groenonderhoud 

 

Energiecoöperatie oprichten -> graag 
delen met andere dorpen 

Geen winkels 
 

Natuur in stand houden / uitbreiden 
(toezicht door boa's) 

Geen echt dorpsplein / slechte 
aankleding / somber 

 

Combineren duurzaamheid en wonen Geen gemeenschapshuis / huiskamer 
voor ouderen 

 

Zorgen voor een bestemmingsplan zodat 
onze jongeren ook nog in Holthees 
kunnen wonen 

Geen sociale huurwoningen 
 

Multifunctioneel centrum 
(schuilvoorziening Jeu de boules baan) 

Behoud het natuurschoon 
 

Leversloopbestendige woning 
  

Denk aan de kleine kernen 
  

 

 

Kerndemocratie - Holthees 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

-  -  - 

 

 

Plenaire afsluiting 

• Kenmerk van de gemeenschap is de saamhorigheid in onze dorpen en de samenwerking 

• Belangrijks is dat jeugd en ouderen elkaar ontmoeten en samenwerken in een soort huiskamer.  Dit 

brengt binding tot stand 

• Benadrukt is voortdurend de noodzaak van een ontmoetingsruimte, die ontbreekt 

• Er zou een systeem moeten komen waar jeugd ‘punten’ kan verdienen, die omgezet kunnen worden 

in ‘stenen’. Punten verdienen door inzet voor anderen, voor de gemeenschap. Het begrip stenen 

breed zien: Het gaat om een bijdrage om een huis te kunnen bouwen. Dat kan op veel manieren, bv. 

korting op de grondprijs 

• Van belang is dat de dorpsraad meer bevoegdheden krijgt. 

 



 

 

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. 

 

  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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Verslag visiebijeenkomst Katwijk  

11 juni 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  

22. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

24. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Katwijk 

Cultuur - Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
-  Veerstoep - 
 

Maria Grot 
 

 
Kerktuin  

 

 
Kerk  

 

 
Wijngaard 

 

 

 
Economie - Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Groei richting Nijmegen  Industrie  Woon en werkverkeer 

Aantrekkelijk klimaat voor jongeren om 
te voorkomen dat zij het dorp verlaten  

  

Betaalbare voorzieningen  
  

Bereikbaarheid voor forenzen  
  

Behoud van werkgelegenheid  
  

Zorgdragen voor meer huisvesting  
  

 

 

Duurzaamheid- Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Mensen in de bijstand inzetten bij 
ophalen groenbakken en vuilniszakken 

- Tankstation(s) voor waterstofgas  

Meer bosaanplanten 
 

Aardgasnet gaan gebruiken voor waterstofgas  

Streng vergunningenbeleid voor de 
industrie & handhaven 

  

 

Sport - Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Belangrijk dat sportvoorzieningen blijven 
voortbestaan. In elke kern een faciliteit 
voor sport.  

Jeu de boules baan  Gemeente moet een rol blijven spelen in sport 
gebeuren  

Meer bewegen voor ouderen in het dorp 
zelf  

Speelvoorzieningen voor 
kinderen  

Samen nadenken over gewenste verenigingen 
i.p.v. koste wat kost lokale verengingen 
overeind te willen houden 

Initiatiefnemers voor activiteiten als 
wandelen, fietsen  

Verder geen 
sportvoorzieningen  

Meer samenwerking door verenigingen  

 
Katwijks ver. (SIOL) bestaat 
door wijkse inbreng 

 

 

 

Zorg - Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Bereikbaarheid / Beschikbaarheid  Het huidige niveau is minimaal 

/ 0,0 in Katwijk maar meeste is 
Informatie-uitwisseling / leren van elkaars 
ervaringen 



wel op acceptabel afstand 
beschikbaar  

Contacten met elkaar / ontmoeting  Bereikbaarheid voor 
zorgvoorzieningen  

Goede infrastructuur  

Voorzieningen om elkaar te ontmoeten 
(huiskamerproject) 

 
Vervoer  

Vervoer heel goed regelen voor ouderen  
 

Goede afstemming zoals reeds gebeurt bij bv. 
bloedafname posten   
Wijk aanspreekpunt voor alles en dan wijst 
deze u door   
Boodschappendienst in 3 gemeenten  

 

 

Onderwijs - Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Hbo-opleiding in 3 gemeentes is meer 
inwoners komen 

Basisschool in elke wijk Blijven samenwerken en verder ontwikkelen  

Behoud van scholen in kleine kernen Niet beschikbaar in Katwijk  
 

Geen onderwijsvoorzieningen in Katwijk 
  

 

Wonen- Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Leefbaarheid van de inwoners - vervoer 
en voorzieningen voor jongeren - 
Ouderenhulp 

Rustige woonomgeving  Kleinschalig / betaalbaar 
vervoersvoorzieningen  

Dorpskarakter handhaven  Probleem van isolatie: vervoer 
en verzorging 

 

Kleinschalige/ betaalbare 
vervoersvoorzieningen  

Mogelijkheden voor de jongen 
- toekomst 

 

Service boodschappen en medicijnen 
aan huis bezorgen  

Vergrijzing tegengaan  
 

Warme maaltijd service   
Niet bezuinigen op groen. Groen zorgt 
voor een beter leven, gezonder   

 

 
 

Kerndemocratie - Katwijk 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Afspraken nakomen door de 
ambtenaren / gemeente na aanleiding 
van beloftes / afspraken. 

Dorpsbudget  Korte lijnen met dorpsraden  

Duidelijk over de mogelijkheid van 
inspraak  

Handhaving IDOP gelden Vaste ambtenaar voor het dorp  

Maak duidelijk wat er met inspraak is 
gedaan  

Behouden eigen identiteit  Voldoende bezetting dichtbij / niet één 
gemeentehuis  

Sociale huurwoningen  Inspraakmogelijkheid goed 
organiseren  

Essentiële taken gemeenten voor de burgers 
moeten gemakkelijk beschikbaar en bereikbaar 
blijven. Mobiel gemeente loket dat volgens 
vast schema de dorpen aan doet 
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Plenaire afsluiting 

• Meer politieagenten, gevoel van veiligheid vergroten 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Landhorst  

13 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  

25. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

27. 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 
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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 Landhorst  

Cultuur - Landhorst  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Moet in stand gehouden worden 
(+mogelijkheden daarvoor) 

Hele hechte gemeenschap met veel 
verenigingen  

Samenwerking bijv. toneelvereniging 
samenvoegen: Optreden in 2 dorpen. 

KBO belangrijk Fin + MFA / Ruimtes Bestuurlijk vaak zelfde kleine groep Niet groter gaan bouwen als buurtdorp 
ruimte over heeft    
Gezamenlijke dirigent  

  
Uitwisseling programma’s / attributen 
bijv. jongerenvereniging    
Nieuw gemeentelijk blad (nieuwsblad)  

 

 

Economie - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Vrijkomende agrarische bebouwing. 
Soepel omgaan met 
herbestemming. Pilot starten voor 
herbestemming nertsenfarmen.  

Veelal agrarisch + 
werkgelegenheid daarin  

Mbo-opleiding in het gebied  

Er moet / zou mooi zijn open 
gelegenheid voor overdag (koffie/ 
drankje) 

Openbaar vervoer slecht  
 

 
Bijna > 95% koopwoningen  

 

 

 
Duurzaamheid - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Samenwerken met zonneparken zodat 
elke burger er gebruik van kan maken 
(op grond of daken) 

Ontkoppelen hemelwater van riool 
straten Landhorst  

Samenwerken  

Ontkoppeling regenwater van riool (per 
huis) 

Er zijn best veel mensen met 
zonnepanelen op dak  

Samen inkopen  

Subsidies isolaties, asbest, energie 
neutraal nul op de meter 

  

 

Sport - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Kunnen sporten in eigen omgeving / met 
eigen omgeving (dorpelingen) 

De deelnemers worden ouder en 
daardoor leegloop van huidige 
sportverenigingen  

Door bij elkaar op afwisselde locaties te 
gaan sporten  

Kantines moeten beschikbaar blijven  De jeugd is inmiddels (vanwege 
sluiten school) in samenwerking 
(voetbal) met Venhorst Wanroij: 
Wanneer jeugd aantal jaren daar 
sport is het (sport) binding kwijt met 
dorp 

Samen kunnen en willen werken op alle 
gebieden  
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Om sportvelden te behouden, deze 
privatiseren. Nu van gemeente Linden 
mogelijk i.v.m. woningbouw) om 
activiteiten te kunnen blijven 
organiseren voor / door dorp. 

Veel lopers / fietsers individueel of 
individuele groepjes 

 

Overdekte fitness / sportzaal voor jong 
& oud (MFA). De jeugd die nu elders 
gaat, zou dan in eigen dorp kunnen 
blijven 

  

Visvijver: Vissen en zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden zoals watersport 
(zwemmen, roeien etc.) De jeugd wil 
liever niet dat het een visvijver wordt.  

  

 

 

Zorg - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dat er thuiszorg, buurtzorg blijft  Afhankelijk van veel mantelzorg  Gebruik maken van de zorgcoöperaties 

in de dorpen (gezamenlijk optrekken) 

Vervoer o.a. buurtbus, Valys hopper Ontmoetingspunt Kievitshof  Vervoer 

Huisarts op niet te grote afstand  Zelfredzaamheid is zeer sterk  Waarborgen: ambulance, politie, 
reddingsdiensten  

Dagopvang voor ouderen (begeleid 
wonen) en mensen met een 
functiebeperking 

  

 

 

Onderwijs - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Veilige schoolroute voor kinderen  Geen basisschool Bedrijven die zich openstellen voor 

stageplekken  

Plan kruising Waterval voor nieuwe 
schooljaar & Onderzoek naar bijliggend 
fietspad naar Wanroij  

Ver fietsen  Kennis delen: Adviseren andere dorpen 
die onderwijsvoorzieningen gaan 
verliezen  

Fietsroute middelbare school 
Stevensbeek is in orde 

Behoefte aan een Mbo-opleiding in de 
gemeente  

 

 
Onderwijsbehoefte gaan 
inventariseren  

 

 
Sneldienst OV-Gemert / Boxmeer: 
stoppen bij Bronlaak / Oploo 

 

 
Buurtbus behouden  

 

 
 

Wonen - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Starterswoningen - Gemeente moet 
faciliteren dat jongeren in hun eigen 
dorp kunnen blijven wonen. Grondprijs: 
iets minder duur. 

Saamhorigheid  Kwaliteiten benutten, samenwerken  

Infrastructuren onderhouden (fietspaden 
is een must.) Openbaar vervoer bijv. om 
te recreëren, een multifunctioneel 
gebouw waar jongeren een club kunnen 
houden en ouderen gebruik van kunnen 

Rust en ruimte  Elkaar uitdagen op zoveel mogelijk 
gebieden  



maken & dagbestedingsmogelijkheden 
bieden  

Seniorenwoningen voor de 
(ondernemers, ouderen) senioren die 
een te laag maandelijks inkomen 
hebben, maar wel vermogen 

Gastvrijheid - ons kent ons  Behouden van verenigingen  

Proactieve woningbouwvereniging Een hechte en open gemeenschap Kruisbestuiving - centraliseren  
  

Een productieve gemeente die begrijpt 
wat er in de dorpen / gemeente speelt. 
Daar beleid op maakt en VOORAL daar 
naar handelt  

 

 
Kerndemocratie - Landhorst 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

- - - 

 

 

Plenaire afsluiting 

• Economie: Voor de makelaardij is belangrijk locatie, locatie, locatie. Voor Landhorst is belangrijk 

vervoer, vervoer, vervoer (ambulance, politie, reddingsdiensten) 

• Economie: Gemeente moet soepel omgaan met agrarische ondernemers die moeten/willen stoppen, 

maar ook die willen blijven 

• Economie: We willen een MBO opleiding in het gebied; agrarische werknemers. Met Polen kan een 

dorp niks. Ze bemoeien zich niet met het verenigingsleven 

• Cultuur: Verbinden: een toneelvereniging die de dorpen langsgaan, meerdere muziekverenigingen 

delen 1 dirigent of geluidsinstallatie 

• Duurzaamheid: We kopen dure gronden, leggen gecentraliseerd zonnecellen, maar er zijn nog legio 

daken waarop nog gelegd kan worden. Grond voor zonneparken is onzin, gebruik het voor landbouw 

of geef het terug aan de natuur 
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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. 

 

  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Ledeacker  

21 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  

28. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

30. 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 
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(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 Ledeacker 

Cultuur - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Vrijetijdsbesteding / ontspanning Gemoedelijk Centrale agenda, afstemmen van 

evenementen, zodat niet alles tegelijk 
plaatsvindt 

Leefbaarheid Veel mensen actief bij een 
vereniging/ veel vrijwilligers 

Gezamenlijke krant voor alle dorpen met 
cultuuragenda 

Mensen ontmoeten 
 

Gezamenlijke organisatie van 
evenementen (Romfabriek) 

Makkelijk maken om evenementen te 
organiseren (lokale initiatieven) 

  

 

 

Economie - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Mogelijkheid van het vestigen van 
bedrijven / ondernemingen ook in het 
buitengebied 

Zelfinitiatief nemen, proactief, niet 
afwachten 

Klankbord voor ondernemers en 
verenigingen 

Horeca midden in het dorp Out of the box denken -> denk aan 
exploitatie Dorpshuis 

Gezamenlijke krant om bedrijven in de 
picture te zetten 

Werkgelegenheid in de regio 
  

Benutten / exploiteren bijv. kerk/ 
Breijenburg 

  

 

 
Duurzaamheid- Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Maak het aantrekkelijk om te 
verduurzamen, maak het als gemeente 
bekend dat er 'subsidie' is 

Initiatieven vwb collectief 
zonnedaken 

Investeren op grote daken (die er al zijn) 
openbare gebouwen om zonnepanelen op 
te leggen 

Zorg voor een gemakkelijke manier om 
mee te doen aan duurzaamheid 
initiatieven 

Een redelijk aantal zonnepanelen 
reeds aanwezig 

Kennis delen 

Woningstichtingen activeren om 
huurwoningen te verduurzamen 

Doelstelling Ledeacker 
(dorpsvereniging): energieneutraal 
2030! 

 

 
Bij reconstructie van N602, 
gelijktijdige aanleg infiltratieriool 

 

 

Openbare verlichting overgegaan 
naar 'led'  

 

 
Sport - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Toegankelijk, bereikbaar, betaalbaar Sportvoorzieningen zijn niet aanwezig Verschillende 'soorten' 

sportverenigingen samenvoegen, op 
bestuurlijk niveau 

Niet bewust inzetten op topsport, maar 
voorzieningen voor alle takken van 
sport 

Bevolking heeft geaccepteerd om 
buiten het dorp te gaan sporten 
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Investeren in openbare 
sportmogelijkheden (bijv. 
wandelpaden, mountainbike parcours) 

  

Gemeente bevordert 'Bewegen voor 
ouderen' (i.s.m. KBO's) 

  

Behouden van minimaal 1 
motorsportterrein in Land van Cuijk 

  

 
 

Zorg - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
De huidige voorzieningen behouden in 
de toekomst 

De voorzieningen zijn beperkt (fysio, 
pedicure, podoloog) voor zorg 
aangewezen op andere dorpen 

Behoud van het ziekenhuis is belangrijk 
voor de toekomst 

Dagopvang voor ouderen in het eigen 
dorp 

 
De zorgvoorzieningen in Sint Anthonis 
zoals De Cocon en De Parel behouden. 
Hoogveld en maaltijdvoorzieningen en 
bezorgingen 

Buurtbus is van belang om o.a. naar het 
ziekenhuis of huisarts te kunnen komen 

  

 

 

Onderwijs - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
De scholen die er nu zijn, moeten 
behouden blijven 

- - 

Zo niet, dan maximaal op 10 km afstand 
  

 

 

Wonen - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Grond voor woningbouw voor jong en 
oud 

Voornamelijk vrijstaande 
koopwoningen 

De jeugd in het dorp de gelegenheid 
geven om er te wonen en dit betaalbaar 
te houden 

Voor senioren ook huurwoningen 
(betaalbaar) 

Er zijn veel voorzieningen voor sport 
 

 
In het bedrijfsverzamelgebouw zijn 
voorzieningen voor zorg (fysio e.d.) 

 

 

 

Kerndemocratie - Ledeacker 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

- - - 

 

Plenaire afsluiting 

• Wat wel heel goed is om over nadenken is het leegstaand in winkelpanden. In heel veel dorpen staan 

er veel winkels leeg. Er moet een visie zijn en het makkelijk maken om er woningen van te maken. Het 

moet wel een geheel blijven. Is ook een zorg want het is niet gemakkelijk. Grote winkelbedrijven 



maken toch hun eigen keuzes. Het speelt allemaal een rol. Eerst kijken alles zo compact mogelijk te 

houden. Goed kijken naar de verschillende kernen. Ombuigen. Het is voor een deel aan de winkeliers 

zelf.  

 

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. 

 

 

  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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Verslag visiebijeenkomst Linden  

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  

31. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

33. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Linden  

Cultuur - Linden  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Faciliteren (Belang MFA's) Sociale functie  Samenwerking faciliteren  

Hoe communiceren verenigingen met 
gemeentebestuur  

Recreatieve functie  Aandacht voor regionale speerpunten  

Samenwerking tussen de kernen Vierdaagse (cultuur) Romeinse schouwburg  

Aandacht voor kleine clubs  Hoge participatie in verengingen  Delen van gezamenlijk cultuurvisie  

Subsidies – in stand houden kleine clubs Schaatsen  
 

Ook in kleine kernen moeten de clubs & 
verengingen + MFA betaalbaar blijven.  

Het aantal vrijwilligers wordt steeds 
minder  

 

 
Hoe houden we al deze 
voorzieningen in stand?  

 

 

 

Economie - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
In Linden stellen we onze ‘Ruimte en 
Rust’ zeer op prijs  

Focus op toerisme Dorpennetwerk van MKB  

Regionaal: éénduidig beleid  Kleinschaligheid  Samenwerken  

Functies waar ze horen / passen  Als Linden wordt volgebouwd met 
meer bungalows zal het 
kenmerkende van Linden (rust - 
ruimte) verdwijnen 

 

MVO 
  

Vestigingsklimaat voor bedrijven en 
inwoners 

  

 

Duurzaamheid - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Verbeteren van fietsroutes + 
fietsbeleving  

Veel zonnepanelen RES ondersteunen 

Er moeten kortere verbindingsroutes 
komen (o.a. weg naar Heeswijkse 
Kampen via v/d valk) 

Geen OV Waterstof ontwikkelen 

Verminderen van zwerfafval (grijze kliko 
terug) 

 
Invloed op regionaal beleid 

Zorg voor energie neutraliteit (water 
benutten) 

 
Hoe kunnen gezinnen zonnestroom via 
andermans dak opwekken en salderen  

Zorg voor schone lucht (fijnstof) 
  

Zorg voor schoon water 
  

Rust (geen herrie) 
  

(17 doelst SDG) 
  

In het bovenstaande met regionaal/ 
provinciaal beleid in komen 

  

 

 

Sport - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 



Combinatie van sportclubs kan ervoor 
zorgen dat de begeleiding professioneler 
wordt 

Alles rond De Burcht en het water Samen 

Dorpshuis goed en betaalbaar 
onderhouden (De Burght is het hart van 
Linden) 

Vooral door senioren, weinig 
georganiseerd door jeugd 

Niet beconcurreren  

Zeeverkenners zijn belangrijk  Jongeren hebben focus op Cuijk i.v.m. 
scholen / verenigingen (vrienden) 

 

Gecombineerd gebruik van locaties  
  

Toegankelijk (veilig verkeerkundig, veilig 
sociaal)  

  

 
Zorg - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Huisarts makkelijk bereikbaar  Geen  Van elkaar leren en samendoen  

Alle voorzieningen  Sociale Cohesie, ondersteund door 
'verbanden' 

Mobiele zorg aanbieden (huisarts 
bus / tandarts bus) 

Wijkverpleging  Zorginstellingen moeten anders denken / 
organiseren (ook woningbouwcoöperatie) 

DVG - Dementie  

Transport  
  

1 loket voor alle gemeentelijke zaken 
(bemenst door 1 persoon - bij ons 
bekend) 

  

Korte aanrijtijden  
  

Maar regionaal regelen  
  

 

Onderwijs - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Overheid moet zorgen voor vervoer naar 
scholen  

Het is er niet Regionaal beleid  

Goede verbinding (veilige en snelle) Veilige fietsroutes ontbreken (Cuijk / De 
Waai) 

 

Voorrang voor langzaam verkeer - boven 
de auto 

  

Toegankelijkheid o.a. veiligheid op alle 
niveau 

  

Geen schotten tussen onderwijs / zorg  
  

 

Wonen - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Rustige + veilige leefomgeving Sociale, hechte gemeenschap  Leren van elkaar  

Zichtbaar voor elkaar  Groen karakter  Samen vervoer  

Samenleven en doen  Dorps Samen zorg inkopen (coöperatie)  

Dorpsactiviteiten  In eigen huis blijven wonen  
 

Gemeenschapshuis  
  

Toekomstbestendigheid  
  

Aantal inbraken terugdringen  
  

Kleinschalig wonen  
  

Ruimte & Natuur  
  

Sociaal Netwerk  
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Voorzieningen voor ouderen 
(boodschappen/ vervoer) 

  

Zie toekomstvisie Linden 
  

 

 
Kerndemocratie - Linden 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Korte lijnen. Ambtelijk organisatie 
daarop afstemmen bv-groenonderhoud 
niet vanuit één bureau 

Zie bijv. gemeente Oss Besluiten toetsen aan dorps/ 
wijkplannen  

Eén aanspreek 'persoon' voor Linden 
voor alle gemeentelijke zaken een loket 
blijft beschikbaar voor alle lopende 
zaken  

 
Zorgen dat de eigenheid van iedere 
kern blijft bestaan  

Invloed / zeggenschap: via dorps- en 
wijkplannen?  

  

Raden nemen die serieus  
  

Dorpen / wijken werken daaraan 
  

 

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. 

 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Maashees  

22 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  

34. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

36. 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 



BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 73 

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 Maashees  

Cultuur - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Veel verenigingen die bijdragen aan de 
leefbaarheid 

Grote mate van 
saamhorigheid/dorpsgevoel, die wij graag 
willen behouden 

Betere afspraken omtrent het niet 
gelijktijdig organiseren van 
festiviteiten/evenementen 

Behoud van de waarderingssubsidies Eigen fanfare St. Cecilia Zorg voorgoed muziekonderwijs in 
de kleine kernen via de scholen 

Sjors Sportief -> voor een grotere 
doelgroep (ook voor VO-leerlingen) 

Gilde moet blijven Ook kunst, dans, toneel -> onderwijs 
voor de kinderen via de scholen 

Behoud van onze plaatselijke 
evenementen en gebouwen 

Muziekclub Competitie/ maar niet concurreren 
(samenwerken) organiseren 

Wat wordt het beleid t.a.v. De AZC's Carnavalsvereniging 
 

 

 
Economie - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Bereikbaarheid Meest zuidelijke dorp met grote 

mengvoeder, hoe denkt bijv. Cuijk 
hierover? 

Elk dorp een bedrijventerrein 

Maaslijn elektrificatie / dubbel spoor -> 
snellere verbinding met Nijmegen en 
Roermond in de spits goede verbinding 
naar Nijmegen vanaf Venray 

Landelijk karakter Groter inkopen 

 
Gezond ondernemersklimaat -> binden 
van jongeren (baan/woning) 

Alle grote industrie naar 
industrieterreinen  

Veel verenigingen die bijdragen aan hoge 
leefbaarheid 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat ook 
voor de kleine kernen  

Zelfstandig ondernemers dragen deel 
werkgelegenheid en sponsoren cultuur 

 

 

Duurzaamheid - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zonnepanelen ook op huurwoningen 
(persoonlijke investering) 

Eigen energievoorziening voor Maashees, 
energie uit de Maas, zonnepanelen, wind 

Beleid over locatie over 
zonnepanelen (zonneweiden) en 
windmolens - geen overlast voor 
omwonende (niet in het zicht) 

Waterstof auto Gezamenlijke energieopslag Subsidies voor duurzaamheid 
maatregelen 

Waterstof als brandstof 
 

Op lokaal niveau afval inzamelen. 
Niet naar Haps 

Laadpalen voor auto's en fietsen 
 

Gescheiden afval ophalen moet 
blijven   
Ontkoppelen regenwater 

 

 
Sport - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Sporthal behouden Laag onderhoudsniveau(volleybal) Zwemles op scholen (financieren) 
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Subsidies/ privatisering MVC '64, badminton, FBM (voetbal), 
Gardedansen, volksdansen 

Fusies? Niet dat alles automatisch 
naar de grotere kernen gaat 

Sporthal up to date houden Laagdrempelig houden van contributies Multifunctionele spotparken 

Activiteiten SWOGB moeten behouden 
blijven -> gym, yoga en koersballen 

Voorlichting van burgers -> obesitas Sporten voor ouderen -> subsidie 

  
Subsidies voor sportverenigingen 

  
Samenwerking tussen 'clubs' i.v.m. 
vergunningen 

 

 
Zorg - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Bereikbaarheid OV SWOGB (nu veel sociale voorzieningen -> 

handhaving -> erg belangrijk gelet op de 
toenemende en snelle vergrijzing 

Steunpunt wijkverpleegkundige 

Passend vervoer voor minder validen - 
ouderen - meer zorg 

Wozoco 
 

Buurtbus gaat niet naar Venray 
ziekenhuis 

t Hofke 
 

Afhaalpost medicijnen (huisartsen 
Vierlingsbeek - Overloon) 

  

 

Onderwijs - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goed onderwijs Onderwijs 'op maat' Hogeschool in Land van Cuijk 

(vervolgopleidingen) 

School als sociaal aspect van een dorp Kindgericht onderwijs Primair onderwijs in elke kern 

Primair onderwijs in de kern Persoonlijke aandacht 
 

 
Kleine groepen 

 

 Leefbaarheid  
 

 
Wonen - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
We komen op de laatste plaats, en zijn 
bang niet meer mee te tellen 

Rustig wonen, veilig Iedereen is welkom om te komen 
wonen 

OV is redelijk, maar kan beter en willen 
het zeker behouden 

Lagere grondprijs (minimaal 50%) Grondprijs t.o.v. grote plaatsen 
aantrekkelijker maken 

Meer goedkope huurwoningen Recht om te wonen in jouw eigen kern, 
ongeacht je inkomen. Sociale 
huurwoningen op peil houden, na 
verkoop van goedkope huurwoningen 
weer nieuwe sociale huurwoningen 
bouwen 

 

Faciliteit ouderen moet blijven (‘t Hofke) 
  

Betere balans tussen jong en oud 
  

Kleinschalig wonen voor ouderen en 
jongeren met gemeenschappelijke 
ruimte 

  

 



 

Kerndemocratie - Maashees  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Krijg ik ECHT iets te zeggen? Betrokkenheid burgers Achterban raadpleging in alle kernen 

Dependance in gemeentehuis Boxmeer Bus met gemeentelijke diensten, mobiel 
gemeentehuis 

Handhaven verkeersregels 
(uitbreiding politie) 

Behoud van alle momenteel toegekende 
subsidies e.d. 

Telefoonnummer melding in 
telefoonboek 

Tijdige, eenduidige communicatie 
met de dorpsraad vanuit de 
gemeente (lees: wijk/dorpsraad 
coördineren) 

Tijdige informatie over de voor ons dorp 
van wezenlijk belang zijnde zaken 

 
Successen behaald door de 
afzonderlijke kernen met elkaar 
delen 

Luisteren naar de burgers: op 
argumenten een keuze gemaakt kan 
worden / uitvoeren / meedenken i.p.v. 
star aan regels houden / niet kastje naar 
de muur / antwoord krijgen (snel) 

 
Ook openstaan voor de argumenten 
van de minderheid 

 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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Verslag visiebijeenkomst Oeffelt  

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  

37. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

39. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Oeffelt 

Cultuur - Oeffelt 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Saamhorigheid onder de verenigingen Minimaal een goede MFC voor Fanfare 

(een hele goede)/ Gilde/ De Leemknejers 
(CV) 

Samenwerken als nodig 

Culturele agenda in de Heraut De Kermis 
 

 
2 Joeleskapellen (Borrelnoten en Tsjoek) 

 

 
Heemkundekring 

 

 
Maasheggen vlechten 

 

 

 
Economie - Oeffelt 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Voldoende winkels -> niet voor alles 
naar Nijmegen 

De Spar, de huisarts, fysio, tandarts, 
brandweer, kapper 2x, basisschool, 
Kinderdagverblijf, sporthal, 
hondenzwemvijver, De Kleppenburg, 3 
koren (actieve parochie) 

Door 't elkaar wat te gunnen 

Leefbaarheid + toekomst Toeristische sector Veerhuis/ Frietkraam Samenwerken 

Werken in de omgeving Veel gemeenschapszin in het dorp MOET 
BLIJVEN 

 

Goede wegen/ bereikbaarheid/ 
infrastructuur/ glasvezel 

Mannekind (jeugd) mag/moet naar de 
Kleppenburg 

 

Doortrekken A77 
  

Goede OV-voorzieningen 
  

 

 
Duurzaamheid - Oeffelt 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Groen afval -> gratis (ophalen of 
wegbrengen) 

Led straatverlichting Coöperaties oprichten 

Gedifferentieerd afvalsysteem Aandacht voor de bestaande natuur 
 

Nieuwe gemeente MOET iets doen aan 
het afvalsysteem 

Afkoppelen hemelwater 
 

Laadpalen bij openbare voorzieningen Ontstenen van tuinen 
 

 

 

Sport - Oeffelt 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Instandhouding Overal enthousiaste en voldoende 

vrijwilligers (onder spanning) 
‘Vrijwillig' fuseren 

Goede accommodaties Genoeg gedateerde, niet duurzame 
voorzieningen 

Oplossingen zoeken op de lange 
termijn 

Voldoende vrijwilligers 
 

Wel samenwerken 

Ondersteuning (goede) van de gemeente 
  

Instant houden en/of combineren: 
voetbalclubs / tennisclubs / ponyclubs / 

  



vis club / badminton / volleybal / 
wandelvereniging / dartclub / 
zaalvoetbal / judo gym club / Jeu de 
boules 

 
 

Zorg - Oeffelt 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Huisarts, fysio, tandarts in 't eigen dorp Is goed. Graag behouden Betere verbindingen (Oeffelt heeft 

veel) 

Ziekenhuis in de buurt 
  

Openbaar vervoer (lijn 23)/ buurtbus 
  

Wonen en zorg combineren 
  

Zorg coöperatie/ Tafeltje dek je 
  

Steunkamer voor senioren/ huiskamer 
  

De 'Haven' i.o. samenwonen samen 
zorgen 

  

De Zonnebloem 
  

De EHBO 
  

Actieve geestelijke zorg 
  

 

Onderwijs - Oeffelt  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Behoud van het basisonderwijs + BSO + 
NSO + Peuterette (in een gebouw) 

BO + NSO + BSO + Peuterette in een BO zoveel mogelijk in eigen kern. Tot 
kritische grens (kwaliteit) bereikt 
wordt 

Peuterette Muziekonderwijs (in De Kleppenburg) 
 

Goed MBO-onderwijs 
  

Goede OV-verbindingen 
  

 

Wonen - Oeffelt 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Voldoende woningen bouwen voor jong 
en oud 

Ze willen graag blijven, maar dit is niet 
altijd mogelijk 

Door van elkaar te leren en te delen 

Deels betaalbare huurwoningen Saamhorigheid 
 

CPO bouwen 
  

Kunnen blijven wonen in eigen dorp 
  

Woningbouwruimte OEFFELT mag niet 
naar andere kernen 

  

Starters, doorstromers naar 
levensloopbestendig 

  

Woningsplitsen weer mogelijk 
  

De natuur en de omgeving. En vooral t 
behouden ervan 

  

Goede infrastructuur 
  

Blijven investeren in de kleine kernen 
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Kerndemocratie - Oeffelt 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Oploo  

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  

40. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

42. 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 
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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 Oploo 

Cultuur - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Verenigingen in stand blijven, 
gezondheid belangrijk, samenwerking 
ondersteuning, raden, bestuurders te 
vinden, opleiding cursussen 

Veel saamhorigheid en 
samenwerking tussen verenigingen 

Kom het bij ons afkijken 

Collectief vergunningstraject. Loket voor 
verenigingen bij evenementen. 
Evenementencoördinator 

Veel evenementen Grotere kernen kunnen het goede 
overnemen 

Geen willekeur bij verstrekken van 
vergunningen voor evenementen 

Veel vrijwilligerswerk voor 
verenigingen 

Elk dorp heeft zijn eigen kernmerken. 
Grote kernen zijn verdeeld in wijken die 
zijn vergelijkbaar met kleine kernen 

Harmonie in regelgeving Mensen doen het in Oploo zelf wel 
en gemeente mag faciliteren 

Elkaar te helpen als het nodig, 
muziekscholen/toneelvereniging 

Behouden Avonturenpark Oploo is een fijn leefbaar dorp en 
moet zo blijven 

Elk dorp zijn eigen gemeenschapshuis 

 

Economie - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
In regelgeving en vergunning mag de 
gemeente Meedenken 

Samenwerking gemoedelijkheid 
servicegerichtheid 

Elkaar geen vliegen afvangen. Elkaar iets 
gunnen 

Niet blokkerend werken voor vestiging 
detailhandel 

Diversiteit bedrijven, zonder 
concurrentie binnen Oploo 

De een zijn dood is de ander zijn brood, 
sluiting winkel Boxmeer leidt tot meer 
omzet in Sint Anthonis.  

VAB mag gemeente flexibel mee 
omgaan. Vakwerklieden 

Goede bereikbaarheid, goede 
parkeervoorzieningen 

Vestigingsbeleid in de gemeente. Niet 
alleen supermarkten.  

Gemeente moet Meedenken bij 
nieuwe bedrijfsactiviteiten 

We realiseren ons onvoldoende hoe 
vanzelfsprekend het is dat we in 
Oploo de detailhandel hebben 

Bereikbaarheid moet goed blijven, 
doortrekking A77 

Bedrijventerrein centraal tussen Sint 
Anthonis - Boxmeer gebruik de 
leegstaande stallen 

Ondernemers leveren bijdrage aan 
leefbaarheid van Oploo door 
sponsoring en hulp 

 

 

Duurzaamheid - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goede fietspaden Veel mensen hebben al 

zonnepanelen 
Kennis delen 

Behoud van groen -> meer groen in het 
dorp 

Graancirkel/ Avonturenpark -> 
bouwboerderij uit gebruikte 
materialen 

Meer contact tussen ondernemers 

Ledverlichting Verenigingen delen veel samen 
 

Zonnepanelen op Matthiasschool Dorpshuis wordt flink gedeeld en 
gebruikt 

 

Meer natuurgebieden Kleding inzameling 
 

Boortoren water gebruiken 
(bronwater) 

Geen ophaaldienst oud papier 
 

Grote Sluik / Bronlaak meer benutten 
  

 

Sport - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Voetbalveld Veel vrijwilligers, iedereen helpt elkaar Buitensport plek algemeen evt. bij 

voetbalveld/ Roelof Meyerplein 
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Sporthal bij school Organiseren veel sociale activiteiten 
o.a. de kermis, rommelmarkt 

Westerbeek/ Stevensbeek/ Oploo 
werken al samen met de voetbalclub 

Samenwerking tussen sportverenigingen 1e Oploo = beter dan Sint Anthonis 
 

Cultuursport vendelen /schieten Grote wielerhistorie 
 

Faciliteiten aanbieden door gemeente 
(ondersteunen) 

Veel hardlopers 
 

Iedereen moet kunnen sporten (alle 
leeftijden) 

Damesvoetbal in Oploo 
 

Crossbaan moet blijven, Stevensbeek 
  

 

Zorg - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Huisarts in het dorp Vrijwillig thuiszorg gaat prima Woningen bij ouders kunnen plaatsen 

Ambulance voorzieningen 
 

Samenwerken met lokale ondernemers 
ook in zorgproducten 

Fysiotherapie in het dorp 
 

Meldpunt voor crisisgevallen 

Langer thuis blijven wonen 
 

Kennisgeven/ voorlichting over 
bestaande zorg en toekomstige zorg   
Maasziekenhuis moet blijven 

  
Taxi voorziening voor rolstoelers moet 
makkelijker 

 
Onderwijs - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
School moet blijven bestaan in Oploo 
(basis) + kinderopvang + gymzaal 

Basisschool die zelfs gaat groeien School moet voldoende groot blijven 
anders samenvoegen met 
Westerbeek/ Stevensbeek zoals 
voetbalclub met goede verbindingen 

Bereikbaarheid naar scholen (VO) moet 
goed zijn (OV) 

VO goed bereikbaar en keuze is goed Fietsroutes verbeteren bijv. drukte in 
Boxmeer rond 15.30 

Veiligheid fietsroutes Jenaplan met bovenbouw in Boxmeer Gezamenlijk onderwijs voor ouderen 

Kennis maken met technische vakken 
(bestaat maar moet blijven) 

 
Cursus Hoe word je een echte 
Oplonaar 

Op school info geven over Oploo 
geschiedenis 

  

 

Wonen - Oploo 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Continuïteit in bestemmingsplan om 
doorlopend te kunnen bouwen, geen 
hiaten zoals nu 

Goed leefklimaat, saamhorigheid Leren van elkaar op gebied van 
zorgcoöperatie 

Behoefte aan starterswoningen en 
midden huur (niet boven sociale 
huurwoning) 

Rust en levendigheid Goede en eerlijke verdeling /spreiding 
van woningen over alle kernen 

Levensbestendige woningen bouwen -> 
of verbouwen 

Aanwezigheid ondernemers en 
school/ BSO/ kinderopvang 

 

Rol gemeente: voorlichting Voorlichting door gemeente en 
makelaars en internet: wat er is in een 
kern 

 

Jongeren betrekken bij bouwplannen Dag voorziening voor senioren 
 

 
Dorpscoöperatie voor zorgbehoefte in 
te vullen 

 

 

Kerndemocratie - Oploo 



Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Hoe gaat de gemeente het 
organiseren dat er geen groepen aan 
de laatste mem hangen 

Inspraak vanuit de kernen moet uniform 
zin 

Gemeente moet goed luisteren en 
empathie hebben voor de menselijke 
kant van de vrijwilligers 

Gekozen dorpsraad Kernen moeten 
zelfverantwoordelijkheid nemen 

Bereikbaarheid gemeente moet goed zijn 

Goed en democratisch draagvlak 
organiseren 

 
Serieus nemen van dorpsraad 

Dorpsraad wordt het spil tussen 
bewoners en gemeente en moet 
goed georganiseerd worden 

 
Goed communiceren 

Gemeente moet dorpsraad serieus 
nemen, er moet een verordening 
hiervoor komen 

  

 

Plenaire afsluiting 

• Onderwijs: moeten er niet meer opleidingen in technische vakken komen in de nieuwe 

gemeente. Pleiten technische opleiding naar de nieuwe gemeente te halen 

• Duurzaamheid: windmolenpark, energie opwekken met watermolen 

• Zorg: gemeente moet het aantrekkelijk houden om een huisarts in/nabij het dorp te hebben 

• Kerndemocratie: ideaal om een dorpraadslid in de gemeenteraad komt. 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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Verslag visiebijeenkomst Overloon  

14 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  

43. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

45. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Overloon  

Cultuur - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Behoud verenigingsleven Tijdens het implementatietraject 

mensen helpen bij omdenken 
Benchmark en gebruikmaken/ 
samenwerken van mogelijkheden 

Stimuleren meer gezamenlijk 
gebouwen, waar medebewoners 
elkaar blijven ontmoeten. 
Gemeenschapsgevoel behouden/ 
ondersteunen 

Wij hebben een rijk verenigingsleven, 
zijn we trots op en willen we behouden 

Belangstelling en waardering tonen, 
elkaar niet beconcurreren maar 
samenwerken waar kan en nodig 

Behoud van rijk verenigingsleven, 
grote cohesie 

Groot cohesie-gevoel, veel 
samenwerking ook bij speciale 
gelegenheden 

 

Steun vanuit de bevolking is groot 
  

Keuzemogelijkheden behouden 
  

 

 

Economie - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Iedereen wil baan - werkgelegenheid Recreatie en toerisme Niet concurrentie onderling -> bedrijven 

Nog meer variatie in 
hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen 

Agrarische sector Gezamenlijke acquisitie voeren om 
bedrijven 'binnen' te halen 

Cradle to cradle in de landbouw Veel kleine zelfstandigen - ZZP - MBB Topsport 

Werkgelegenheid Hybride mogelijk (om energie te 
kunnen ontvangen door Molens en 
zonnepanelen 

Innovatie ontwikkelen (gestimuleerd/ 
ondersteuning door gemeente) 

Bereikbaarheid 
  

Landbouw belangrijk 
  

 

Duurzaamheid - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Pragmatisch benaderen Wij hebben al een coöperatie, graag 
uitbouwen 

Vergelijken/ Samenwerken 

Coöperatie vanuit inwoners Verdere uitbreiding zodat Overloon 
energie-neutraal wordt 

Met 25 dorpen mogelijk één grote 
coöperatie/ groot draagvlak om 
grootschalige initiatieven mogelijk te 
maken 

Gezamenlijke betrokkenheid 
 

Grote energie coöperatie in 'eigen' hand 

Als we de ambities willen waarmaken 
dan moeten initiatieven genomen 
worden (parken - zonnepanelen/ 
windmolens/ warmtenetten) via eigen 
coöperaties/ eigen beheer 

  

Professionele partijen (alleen op 
winstbejag uit) zo veel mogelijk 
uitsluiten, in eigen beheer/ coöperatie 
heeft voorkeur 

  

 

 
 

 



Sport - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dat de huidige facilitering minimaal op 
huidig niveau blijft 

Dat de voorzieningen door 
vrijwilligers via 'stichtingen' beheerd 
blijven, niet besteden aan 
professionele partijen (Optispant / 
Laco) 

Door samen te werken op terrein van 
jeugd-werving, trainingen voor jeugd. 
Kwaliteit i.p.v. kwantiteit -> niet ten 
koste van alles vereniging in stand 
houden 

Zo veel mogelijk in alle keren handhaven Zowel binnen als buitensport 
accommodaties blijven faciliteren op 
huidige niveau 

 

Kwaliteit is ongeveer gelijk aan 
kwantiteit 

  

Meer samenwerken 
  

Sponsor 
  

 

Zorg - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Bereikbaarheid / duidelijkheid - 
waar kunnen mensen terecht - 
loketvorming 

Basisvoorziening -> ruim aanwezig Zorgcoöperatie  

Jeugdzorg -> op gemeentelijk 
niveau duidelijk uitwerken 

 
Woongroepen -> kleine zorggroepen 
(gemeente: adviseren / raadgeven 
over oprichting woongroepen / 
zorgcoöperatie) 

Lokale zorg 
  

Specialistische zorg -> binnen 
acceptabele tijd 

  

Nabuurschap 
  

Alternatieve zorgvormen 
  

 

Onderwijs - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Basisschool - voorschools- en naschoolse 
opvang Eén school - geen echte keuze Schoolbesturen samenwerken 

Binnen de kerk, vervoersmodel om 
kinderen naar school te vervoeren 
wanneer te weinig kinderen zijn  Beter openbaar vervoer! 

Middelbare school binnen fietsafstand   

Aansluiting openbaar vervoer!   
 

 
Wonen - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Wonen voor iedereen, zowel huur als 
koop 

Voorzieningen Levend thema -> dynamisch thema heeft 
continue aandacht nodig. Zowel jeugd + 
ouderen 

Starterswoningen Trots op 'hun' dorp Openbaar vervoer: Eindhoven en Den 
Bosch zeer slecht bereikbaar, toeristisch 
Overloon = slecht bereikbaar 

Sociale huurwoningen Groot verenigingsleven 
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Alternatieve woonvormen Sociale cohesie 
 

Regionale woningmarktstrategie van 
Land van Cuijk versneld uitwerken 
(allianties oppakken) 

  

 
Kerndemocratie - Overloon 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Komt voort uit angst voor grote afstand 

 
Lastig - waar ligt de verantwoordelijkheid 

  
Budget voor wijk- dorpsraden 

  
Burgerinitiatief: meedenken of meedoen 
of meebeslissen: klein starten   
Functie intermediair met gekaderde 
afspraken   
Aanspreekbare wethouder -> voor de 
kernen   
Meer onderlinge contacten raadsleden 
en dorpsraad   
Gemeentehuis centraal in de gemeente 

  
Eenvoudige taken -> om de 14 dagen in 
het dorp   
AZC Overloon is aandachtsgebied m.b.t. 
politietoezicht 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Rijkevoort  

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  

46. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

48. 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 
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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 Rijkevoort  

Cultuur - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Huisvesting van verenigingen - 
betaalbaar - onderhoud 

Veel vrijwilligers actief in de diverse 
verenigingen 

Uitwisseling van kennis en ervaring 

Subsidies voor verenigingen Veel activiteiten in het dorp Afstemmen van activiteiten in de 
omgeving; bijv. niet gelijktijdig 
dezelfde activiteiten 

Eigen identiteit voor de verenigingen en 
dorpskern 

Aantal vrijwilligers loopt langzaam 
terug 

Samenwerking met verenigingen uit 
andere dorpen zodat bepaalde vormen 
van cultuur blijven bestaan als aantal 
deelnemers in eigen dorp afneemt.  

Er moet niet te veel activiteit zijn Alles loopt nu naar wens. Probleem 
is/wordt vrijwilligers voor het besturen 
van de vereniging 

Oog hebben voor elkaar 

Behoud van het aanwezig 
verenigingsleven. Subsidiemogelijkheden 
houden zoals we gewend zijn. Niet 
minder subsidie verlenen 

Dorpsbladen (dorpswijzer) en 
plaatselijke kranten moeten blijven 

Vrijwilligers motiveren 

Behoud van eigen café / winkel / frituur 
  

Dorpshuis moet alle faciliteiten blijven 
geven 

  

Evenementen van plaatselijke 
mensen/ondernemingen moeten in 
eigen dorp georganiseerd blijven 

  

 

 

Economie - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Leegstand agrarische bedrijven, meer 
mogelijkheden geven tot ontwikkeling 

Plaatselijke ondernemingen die 
meeleven met de vereniging binnen 
het dorp (kracht voor een dorp) 

Beleid wordt gelijk aan alle kernen 
voor industrie / landbouw, dus 
gelijkheid en duidelijkheid 

Nieuwe initiatieven bespreekbaar 
houden / maken! 

Jonge nieuwe ondernemers die klein 
kunnen opstarten (VAB - klein 
industriegebied) 

Economische ontwikkeling daar waar 
deze het beste past (locatie, 
voorzieningen e.d.) 

Kleine bedrijfsterreinen actueel houden. 
Plaatselijke ondernemingen moeten 
kans hebben om in eigen kern te 
ontwikkelen 

Goede aansluiting A73 behouden Aantrekkelijke vestigingsplaats worden 
voor mensen van buiten de regio die 
hier kunnen werken 

Interregionale samenwerking (Noord 
Limburg - Duitsland) 

Zonder voorzieningen in het dorp 
wordt het een dooie boel. Kleine 
winkels helpen om te kunnen 
overleven 

Gemeenschappelijke visie over 
vestigingsklimaat binnen CBA-
gemeenten. Waar grote 
industrie/bedrijven -> concentreren op 
enkele locaties. Lokaal kleine 
ondernemers huisvesten.  

Lange termijnvisie ontwikkelen -> focus 
op waarin je voorop wilt lopen 

 
Door te zorgen dat er creatief 
omgegaan wordt met regels (wetten, 
verplichtingen) kijken naar de positieve 
punten van elke onderneming t.o.v. 
het eenmalige nadeel.    
Recreatie in de gemeente geeft ook 
weer economie voor de winkels 
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Duurzaamheid - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Voorkomen wateroverlast Alternatieve energie -> meerdere 

ondernemers / veel zonnepanelen 
Afstemmen waar welk initiatief het 
best te realiseren is 

Verbeteren luchtkwaliteit Ontwikkeling omliggende natuur Collectieve inkoop van 
duurzaamheidsgoederen 

Eigen energievoorziening -> 
energietransitie, zonneparken 

Bijenhotel Betere afspraken maken met 
netwerkbeheerders om zonneparken 
te realiseren 

Verbeteren waterkwaliteit 
(oppervlaktewater + drinkwater) 

Verduurzamen woningen 
 

Goede kwaliteit wegen + fietspaden Zonnepanelen. Maar deze moeten wel 
rendabel zijn. Nu te veel gesubsidieerd 

 

Openbare laadpunten / laadstations 
  

Grote winkels buiten de kernen 
  

Betere verbinding met regio Eindhoven 
  

Goed openbaar vervoer voor iedereen -> 
dus ook werkverkeer (files tegengaan) 

  

Investeren in innovatie 
  

Geen subsidie voor de 'rijken'. Ook de 
'armen' moeten mee kunnen doen 
(elektrische autorijden) 

  

Salderen energiemeter moet blijven 
  

 
Sport - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Binnen straal van 7 km (of 3 km) 
voldoende sportvoorzieningen, 
voornamelijk voor de jeugd 

Voldoende en goede sportfaciliteiten Samenwerken, zoals Vocala 
(Rijkevoort, Beugen, Oeffelt) - een 
bestuur, met lokale vrijwilligers 

Gemeente moet de jeugd blijven 
simuleren om te sporten, bijv. via Sjors 
Sportief of via opvang / BSO 

Ondernemende verenigingen staan 
open voor samenwerking met andere 
clubs, ook buiten het dorp 

Gelijke verdeling van de 
accommodaties - niet alles naar de 
grote dorpen 

Sportvoorzieningen moeten betaalbaar 
zijn 

Vrijwilligersbeleid 
 

Mogelijkheid voor 'meer bewegen voor 
ouderen' in de eigen kern. Zowel vanuit 
sociaal en gezondheid oogpunt 

  

Behoud van bestaande faciliteiten 
(jeugd / volwassenen / senioren) 

  

Vraag of 3 sportkantines nog haalbaar 
blijft 

  

 
Zorg - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Bereikbaarheid van de zorg 
(gemeentelijk vervoer) 

Huidige voorzieningen moeten 
minimaal blijven 

Goede verdeling van zorglocaties op basis 
van bereikbaarheid 

Lokale huisartsenpost Kunnen in eigen dorp naar de 
huisarts. Moet blijven. 

Niet alle hulpverlening baseren op 
vrijwilligers, zorg goed organiseren zodat 
niet nodig is 

Voor iedereen zorg toegankelijk 
houden/maken. Niet door alles lokaal 
aan te bieden maar ook door te zorgen 
dat mensen naar de zorg toe kunnen 

Ruim aanbod vrijwilligers Behoud van het ziekenhuis in de regio 

Winkel voor zorgvoorzieningen in de 
regio 

 
Zorgen voor voldoende thuiszorg en 
ouderenzorg 



Woningaanpassing voor senioren -> thuis 
blijven wonen -> financieel 
ondersteunen 

  

Mogelijkheden in nieuwbouwprojecten 
voor senioren 

  

Thuiszorg 
  

 

Onderwijs - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Behouden van basisonderwijs in kern. In 
de grote kernen (Boxmeer / Cuijk) goede 
VO-mogelijkheden met ook kansen op 
HBO-onderwijs / MBO 

Goed basisonderwijs + 
kinderopvang 

Goede samenwerking tussen 
basisonderwijs (Optimus) 

Bereikbaarheid, veilig fietsmogelijkheden 
+ voldoende openbaar vervoer (bus en 
trein) 

 
Betere afstemming van openbaar vervoer, 
veilige fiets verbindingen 

Onderwijs bieden dat aansluit op 
economische activiteiten (agri/ food etc.) 

 
Diverse onderwijsvormen in eigen beheer 

Behouden onderwijs, of ontwikkelen 
MBO/ HBO, enkel als de kwaliteit gebord 
is, dus niet te kleine klassen, dan liever 
aansluiting zoeken bij andere kernen. 

  

 

Wonen - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Veilige woonomgeving Gemêleerd beeld (mix jong en oud) Samenwerken (kennis etc. delen) om 

verenigingen in stand te kunnen houden 

Voorzieningen (bijv. winkel, school) 
binnen handbereik 

Compleet (voorzieningen zijn nog 
aanwezig) 

Gezamenlijk beleid om mensen van buiten 
de regio te trekken 

Betaalbare woningen Ruimtelijk wonen Beleid om vergrijzing/krimp in de regio te 
voorkomen 

Huurwoningen voor starters en senioren Open sfeer in het dorp Afdingen van afspraken bij de woning 
coöperaties. Nu hebben we geen enkele 
stem en gebeurt er te weinig. Geen, te 
weinig sociale huurwoningen en 
koopwoningen 

Behoud van startersleningen Sociale controle Voldoende bestemmingsplannen 
(voorraad) 

CPO-projecten 
  

Grondprijzen betaalbaar houden 
  

Seniorenwoningen voor eigen ouderen 
in het dorp. Nu te veel jongeren in deze 
woningen 

  

Mix van woningaanbod (jong en oud) 
  

Veiligheid wagen door het dorp 
  

Huurwoningen eerst eigen bewoners 
  

 

Kerndemocratie - Rijkevoort 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

-  -  - 
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Plenaire afsluiting 

• Cultuur: In grote gemeente behouden wat je hebt aan cultuur 

• Cultuur: Bezorgdheid rondom vrijwilligers 

• Cultuur: Grote gemeente moet faciliteren en niet tegenwerken 

• Wonen: Te weinig woningen op dit moment voor lage prijzen 

• Economie: Kleinschaligheid in de dorpen en grotere bedrijvigheid daarbuiten. 

• Economie: Bedrijven gaan stoppen, dus meer mogelijkheden toekennen aan grond. Toeristisch meer doen met 

die lege bedrijven.  

• Sport: Jong en oud in dorp zelf kunnen sporten en dit stimuleren. 

• Onderwijs: Kwaliteit zo belangrijk dat er ook onderwijs mag zijn in ander dorp. Rijkevoort heeft geen oogkleppen 

op, vindt het geen probleem om hierin samen te werken met bijv. Beugen. 

• Duurzaamheid leeft! Tijd voor nemen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.  

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Sambeek  

27 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  

49. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

51. 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 
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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 Sambeek  

Cultuur - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Open staan voor fusies (bij 
minimumaantal leden) bestaansrecht 

Verenigingsleven in stand 
houden: actief in Sambeek 

Grote voorzieningen samenwerking zoek 

Eigenheid bewaren door inbreng Subsidie nodig om deze in stand 
te houden 

Clubs samen besturen door 1 bestuur (niet 
voor iedereen wenselijk) 

Toren in stand houden / De Lindeboom / 
Monumenten 

Rijk verenigingsleven Gemeenschapshuis passend bij behoeften 
van deze tijd 

Handhaven van verenigingen, dorpshuis 
etc. 

Royaal subsidiebeleid, ook 
gedifferentieerd, toepassen 

Weijer en schouwburg Cuijk behouden 

Faciliteiten handhaven voor 
verenigingen 

Kerkmogelijkheid behouden 
 

Voldoende multifunctionele ruimten in 1 
gebouw 

  

 

Economie - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Banen creëren - bedrijven faciliteren Landelijk handhaven (geen 

economische kracht) 
Industrieterreinen centraliseren en 
vergroten - de rest van het landschap 
handhaven 

Schone bedrijven - ICT Hier wonen hoofdzakelijk 
forensen 

Bedrijven verduurzamen 

Boeren hand reiken Ruimte voor kleine 
ondernemingen 

Goede infrastructuur bevorderen / uitvoeren 

Wegen aanpassen aan zwaar verkeer Vooral woonfunctie Beter openbaar vervoer -> lobbyen 

Handhaving van bedrijven op juiste 
locatie 

 
Eenheid in voorrang bij rotondes 

Voldoende kennis 
  

Meer industrie naar onze gemeente 
  

Minder leegstand winkels 
  

Bij leegstand: etalage vullen met 
reclame: pop up winkels 

  

 

Duurzaamheid - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Gefaseerd / niet gedwongen naar 
energiebesparing 

Zonnepanelen zijn gekoppeld aan 
nieuwbouw, ook bestaande 
bouw meenemen 

Aanbestedingen toekomstgericht goed 
regelen 

Ruime subsidiemogelijkheden Nieuwbouw is 'van het gas af' Onderzoek van windmolens 

Collectief / coöperatief iets organiseren 
voor inwoners 

Openbare gebouwen heeft geen 
enkele energieopwekkende 
voorziening 

Gebruikmaken van waterkracht (Sambeek + 
Grave) 

Afval moet gratis zijn i.i.s herbruikbaar 
materiaal 

Wij willen geen 
landschapsvervuiling 

Investeren in opslaan van terug geleverde 
energie 

Agrariërs grondgebonden bedrijfsvoering 
 

Gemeente ook energie opwekken op 
openbare gebouwen 

Mestprobleem 
 

Oplaadpunten elektriciteit auto’s / fietsen 

Vermindering CO2 
 

Watercentrale aanleggen in de Maas 
  

Gemeentelijke taak om gezamenlijke 
alternatieven energieopwekking te 
faciliteren / ondersteunen 
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Kernenergie vraagstuk? 

 
Sport - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Behoud van huidige accommodatie Samenhang, nabijheid, sociale 

contacten 
Behouden van subsidiemogelijkheden 
(eventueel verhogen), differentiatie mogelijk 
maken 

Tennis, sportvelden, Jeu de boules, 
sporthal: nabijheid! 

Kwaliteit, goed aanbod (incl. 
beleid) 

Groot evenemententerrein 

Aandacht voor fietsen en wandelen, nu 
goede mogelijkheden - behouden 

Actieve vrijwilligers Basisvoorzieningen in dorp (sporthal, 
voetbalveld) 

Mogelijk later voor alle leeftijden (met 
en zonder beperking incl. beleid) 

Mooie omgeving voor recreatie Op gemeentelijk niveau paardenbak / 
turnhal / zwembad 

Zelfde beleid voor alle verenigingen Sportvoorzieningen waar je geen 
lid van hoeft te zijn 

Meer gratis sportfaciliteiten 

Samenwerking naschoolse opvang met 
bestaande/plaatselijke vereniging 

 
Meer gelegenheid om te lopen (zonder 
gevaar) -> wandelen (ontsluiting naar 
wandelgebieden) 

 

Zorg - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zorgloket Te weinig Communicatie onder de dorpen moet beter 

m.b.t. voorzieningen 

Zorg aan huis Het Onthaal (dagbesteding) Weten waar je terecht kunt voor informatie 

Kleinschalige zorgprojecten met 
deskundig personeel 

Thuiszorg Sneller indicaties geven (WMO) 

Bejaardenhuizen mogen terugkomen SWZ Overkoepelende wijkverpleegkundige (voor 
max. 2 dorpen). Heeft (ook) 
signaleringsfunctie. 

Mantelzorg dichtbij Dichterbij Aandacht voor mantelzorgers 

Buurtapp Faciliteiten om samen te komen 
voor ouderen (bijv. koffiedrinken) 
eenzaamheidsbestrijding, nieuwe 
activiteiten organiseren voor 
ouderen 

Gezondheidscentrum: centrale ruimte t.b.v. 
huisarts: (wijk)verpleegkundige; fysio; 
tandarts 

Belrondje voor alleenstaanden Zo dicht mogelijk bij huis Strenger anti-rookbeleid (niet roken binnen 
10 mtr. van een ingang/raam)   
Geen huurgelegenheid voor ouderen 

 

Onderwijs - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
School moet blijven zodat Sambeek 
aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen 

Er is maar 1 basisschool Meer samen werken; gezamenlijk beleid/ 
gezamenlijke functies 

School heeft belangrijke sociale 
factoren: ontmoetingsplek voor 
kinderen en familie 

Gecombineerde groepen 1 Overkoepelend bestuur 

School = het hart van het dorp Ons kent ons school: grote 
kinderen zorgen voor de jongere 
kinderen: gemeenschapszin 

Speciaal onderwijsvoorzieningen treffen 

Goed schoolteam is belangrijk Sporthal in stand houden voor 
gym 

Specifieke voorzieningen treffen 
(schaalvergroting waar nodig)  

Wisselwerking met mensen van 
Dichterbij 

Veilige wegen naar school (middelbaar) 

 



 
Wonen - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Jong en oud door elkaar Bloeiend verenigingsleven Open staan voor elkaar en de mogelijkheden 

Jongeren in dorp behouden! Ook voor 
senioren 

Sterk sociale cohesie Meer woningen in ons dorp voor alle 
leeftijden 

Sociale huurwoningen - reductie op 
grondprijs 

Mooie woonomgeving (natuur) 
kleinschalig 

Snellere doorlooptijd van bouwgrond 

Snelle procedures. Duidelijkheid Goed functionerend buurthuis - 
saamhorigheid 

Slechte voorzieningen om te wonen (huur!) 

Betaalbaar 
 

Wij willen de bejaarden in ons dorp 
behouden 

Goed gemeenschapsleven 
 

Starters woningen 

Ontmoetingsruimten + dorpshuizen 
 

Gemeentelijk ingrijpen bij leegstand 
(verloedering) 

School is belangrijk voor contacten, 
groei etc. 

  

Op fietsafstand van de voorzieningen 
  

Kleinschalige woonvoorzieningen met 
zorg 

  

Aanbod levensbestendig wonen 
  

 

Kerndemocratie - Sambeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Korte afstand met bestuurders: zowel 
wethouders als raadsleden 

Vanuit ieder dorp moet een 
afgevaardigde in de 
gemeenteraad zitten 

Betere communicatie 

Gehoord worden: bijv. over wonen, zorg 
en welzijn 

Gekozen dorpsraad (niet 
iedereen mee eens) 

Meer inzicht in bestuurlijke processen 

Dorpsraden faciliteiten -> ondersteuning 
vanuit de gemeente op kennisgebied (in 
personen) 

Aangeven wat je als dorp wil Door gemeente faciliteren 

Dorpsraad moet gekozen worden, meer 
legitiem/ officieel. Status: zwaar 
adviserend 

 
Meer uitvoeringsmogelijkheden van 
bepaalde budgetten 

Niet alles digitaal! Persoonlijk contact! 
 

B&W minimaal jaarlijks voeling houden met 
dorpsraad   
Advies gevraagd en ongevraagd 

  
Kleinere kernen niet de dupe laten worden 
van financieel aspect   
Vooral dorpsonafhankelijke raadsleden en 
zeker wethouders   
Voor burgerzaken: nabijheid 

 

 

Plenaire terugkoppeling 

• Afstand tot zorg is te groot, dat moet verbeterd worden. Leefbaarheid voor ouderen moet verbeterd 

worden. 

• Sinterklaas vindt het belangrijk dat de school blijft. 
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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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


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  

52. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

54. 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 
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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 25 dorpen elkaar versterken 
Diversiteit in verenigingsleven, dan zul je 
moeten samenwerken 

Saamhorigheid is groot Schouwburg cultureel centrum De Weijer - 
financieel gesteund door alle dorpen 

Klooster moet blijven bestaan Fanfare, zangkoor, 
carnavalsclub blijven goed 
bestaan 

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? 

Cultuur: behoud programma 
schouwburg Cuijk  

Sport:  

Economie:  Scholen: HBO nastreven  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. 

Behoud bedrijven  Wonen: meer 
ouderenwoningen  

 

Als gevolg van één gemeente geen 
grote bedrijven 

  

Kiezen voor vestiging per gemeente - 
meer leegstand 

  

Goede contacten 
  

 

 

Duurzaamheid - Sint Agatha 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Persoonlijk minimale energie verbruiken  De mogelijkheden zijn er in 

grote mate voorhanden maar 
de gemeente faciliteert / 
enthousiasmeert niet / niet 
voldoende  

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

Weinig verspillen  
 

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

Weinig energie achterlaten na 
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 
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Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zorgen voor goede betaalbare 
thuiszorg  

Dorpsondersteuners met mobiele 
telefoon 

Informatie uitwisselen, zodanig dat je 
maatwerk krijgt in de zorg 

Collectieve zorginkoop Kring van + 15 mensen die kunnen 
rijden of klusjes kunnen doen 
(oproepbasis) 

 

Woningen voor ouders met 
gemeenschappelijke ruimtes + zorg  

Tafeltje dekje 
 

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 25 dorpen elkaar versterken 
De jeugd in St. Agatha is zeer 
teleurgesteld dat de gemeente niet 
meewerkt aan betaalbare woningen 
(Kepserplein): grond te duur / kavels te 
groot. Proces duurt al 20/30 jaar, zonder 
resultaat! 

Zonder jeugd / aanwas - 
bevolkingsaantal omlaag - scholen 
dicht etc.  

Gezamenlijk woningbeleid voor alle 
kernen 

Er is geen woningbeleid voor St. Agatha  
  

Geen mogelijkheid voor ouderen om 
kleiner te wonen (huur en koop) 

  

 

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? 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


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.  
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Verslag visiebijeenkomst Sint Anthonis  

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  

55. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

57. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Sint Anthonis 

Cultuur - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Van de bekendheid van de kunst 
blijven profiteren 

Kunst Samenwerking 

Overheid moet heel zuinig zijn op 
verenigingsleven en vrijwilligers 

Evenementen - Pinksterfeest Wat is ons doel 

Wethouder enkel voor Recreatie & 
Toerisme 

Thema-avonden (Cicero) Open en transparant 

 
Gilde 

 

 
Heemkunde 

 

 
Staatsbossen 

 

 

 
Economie - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Professionele begeleiding bij de 
processen 

Veel grond Durf keuzes te maken 

Proces helder - van tevoren al bekend 
is de duur van het proces 
(bouwaanvraag) 

Veel ruimte & natuur Moeten alle drie gemeentes hetzelfde 
worden? Nee 

Ambtenaar moet controleren, maar 
vooral adviseren 

Toerisme meer aandacht hiervoor Door gebruik te maken van elkaars 
krachten. Keuzes maken in doelgroepen 

Niet op korte termijn alles bekijken, 
maar op langere termijn dit bezien 

Overheid moet soepeler worden met 
bestemmingsplannen en invullen van 
de buitengebieden. Dat er meerdere 
mogelijkheden gecreëerd worden 

 

 

 

Duurzaamheid - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Inzetten op waterstof Verplichting tot isoleren Goedkopere huizen voor jongeren -> 

huizen erg duur i.v.m. 
duurzaamheidsmaatregelen 

Minder energie gebruiken - individueel 
wel te doen 

Rol van agrariërs? Veel 
milieukwaliteit verbeteren!  

Samenwerken 

Klimaat - moeilijk probleem Zo ook diversiteit -> buitengebied 
heeft grote rol hierin 

Verplichten tot duurzaamheid: niet 
doen? 

Storten afval uit tuin in Haps moet gratis 
blijven   

 

 
Sport - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Sportvereniging privatiseren = 
selfsupporting 

Er is veel sport Bijv. sterkere talenten beter begeleiden 

Laat de plaatselijke vereniging in stand Volleybal, motorcross, paardensport, 
fietsen 

Sport verbinden met toerisme/ recreatie 



Rustige recreatie en sport Een speciale sport/cultuurprijs Een speciale 
wethoudertoerisme/recreatie zonder 
sport 

 

 
Zorg - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Behoud van huisarts, apotheek Momenteel goede 

zorgvoorzieningen 
Onderliggende dorpen mede gebruik 
maken van zorgvoorzieningen in Sint 
Anthonis. 

Woningen voor ouderen 
 

De vervoersmogelijkheden moeten 
hiervoor aanwezig zijn 

Behoud Cocon 
  

Behoud dagbesteding ouderen 
  

Van belang dat ziekenhuis in Boxmeer 
blijft bestaan 

  

 

 

Onderwijs - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Basisonderwijs in elk dorp -> streven 1x Basisschool Leander Meer aandacht voor speciaal onderwijs 

Onderzoeken of (dependances van) een 
Hbo-opleiding mogelijk is in het nieuwe 
Land van Cuijk 

Voor- en naschool goed geregeld 
 

Behoefte aan een soort Volksuniversiteit Ook kinderopvang = ok 
 

 
+ VO 

 

 

 

Wonen - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Uitbreidingsmogelijkheden en vestiging 
van midden en klein bedrijf zodat 
inwoners niet wegtrekken met de 
bedrijven mee 

Sint Anthonis vergrijst, 
middenstand verdwijnt 

Met behoud van eigen identiteit! 

Meer bedrijven, meer inwoners, 
daardoor meer mogelijkheden voor 
middenstand.  

Gemeente werkt te weinig mee 
aan initiatieven van startende 
ondernemers 

 

Meer woon mogelijkheden voor starters, 
betaalbare huurwoningen 

Ons kent ons en gemoedelijkheid 
 

 

 
Kerndemocratie - Sint Anthonis 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Wijk/Dorpsraden moeten meer 
bevoegdheden krijgen en meer genomen 
worden door college + raden 

Heel veel Gemeenteraadsleden moet zichtbaar zijn 

Meer wijkraden faciliteren Grote rol College nog meer 

Brug slaan tussen wijkraad - dorpsraad -> 
gemeenteraden 

Buiten je boekje denken 
 

Buiten de kaders denken 
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Plenaire afsluiting 

• Onderwijs: moeten we niet een opleiding Leisure bieden? Zijn we daar te klein voor? 

• Sport: met ‘rustige recreatie en sport’ wordt bedoeld: geen massale sportevenementen van 

40.000 bezoekers; kan het dorp niet aan. Het sportniveau gaat omlaag, minder vraag naar 

sport meer festival 

• Cultuur: Cultuur is veel breder: elk dorp heeft zijn eigen toeristisch kenmerk (bosbeheer, 

Romeinen, vestingstad e.d.) Voor Sint Anthonis is het uitbuiten van het toerisme. Denk een 

na als we meer toerisme willen krijgen hier, maar hoe willen we dat bereiken? Dan zou je 

anders moeten zijn, dan de rest. Hoe doen we dat? Maar dan moeten bijv. ook de fietspaden 

goed zijn. 

• Economie: Heb het lef om een keuze te maken ook voor het dorp, wil je een ‘slaapdorp’ zijn of een 

actief werkdorp met bedrijvigheid. Denk daar bij huisvestingsmogelijkheden ook over na. 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Stevensbeek  

27 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  

58. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

60. 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 
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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 Stevensbeek 

Cultuur - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
- Carnaval/ Kermis -> vrijwilligers! Wisselwerking vrijwilligers bijv. kermis 
 

Gebrek aan vrijwilligers 
 

 

 

Economie - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Ondernemers die er zijn, behouden ZZP'ers Industrie + werkgelegenheid (Boxmeer/ 

Cuijk)  
Agrariërs + dienstverlening Bewust effecten langere termijn   

Bescherming ondernemers 

 

 

Duurzaamheid - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Isoleren met subsidie Lokale voorzieningen up to dat 

brengen, kan niet uit eigen 
middelen, gemeente moet helpen 

Energie collectieven organiseren 

Laadpalen voor auto’s en fitsen zijn nog 
niet aanwezig 

Werkgroep duurzaamheid Inventariseren wensen burgers 

Groen moet groen blijven 
 

Publieke + bestaande daken benutten -> 
zonnepanelen 

 

 

Sport - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Kinderen bij een sportclub is belangrijk -
> voetbal samenwerking = succes 

Behoud voor voorzieningen Gemeente kan/moet communiceren 

'Kuilen' open voor iedereen (wandelen, 
zwemmen) 

  

Drinkwaterpunt + toilet bij de 'Kuilen' 
  

  

Zorg - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Inloopmiddag wordt gewaardeerd Afwezigheid ervan, wel binnen een 

paar km 
Kwaliteit op pijl houden/brengen 

Huisarts/lokale zorg in nabijheid Vereenzaming ligt op de loer Verbinden 
  

Meer waardering voor mantelzorgers! 

 

 
Onderwijs - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Onderwijsvoorzieningen zijn altijd 
belangrijk, kwaliteit is belangrijk 

Heel breed, luxe aanbod = groot Centrale locatie (Metameer locatie?) voor 
meerdere dorpen -> basisonderwijs  
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Wonen- Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Voldoende betaalbare woningen-> jeugd 
+ levensloopbestendig 

Dorpskarakter behouden Faciliteren 

CPO bouw 
 

Door gemeente -> groot bouwproject 
(traject) nul op meter, inloting voor alle 
kernen 

 

 

Kerndemocratie - Stevensbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dorpsvereniging (gekozen!) Stevensbeek - Voeling houden met wat leeft in de kernen 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Vianen  

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  

61. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

63. 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 
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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 Vianen 

Cultuur - Vianen  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Koester wat je hebt Zelfinitiatief kleine kernen  Verbinding zoeken  

Toegankelijkheid van bijvoorbeeld een 
schouwburg voor kleine lokale 
verengingen  

 
Gemeente overzicht behouden 

Houd sporten betaalbaar  
 

Kernen van gelijke culturen zoeken elkaar 
nu natuurlijk al op 

Zorgen dat ze behouden worden  
 

Beperk bureaucratische processen - 
faciliteer verengingen hierin (bijv. 
vergunningen aanvragen) 

Beloon zelfwerkzaamheid  
 

Geen leges voor EU 

Ga uit van de kracht van de kernen 
 

Teruggave voor leges voor organiseren 
behouden 

 

 

Economie - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Werk in de omgeving Klein ondernemerschap stimuleren 

/ faciliteren  
Actief beleid op profilering voeren  

Goede ontsluiting (openbaar vervoer / 
snelwegen) 

 
Aandacht voor de kleine ondernemers 
(MKB)   
Toerisme gebieden verbinden (de 
pareltjes)  

 
Duurzaamheid - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Duurzaamheidscentrum (kennis delen)  Veel woningen uit de jaren 60 +/- 

(nog op gas) 
Collectieve initiatieven  

Informatie aanbieden  Eigen initiatieven om 
duurzaamheid (wat mogelijk is 
doen we nu zelf) 

Informatie en duidelijkheid - stappenplan 

  
Beleid uitleggen / toelichten  

 

 

Sport - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zoal sporten betaalbaar houden (bijv. 
via Laco) heldere afspraken 

Zelfwerkzaamheid (weer veel 
vrijwilligers die zich inzetten) 

Breed en betaalbaar sport aanbod (afstand 
kan grens bepalen)  

Trekt veel buiten dorpse spelers Goed sportbeleid opstellen  
  

Wel goed kijken i.v.m. bestendigheid wat / 
waar / komt als je het gaat verdelen  

  

 
Zorg - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
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Verbinden met bijvoorbeeld 
ouderenactiviteiten - fysio 

Initiatief bijv. Ik neem je mee- 
vanuit kracht dorp maar kans op 
overbelasting op vrijwilligers (ook 
kwetsbaar) 

Mee nadenken over structuren - risico's 
inschatten waar het in de toekomst kan 
gaan knellen 

Gemeente met kennis van zaken (leer 
bijvoorbeeld WMO etc.) 

Sociale projecten verbinding Ondersteuningen bieden 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
voorzieningen  

Veel in eigen beheer 
 

Niet alles vanuit burgerparticipatie  Veel vrijwillige initiatieven  
 

 

Onderwijs - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dichtbij houden  Ouderinitiatieven ( kinder-

vakantieweek etc.) 
Samenwerken met dorpen van dezelfde schaal  

Kwaliteit van onderwijs Meer dan alleen onderwijs -
verenigingen (de basis sociale 
systemen) 

Verder kijken dan de gemeente grenzen voor 
andere mogelijkheden van behoud 

 
Kleinschalig  MBO / RCO eventueel mogelijk? 

  
Verbindingen naar scholen (denk snel fietspad 
richting Nijmegen)   
Bereikbaarheid alle richtingen  

 

Wonen - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Zorg voor voldoende woningen (diverse 
soorten) 

Structureel groeien  Uitbreiding op schaal van dorp 

Niet op slot laten vallen van dorp  Mogelijkheid tot zelf bouwen 
(CPO) 

 

Structureel groeien  
  

 

Kerndemocratie - Vianen 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Wethouder / gemeente benaderbaar / 
nabij 

-  Maatwerk: dorpen zijn echt anders dan bijv. wijken 
in Cuijk (sociale cohesie) 

Bekend aanspreekpunt die de gemeente 
/ dorp kent 

 
Borgen in systemen 

Niet afhankelijk zijn van mensen  
 

Belonen van zelfredzaamheid 

Structureel fundamenteler beleid  
 

Afstand tussen inwoner en gemeente klein houden 
(feeling met bijv. dorpsraden behouden) 

Afspraken beter vastleggen (Idop 2.0) 
 

Zorgen dat dorpen serieus genomen worden 

Dorpswijkplannen / wijk of dorpsgericht 
werken  

  

Geld beschikbaar voor initiatieven  
  

Dorpsraad (serieus blijven nemen) als 
platform voor discussie  

  

Zorgen: kleine dorpen minder prioriteit 
straks voor waken 

  



 

Plenaire afsluiting 

• Houd als gemeente een buitendienst voor de kernen. Een vorm van wijkgericht werken. Een team 

voor het dorp, een eigen aanspreekpunt. En zorg dat zaken worden verankerd in wijkgericht beleid. 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 123 

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  

64. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

66. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Vierlingsbeek  

Cultuur - Vierlingsbeek  

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Het is van uiterst belang dat de 
gemeente financieel ondersteuning biedt 
om de cultuur te behouden en 
stimuleren 

Veel evenementen Bestuurlijk en organisatorisch 

Ieder dorp moet zijn eigen identiteit 
mogen behouden 

Actief / divers Ideeën uitwisselen 

Historie behouden Veel jonge mensen in de organisatie Synergie halen uit gezamenlijke 
behoeften en diensten en voorzieningen: 
bijv. ook op facilitair gebied 
(hoogwerker, dranghekken, 
sneeuwwagen etc.) 

De activiteiten die 'groot' zijn niet 
stimuleren om naar de grote kernen 
halen 

Actief dorp 
 

Verenigingscoördinator i.v.m. ontlasting 
besturen 

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

 

Betere voorziening voor concerten -> 
kerk 

Romeinse 'beter' inzichtelijk maken 
 

Behoud huidige subsidiebeleid + €€€ Eigen museum - historie 
Vierlingsbeek later leven 

 

Fatsoenlijke vergoeding voor oud papier 
vrijwilligers 

Dokters… weer bereikbaar 
 

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 
Cultuurhistorie -> toeristisch 
aantrekkelijkheid. Kracht van de dorpen 
uitdragen 

Kost verdienen, plezier in werk wat ik 
doe 

Landschap De Maasheggen/ 
Pieterpad 

Gezamenlijkheid 

Goede opleidingsmogelijkheden -> 
vakmanschap 

Spoorlijn + station met 1/2 
uurdiensten 

Gebruikmaken van expertise 

Supermarkt (ontmoeting in de winkel) Toerisme veel B&B's Mogelijkheden tot uitbreiding 
industrieterrein 

Mogelijkheden tot uitbreiding 
industrieterrein 

Saamhorigheid Toerisme is een economische drager - 
moet het zijn! 

Inkoop gemeente bij lokale ondernemers Forenzen Maasheggen gebied meer uitdragen -> 
visie en beleid 

Mogelijkheden voor bedrijven lokaal te 
mogen vestigen 

Goede infrastructuur 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 25 dorpen elkaar versterken 
Collectief duurzaamheid bijv. 
windmolens langs A73 - energie voor het 
dorp, waterpomp 

Zonnepanelen Collectief inkopen - maken -> 
schaalvoordeel 

Schone woonomgeving / schone lucht Nadenken over materialen - wat 
gaan we gebruiken - duurzaam 

Met andere dorpen samen investeren in 
andere energiebronnen 

De Maasheggen koesteren -> visie en 
beleid op gehele Maasheggengebied 

Plaatselijke ondernemers - benutten Scheiding van afvalstromen, vooral 
blijven doen en betaalbaar 

Energieneutraal Corp. Afvalstroom - groenafval gratis 
 

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 

Volharding (team met spelers uit 
andere dorpen) 

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

Grotere sportzaal/hal waar we alles in 
kunnen doen, ook 
evenementen/cultuur 

Mooie fitnesruimte voor iedereen Meer samenwerken 

Sport en bewegen voor ouderen e.a. 
alle dagen van de week -> digitaal 
ondersteunen 

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

Samen oplossen van afstand 'problemen' 

Betaalbare sportvoorzieningen Tennisclub 
 

Voor iedereen betaalbaar, ook 
binnensport 

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

 

Gezamenlijk lidmaatschap 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) 

Dokterspost / tandarts / fysio Niet sturen - gebeurt vanzelf 

In eigen kern aanwezig - de wijkzuster 
'Zuster Brand' 

Snelle bereikbaarheid van o.a. 
Boxmeer 

Uitwisselen vanuit activiteiten zowel 
jeugd als ouderen 

Vierlingsbeek is toe aan 
verzorgingstehuis 

Buurtbus Brandweerkorpsen werken samen 

Dat men de zorg krijgt die men nodig 
heeft en dit betaalbaar blijft 

Alles bijeen KBO-subsidie moet blijven voor SWOGB 

Voorzieningen inzetten voor jong en oud Station Vierlingsbeek  
 

Een groot veelzijdig vrij toegankelijke, 
laagdrempelig MFC voor iedereen dus 
jong en oud 

Zoals KBO in Joffershof haar leden 
mooie dingen kan bieden 

 

Niet alles op mantelzorg schuiven, de 
druk is veel te hoog 

Gryphus / Soos / JOC 
 

 
Veiligheid - Brandweer 
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Onderwijs - Vierlingsbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Een vooruitstrevende school De christelijke inslag in nog verweven 

(Carnaval/ Kerst) 
Samen inkoop van schoolartikelen 

Inspelen op kwaliteit van leerlingen Eenzijdig wisselen onderling van 
onderwijs/leerkrachten 

Uitwisselen rolleren met leerlingen van 
andere scholen -> schoolbus IKC kleinere 
dorpen. 

Cultuur van Vierlingsbeek/ 
Groeningen verwerken in onderwijs 

Persoonlijk de ouders kennen de leraren 
en andersom 

Brede school i.s.m. verenigingen van 
diverse kernen 

Kwalitatief goed onderwijs (basis) Goede bereikbaarheid Nijmegen/ Venlo 
(HBU UV) 

Wisselen van leerkrachten en dan 
grotere groepen 

Belangrijk dat het plattelands 
hart/ziel in het basisonderwijs 
behouden blijft 

Middelbare scholen (Boxmeer / Venray 
/ Stevensbeek) 

 

Betere voorzieningen -> gymzaal -> 
IKC integraal in eigen dorp 

Bundeling school en buitenschoolse 
opvang is goed geregeld, combinatie 
met sport/vereniging/ouderen 

 

Behoud bibliotheek 
  

Schoolbegeleiding <-> ontwikkelen op 
eigen manier 

  

 

Wonen - Vierlingsbeek 

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 

Station / infrastructuur 
 

Starters mogelijkheden bieden Supermarkt / pinautomaat / tankstation 
/ bibliotheek / snelweg 

 

Moet ook voor oudere 
levensloopbestendige woningen 
grondgebonden gebouwd worden 

Invulling kerk 
 

Trein / supermarkt / pinautomaat / 
tankstation etc.  

Wonen Vierlingsbeek moderne 
inschrijving -> 'gratis' nu € 45 

 

MFC Niet alleen sociale huur in Boxmeer, in 
alle kernen 

 

Leefbaarheid van dorp qua wonen 
voor jongeren verbeteren om ze in 
het dorp te houden -> CPO beter 

Ieder kern moet een actueel 
bestemmingsplan hebben 

 

Bouwgrond moet omlaag (is nu veel 
te hoog) 

Woningbouw gemixt 
 

Het gaat niet om maar te bouwen 
om te bouwen -> behoud 
pluriformiteit 

  

 

Kerndemocratie - Vierlingsbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken  
Synergie zien te halen uit gelijke 
belangen en/of behoeften 

Er beter op toezien dat de ambtenaar 
dienstbaar is aan de burger 

Dorpsraad moet: betere gefaciliteerd 
worden/een gekozen en betaalde 
voorzitter (semi lokale burgemeester)/ 
fatsoenlijk budget 

Bij elkaar in de kernen en kijken en 
leren 

Lokaal meer inspraak, niet alleen 
adviserend 



Professionele ondersteuning 
(medewerkers -> a la Groevie 
(dorpsraad professionalisering) 

‘Goei’ leven meer laten inbedden en 
'dorpsburgemeester' als gezicht 

 

Politieke partijen niet meer in de raad 
(was niet unaniem) 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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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  

67. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

69. 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.  
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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) 

Gezelligheid staat boven prestatie Promotie van elkaar 

Subsidies behouden voor school en 
verenigingsleven 

Saamhorigheid Cultuur agenda 

Steun voor evenementen Gemoedelijkheid 
 

 
Tradities 

 

 
Economie - Vortum Mullem 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
jeugd 

Zelfvoorzienend Elkaar in de waarde laten en niet 
beconcurreren 

Leegstand grote gebouwen, stallen zorg 
dat daar gewerkt/gewoond kan worden 

Zelfinitiatief nemen 
 

Snelweg A77 doortrekken Maasheggen gebied UNESCO 
 

Minder stroperigheid in de ambtelijke 
beslissingen 

Met Worst (de tent) 
 

Zorg dat het aantrekkelijk wordt en blijft 
  

A73 vlotter maken 
  

Euregio stimuleren 
  

 

Duurzaamheid - Vortum Mullem 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 

Subsidie voor verduurzamen van 
bestaande woning (warmte pomp 
verwarmen koelen airco-zonnepanelen) 

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

Doorschuiven van ideeën niet 
wenselijk 

Welstand rekening houden met bouwen 
 

Zadel een ander dorp niet op met een 
probleem bijv. in Stevensbeek is 
genoeg landbouwgrond, zet daar maar 
40 windmolens neer 'Foei, niet doen!' 

Aansluiting elektro auto 
 

Zet ze langs de A73 

Openbaar vervoer verbeteren 
  

 
Sport - Vortum Mullem 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Meer maaien Gezelligheid 

 

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

Sporten voornamelijk in andere dorpen 
 

 
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 65-
plussers, 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 

Voorzieningen voor 
basisschoolleerlingen 

Kindgericht onderwijs Sterk lokaal educatieve agenda 

Samenwerking, integratie leefbaarheid 
dorp in stand houden m.b.v. 
gemeentelijke inzet (i.c.m. SKOV) school 
als basisvoorziening 

Gepersonaliseerd leren 
 

 

 

Wonen - Vortum Mullem 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Peuterspeelzaal Veel bouwgrond Overleg 

Alle randvoorwaarden aanwezig: kroeg, 
veel verenigingen, school, 
kinderopvang/peuterspeelzaal, 
beschikbare bouwgronden -> speciaal 
voor jongeren, eigen inbreng mogen 
geven, bereikbaarheid, mooi sportveld, 
PR & toerisme & recreatie, 
subsidiemogelijkheden voor bouwen, 
doorleefwoningen 

Saamhorigheid Geen zonnepanelen op goede 
landbouwgronden 

Stroperigheid van welstand beperken of 
gewoon afschaffen 

Zorgzaamheid Open communiceren 

 
Ondernemend Geef elk dorp eigen stem -> stem van 

de bewoners  
Veel randvoorwaarden Leren van elkaar 

  
Welstand opheffen 

  
Kerndemocratie - Vortum Mullem 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
We waren eindelijk één maar nu moeten 
we weer opnieuw beginnen als kleine 
dorpjes (gemeente Boxmeer) 

Zoek elkaar op, werk samen waar het 
kan 

Je moet er terecht kunnen en je 
gehoord voelen. Niet meteen de deur 
dicht gooien 

Initiatieven vanuit de dorpen richting 
gemeente belangrijk (loopt nu goed, dus 
behouden) 

 
Zorg dat iedereen aan een loket kan 
komen (gemeentehuis Boxmeer in 
gebruik houden) 

Dorpsraden spreken namens het dorp 
  

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? 
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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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


Verslag visiebijeenkomst Wanroij  

16 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  

70. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

72. 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 
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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 Wanroij 

Cultuur - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goede voorzieningen faciliteren (en in 
stand houden) 

Saamhorigheid  Uitwisselen  

Overkoepelende sportvereniging (bijv. 
PSV) ook andere clubs  

Weinig cultuur  Samenwerken  

Gratis muziekonderwijs  Sport en muziek  Behoud identiteit en versterken  

Grotere bijdragen schouwburgen - 
Betaalbaarheid  

  

Gemeenschapshuizen behouden - 
Horeca niet bepalend  

  

Behoud van onze monumentale kerk - 
moet het dorp (WAC of een scholing) 
de kerk gaan overnemen. 

  

 

 

Economie - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Woonwerk op korte afstand  Ondernemingszin  Samenwerken  

Infrastructuur  Te weinig concurrentie  Decentralisatie van werk 

Bestaande bedrijven behouden (volle 
breedte) 

Grote agrarische bedrijven (te) Differentiatie - Ieder dorp zijn eigen 
kracht  

Ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bepaalde bedrijven  

Innovatie in landbouw  
 

Decentraliseren van werk  Doorzettingsvermogen  
 

Voldoende regelingen en voorwaarden 
voor werknemers (rechten om prettig 
te kunnen werken) 

Woningbouw (werknemers) bedrijven 
- terreinen faciliteren  

 

Faciliteren detailhandel / recreatie / 
horeca  

  

Circulaire economie  
  

Voorkomen sterfhuisconstructie 
winkels  

  

 

 

 

 

Duurzaamheid - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Betaalbaar  We hebben veel dak  Samen maakt sterk en drukt de prijzen  

Subsidies  Mestverwerking (Cleanergy, Aben) 
 

Geen windmolens  Geen openbaar oplaadpunt  
 

Eerst daken vol  Waterpunt, hervulbaar  
 

Restafval beperken  Milieustraat in stand houden  
 

Scheiden (van afval) niet straffen  Eikeltjeskachel  
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Ruilen in leegstaande boerderijen? 
Doorgeven van niet versleten spullen 
zoals bijvoorbeeld speelgoed, kleding, 
fietsen, boeken etc.  

  

 

 

Sport - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goede fietspaden  Wat we hebben, draait perfect  Samenwerken m.b.t. leden, 

investeringen, aankopen 

Sportvoorzieningen per kern, mits 
voldoende animo  

We hebben voldoende keuze  
 

Hoeft niet overal eredivisie te zijn  4 kantines op 1 sportterrein, maar 
dat is niet positief  

 

 

 

Zorg - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Gemeente meer zeggenschap over 
zorgwoningen 

- - 

Zorgcollectief hebben met ouderen 
voorzieningen  

  

Aanspreekpunt voor ouderen  
  

Kortere procedures van gemeente  
  

 

 
Onderwijs - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goed basisonderwijs in Wanroij  Niet met achterstand beginnen aan 

het vervolgonderwijs  
Wens is een onderwijs stichting voor de 
nieuwe gemeente  

Kwaliteit voorop  Ons kent ons  Alle mogelijkheden op onderwijsgebied 
(basis en vervolg) aanbieden binnen de 
nieuwe gemeente. 

Schoolbibliotheek  Bereikbaarheid slecht in Wanroij 
(vooral richting Eindhoven) 

Zorgen voor een voldoende poule 
onderwijzers  

Ook aandacht en mogelijkheden met 
kinderen met achterstand 

Basisonderwijs matig (woordenschat, 
rekenen, taal) verdient aandacht en 
moet verbeteren, stijgende lijn 
vasthouden  

Bereikbaarheid opleidingen 
(busverbindingen, fietspaden) 

Kwalitatief schoolgebouw    
 

 

Wonen - Wanroij 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Te weinig ouderwoningen en voor 
jongeren 

Gemeente moet huur en sociale 
woningen in eigen hand houden 

-  

Bestemmingsplan voor woning 
doorzetten  

Eigen inwoners van gemeente 
voorsprong krijgen bij woning toe 
bedeling. 

 

Lindepark bestemmingsplan ontwikkelen 
en laten bouwen 

Woonbedrijf in eigen hand houden 
 



‘Ruimte voor Ruimte’ snel laten bouwen 
  

Zorgwoningen in toekomst uitbreiden 
  

 

 
Kerndemocratie  - Wanroij 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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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  

73. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

75. 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.  
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Uitkomst tafelgesprekken met inwoners Westerbeek 

Cultuur - Westerbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Bestaansrecht en behoud van cultuur en 
vereniging in eigen dorpen voor sociale 
contacten 

Alles op basis van 
zelfwerkzaamheid en 
zelfredzaamheid 

Ontlasten van vrijwilliger 

Faciliteren in materiele zaken, 
onderhoud en uitvoering en geld 

 
Kennis en kunde delen en centraal faciliteren 

Het handhaven van subsidieregelingen 
  

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 

Kringlooplandbouw. Hiervoor is veel 
samenwerking nodig als gevolg van de 
diverse goederenstromen. 

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

Enkele 'grote' agrarische 
ondernemingen, met personeel 

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 

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 25 dorpen elkaar versterken 
Leeftijd speelt een rol Collectief zonnepanelen Meer kosteloze mogelijkheden 

afvalproducten, dit voorkomt dat er illegaal 
gedumpt wordt 

Milieu Samenwerking op veel terreinen Gemeente helpt met het plaatsen van 
warmtepompen e.d. 

Gebruik regenwater Meegedaan aan project Beter 
Afvalscheiding 

Laadpalen 

Zonnepanelen Kenmerk is dat we gezamenlijk 
projecten doen en kunnen 
andere kleine kernen voordeel 
van doen 

Buslijn effectiever maken door de dorpen te 
leiden 

Laadpalen voor fietsers en auto's 
 

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 

Samen organiseren van 
sportevenementen 

Fietspaden moeten beter, stimuleren 
bewegen voor senioren 

Heren gymclub en dames gymclub in 
de gymzaal 

Samendoen met trainers en bestuurders 
van diverse sportverenigingen 

Meer sportmogelijkheden, bijv. 
trapveldje/basket voor middelbare 
schooljeugd, dorpsommetje, dus van de 
wandelmogelijkheden 
behouden/verbeteren 

Westerbeeks ommetje: wandelroute 
 

Evenemententerrein moet behouden 
blijven en in onderhoud 

Is nu betaalbaar voor iedereen en 
moet ook zo blijven 

 

Diversiteit in sport voor alle 
doelgroepen, jong en oud in het dorp 
blijven faciliteren. 

Fietstochten van KBO in winter 
wandelen 

 

Onderhoud en schoonmaak wordt 
gedaan, maar moet beter. Open karakter 
in beheer behouden 

Diversiteit, Zumba, aerobics 
 

 

Zorg - Westerbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Dat mijn moeder verzorgd wordt door 
professionele zorg wat voldoet aan haar 
wensen 

Nu zijn er geen voorzieningen 
behalve indicatieve thuiszorg 

Samen zorg inkopen 

Dat ik zelf zo lang mogelijk thuis kan 
wonen in mijn huidige huis, 
zorgverlening in huis, faciliteiten zorg in 
huis aanpassingen in huis 

Initiatieven voor zorg en welzijn zijn 
ontstaan uit burgerinitiatief 
(werkgroep zorg en welzijn/ KBO-
ziekenbezoek) 

Professioneel inkopen op prestatie en 
resultaatfinanciering 

Zorgvoorzieningen (dokter, fysio, 
gehoor, welzijnsinstellingen, aan huid, 
zeggenschap over de gewenste zorg voor 
mijzelf 

Bevorderen sociale contacten Meer zeggenschap hiervan beleggen bij 
de zorgontvangers 

Mantelzorg mogelijk maken door 
woonvoorzieningen / persoonlijk / 
collectief 

 
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 
Goede samenwerking tussen gemeente 
en ouderraden bijv. cursussen (cliënt 
ondersteuner) 

Jongeren trekken weg uit het dorp Ouder initiatieven Goede samenwerking met het 
overkoepelend orgaan Peelraam 

BSO moet in elke dorp blijven Grote betrokkenheid van de ouders 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. 
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Wonen - Westerbeek 

Persoonlijk van belang Kenmerkend 25 dorpen elkaar versterken 
Goede voorzieningen zoals openbaar 
vervoer, zorgvoorzieningen 

Saamhorigheid en gezamenlijke 
actie bij diverse activiteiten 

Buurtbus of andere vorm van openbaar 
vervoer behouden 

Ruimte voor jonge starters wat betreft 
ondernemen, wonen/werken 

Café Dinges en huiskamer en de 
Schans zijn zeer belangrijk 

Evenementen op elkaar afstemmen, 
culturele agenda, activiteitenagenda 

VAB zouden passend betere bestemming 
moeten krijgen zodat bijv. meer jonge 
mensen samen een boerenwinkel 
kunnen verbouwen voor meerdere 
woonruimtes en bedrijvigheid 

Buurtpreventie Gemeente kan hier een grote rol in spelen 

Wel woning splitsen i.v.m. verpaupering 
 

Ondersteuning bij levensbestendig maken 
woning om langer te blijven wonen 

Minder geurregels bij splitsing 
boerderijen 

  

Ruimhartig omgaan met woonwensen. In 
het bijzonder jongeren hebben hieraan 
behoefte 

  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
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Verslag Doelgroepgerichte bijeenkomst  

Herindelingstraject gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis 

Welkom 

Iedereen wordt welkom geheten door gemeentesecretaris Jeanine Vonk. Na een korte uitleg over de middag, 

wordt kort 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.  

 

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 de 

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 Economie / Wonen, Jongeren & Ouderen / Zorg 

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 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  

76. werken aan een innovatieve, duurzame kennisregio;  

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

78. 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 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.   
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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 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) 

We bepalen: jongeren = boven 12 jaar 

Eensgezindheid in de groep: dit moet altijd een prioriteit zijn. Tot op heden (te) weinig gebeurd, te weinig 

aanbod woningen voor jongeren. Dus: 

1. Beginnen met woningaanbod -> is een voortdurende zorg! Nu en in de toekomst. Kleine woningen die in de 

steden betaalbaar zijn, hier ook creëren. Kleine starterswoningen voor mensen die beginnen en 

levensbestendige woningen. 

2. Denk ook aan openbaar vervoer. Want om ze te behouden, moet je ook makkelijk naar de stad kunnen 

komen.  

3. Jongeren komen (en blijven) als er werk e.d. 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 alle jongeren weg. 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.  
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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, hou 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 =  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 = 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 makkelijk 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 1 

worden en dat is wel een zorgpunt.  

Top 5 Jongeren en Ouderen 

1. Bewustzijn belang van zowel een ouderen en jongeren. Weten wat de behoeften zijn, wat zorgpunten zijn. 

Blik op jong én blik op ouderen. Belang inzien van verbinding ouderen met jongeren en andersom. 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 hou de verbinding, 

zet specialisten in 1 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 lang 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 wel een organisatie als Mooiland nodig om mee te 

denken. Het gaat om komen tot ‘goed wonen’, daar expertise bij nodig. (Haal 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 
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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. Ook voor gehandicapten. Hou 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 o.a. 

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’ -> 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. Bijv. 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 3 gemeentes. 

De scholen willen wel samenwerken, maar de gemeenten zijn nog niet zover, handelt nu nog t.b.v. eigen  

gemeente. 

 

Helikopterview vanuit de 3 gemeenten is belangrijk, het als 1 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 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). 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 houdt ze in de regio; zorg voor een goed woon- en werkklimaat 
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4. Kansen op samenwerken: geen oneigenlijke concurrentie (helikopter/keuzes maken/algemeen belang 

boven eigen belang) 

5. Stimuleer integratie (Cuijk / Boxmeer) is veel breder maatschappelijke opdracht, niet alleen onderwijs. 

6. Aandacht geletterdheid in alle levensfasen (+NTZ breed) Let op: opheffen van bibliotheek, niet 

bevorderlijk bij taalachterstand (taalzwak gebied) 

7. Regierol ontkoppelde ouder/kind situatie -> kan de gemeente een rol in pakken 

8. Onderwijs is aan Onderwijs-> gemeente zich niet mee bemoeien. Schaalgrootte en levensvatbaarheid 

is een voorwaarde 

9. Blijven investeren in veilige infrastructuur (wegen etc) 

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 toeristisch-recreatief (ipv 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. Of dwarsverbindingen. De vraag is of de agrarische sector dit niveau moet behouden? 

Extensiever? Of juist focus op biologisch (bevorderd 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. Hou daarbij ook rekening met jongeren, in hoeverre willen die 

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 boerenedrijven die zich ontwikkelen als B&B etc. 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 etc. 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’ 
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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 niks aan gedaan. Altijd file en ongelukken. 

Boxmeer bestempelt Overloon als toeristisch aandachtspunt, maar je kan 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 secotren ‘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 

Is iedereen het over eens, maar het is niet zo makkelijk, 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 ipv te concurrren 

Top 12 Economie 

1. Goede mix agrarisch / toeristisch industrie (geen zware) 

2. Hoger gekwalificeerd werk 

3. Hoogwaardige industrie / kennis industrie 

4. Bestaande agrarische gebouwen economisch benutten 

5. Kennis onderwijs 

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 omtrent het proces, kunt u terecht op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl 

Einde verslag visiebijeenkomst Doelgroepen.  
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Kindcentrum Leander Sint Anthonis 

7 vraagstukken over samengaan Gemeente Cuijk, Boxmeer en 

Sint Anthonis 

 
St. Doejemee is met kinderen uit Groep 8 van kindcentrum Leander aan de slag gegaan met 

onderstaande 7 thema’s 

• Duurzaamheid 

• Cultuur 

• Zorg 

• Economie 

• Sport 

• Wonen 

• Onderwijs 

 

Opbrengsten  

Duurzaamheid 

Wat is volgens jullie duurzaamheid? 

Iets wat met het milieu te maken heeft. Wind-energie, elektrische auto’s, zonne-energie. 

Zonnepanelen.  

 

Wat is voor jou van belang als het gaat om duurzaamheid? 

Rotzooi en andere dingen niet op straat gooien maar in de prullenbak. Dat de wereld zolang mogelijk 

schoon blijft, zodat wij er in kunnen leven.  

 

Wat doen ze in jouw dorp aan duurzaamheid? 

Beestenbende, de kinderen gaan met zo’n knijper rotzooi opruimen wat op straat ligt. Zonnepanelen 

op de daken.  

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van duurzaamheid versterken? 

Kinderen en volwassen inzetten om plastic en andere rotzooi op bepaalde tijdstippen op te ruimen. 

Daarna de mensen een beloning geven, bijvoorbeeld dagje naar pretpark of museum. 

 

Cultuur 

Wat verstaan jullie onder cultuur? 

Verschillen tussen mensen uit andere landen. Sommige mensen hebben ook een ander dialect. 

Ander geld, ander eten en drinken.  

 



Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om cultuur en het verenigingsleven? 

Dat je weet dat er ook andere mensen zijn met ander dingen en hoe ze denken en doen. 

 

Wat is kenmerkend voor de culturele sfeer en activiteiten in jouw dorp? 

Het gilde van Sint. Anthonis. Ledeacker heeft een kamp voor kinderen elk jaar. 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op cultureel gebied versterken? 

De leerlingen gaan bij elkaar op school kijken hoe het is daar op school. De verschillen met elkaar 

vergelijken, of misschien verbeteren en overnemen. Presentatie geven over eigen school en wie je 

bent. 

Zorg 

Wat verstaan jullie onder zorg? 

Voedsel, ziekenhuis, EHBO. Mensen die voor je zorgen, vader en moeder. De leerkrachten. 

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om zorg (voorzieningen)? 

Dat je mensen om je heen hebt die je zouden kunnen helpen. Dat het mogelijk is en genoeg is om 

naar een ziekenhuis te gaan.  

 

Wat is kenmerkend voor het niveau van zorg(voorzieningen) in jouw dorp? 

EHBO, huisarts, apotheek, tandarts en het bejaarde tehuis de huuskamer. De BSO.  

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van zorg versterken? 

Nico (die geeft ons EHBO-les ) dat hij ook in andere dorpen les kan geven. De leerlingen uit groep 8 

die geslaagd zijn voor hun EHBO diploma die kunnen gaan helpen op andere scholen. Kunnen ze het 

anderen leren en ze vergeten dan zelf ook niet zo snel wat ze geleerd hebben. 

 

Economie 

Wat is volgens jullie economie? 

Een vak op de middelbare school. Hoe het gaat met het geld in de wereld.  

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om werk en economie? 

Dat iedereen genoeg geld heeft om eten te kopen en zorg te krijgen. Dat iedereen gezond kan eten. 

Dat er een voedselbank in  de buurt komt voor gezinnen die minder geld hebben. Acties bedenken 

voor gezinnen die minder geld hebt.  
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Wat is kenmerkend voor de economische kracht van jouw dorp? 

Er is niet genoeg werk voor iedereen. In Ledeacker zijn wel veel boeren.  

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar economisch versterken? 

Samen werken met de verschillende dorpen om zo meer werk te creëren.  

 

Sport  

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om sport (voorzieningen)? 

Samen sporten buiten. Sporten is gezond voor je en het is gewoon super leuk!  

Wat is kenmerkend voor de sportiviteit en de sportvoorziening in jouw dorp? 

DSV, TIOS, ACTIVA, tennisbaan, groot bos waarin je kunt lopen en crossen. Sjors sportief van St. 

Doejemee. 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op sportief gebied versterken?  

Verschillende toernooien organiseren waarin alle dorpen mee mogen doen. Dan vooral een 

jeugdtoernooi tussen de basisscholen.  

 

Onderwijs 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om onderwijs? 

Dat iedereen naar school kan. Kinderen moeite hebben met talen, moeten meer les daar in krijgen. 

Extra begeleiding. Dat we meer buiten les krijgen, niet te lang stilzitten dat is saai. 

Wat is kenmerkend voor het onderwijsaanbod in jouw dorp? 

Er is gewoon een hele goede school in Sint. Anthonis. Je krijgt extra begeleiding en leuke leraren.  

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van onderwijs versterken? 

Leerling als coach en begeleider maken voor leerlingen die het lastige vinden om bijvoorbeeld. 

Rekenen of taal te doen. En dit verspreiden over alle scholen. De leerling die goed is in rekenen kan 

dan andere kinderen die het nog moeilijk vinden helpen. Ook kunnen kinderen van allerlei scholen bij 

elkaar gaan kijken hoe ze het daar doen en dat vertellen ze dan aan de leraren en de leuke dingen of 

de dingen die ze goed vinden op die andere school die komen dan ook op hun school. 

Wonen 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om wonen en leefbaarheid? 

Iedereen moet in een goed huis wonen. Dat je warm water hebt om te douchen. Niemand mag op 

straat wonen, anders moet daar hulp aan gegeven worden.   



Antoniusschool Maashees (Boxmeer) 

7 vraagstukken over samengaan Gemeente Cuijk, Boxmeer en 

Sint Anthonis 

St. Doejemee is met een selectie kinderen uit Groep 4,5,6,7 en 8 van de Antoniusschool uit Maashees 

(gemeente Boxmeer) aan de slag gegaan met onderstaande 7 thema’s 

 

• Duurzaamheid 

• Cultuur 

• Zorg 

• Economie 

• Sport 

• Wonen 

• Onderwijs 

 

Opbrengsten  

Duurzaamheid 

Wat is volgens jullie duurzaamheid? 

- Goed zorgen voor de natuur 

- Niet teveel Co2 in de natuur 

- Niet teveel geld uitgeven aan gewone lampen maar Led-verlichting 

- Zonnepanelen 

- Wij hebben een duurzaam huis, telt dat ook? 

 

Wat is voor jou van belang als het gaat om duurzaamheid? 

- Dat er genoeg bomen zijn voor zuurstof 

- Dat er niet teveel bomen gekapt worden 

- Dat er niet teveel nieuw papier gemaakt wordt, meer recyclen 

- Dat de Natuur blijft 

- Dat er minder plastic is en dat er meer afvalpunten komen 

- Ja er zijn te weinig prullenbakken in Maashees 

- Soms is er ook ineens heel veel afval en rotzooi op het schoolplein 

- Ik ruim weleens afval op en ik zou willen dat er meer mensen en kinderen afval opruimen 

samen. Hoeft helemaal niet vaak te zijn 

- Ik wil dat er meer nieuwe bomen geplant worden 

 

Wat doen ze in jouw dorp aan duurzaamheid? 

- Glasvezelkabel 

- Er is een nieuwe stroomkabel gelegd van Havens naar het elektriciteitshuisje in Holthees 

- Zonnepanelen 

- Vloerverwarming 

- Worden steeds meer huizen gebouwd met duurzaamheid 
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- A. Bongers uit Maashees heeft een pomp uitgevonden die op zonnepanelen werkt dat is pas 

duurzaam want weet je hoeveel stroom het wel niet kost als die boeren allemaal sproeien als 

het droog weer is? 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van duurzaamheid versterken? 

- Met elkaar communiceren over milieu en bomen kappen en planten en over zonnepanelen 

- Ze kunnen ook samen nieuwe zonnepanelen ontwerpen deze zwarte zijn saai en zien er niet 

altijd mooi uit 

- Alle zonnepanelen krijgen een mooi kleurtje die past bij een huis of bij de mensen. Mag alle 

kleuren zijn 

 

Cultuur 

Wat verstaan jullie onder cultuur? 

- Iets wat bij jouw dorp past 

- Iets van vroeger 

- Beelden en kunstwerken 

- Het gilde van Maashees 

- Iets maken 

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om cultuur en het verenigingsleven? 

- Dat gilde van Maashees blijft bestaan want hun zijn de oudste organisatieclub van Maashees 

- Dat de fanfare blijft bestaan 

- Dat Carnaval blijft 

- Dat Sinterklaas blijft en niet verdwijnt 

- Het paasvuur alleen dit jaar mochten we dat niet omdat het te droog was 

 

Wat is kenmerkend voor de culturele sfeer en activiteiten in jouw dorp? 

- Hebben we toch eigenlijk al gezegd? 

- (koning) schieten bij het Gilde 

- De jaarlijkse smokkeltocht daar doen alle kinderen aan mee en heel veel volwassenen 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op cultureel gebied versterken? 

Samenwerken , de ene keer iets in het ene dorp en de andere keer ergens anders en dat samen 

doen. 

Zorg 

Wat verstaan jullie onder zorg? 

- Buurtzorg 

- Zorg voor ouderen 

- Voor ouderen is opvang bij de kerk dat heet t Hofke 

- Dat er Activiteiten voor ouderen zijn zoals jeu de boules 

- Gehandicaptenzorg 

- dokter 

 



Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om zorg (voorzieningen)? 

- Dat er buurtzorg is want dan hoeven ze niet meteen naar zo’n ouderenopvang of huis toe 

maar dan komt zorg naar hun huis 

- Dat als je ziek bent je niet te ver moet 

- Wij moeten als we ziek zijn naar Vierlingsbeek of Boxmeer of Venray 

Dat is prima dat zijn we al zo gewend 

- Je hoeft ook niet alles in 1 dorp te hebben 

 

Wat is kenmerkend voor het niveau van zorg(voorzieningen) in jouw dorp? 

De zorg in Maashees is goed genoeg voor zo’n dorp. Het is logisch dat ze meer tijd steken in het 

zorgcentrum in Vierlingsbeek en in Boxmeer, bijvoorbeeld het ziekenhuis. 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van zorg versterken? 

- We hadden al communicatie en samenwerken en dat is hierbij ook 

- Misschien kunnen we 1 centrale plek kiezen waar iedereen bij elkaar komt 

- en dat er mensen/inwoners vanuit alle dorpen met elkaar gaan praten over zorg, cultuur en 

duurzaamheid 

- die mensen moeten dan een soort sollicitatie doen met een motivatiebrief en dan worden ze 

gekozen 

- En dan beslissen ze over die dingen 

-  

Zijn dat dan de mensen van de Gemeente of van de dorpsraad? 

Nee, het zijn hele andere mensen want als mensen in de gemeente zitten of vaak ook in een 

dorpsraad zeggen ze ineens andere dingen dan wat de inwoners willen en soms ook niet maar ik 

denk dat het beter is dat je echt moet weten wat de mensen willen. 

Economie 

Wat is volgens jullie economie? 

- Hoe de zaken gaan in Nederland 

- Dat de ING gestegen is ( bedoelt de AEX) 

- Zaken en business 

- Dat er goede deals gemaakt worden 

- Dat er veel voorzieningen zijn dat is een economisch zaak 

- Geld, zaken, werk 

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om werk en economie? 

- Dat er geld genoeg is zodat ik een bakkersopleiding kan doen en bakker kan worden 

- Ik wil loonwerker worden maar dan moeten er wel genoeg boeren blijven met weien anders 

heb ik niks te doen 

- Ik wil vrachtwagenchauffeur worden maar dan moet brandstof niet te duur worden want 

anders worden er niet zoveel vrachtwagens ingezet denk ik 

- Ik wil bedrijf van mijn vader overnemen maar daarvoor moet mijn vader dus wel zolang nog 

blijven bestaan 

 

Wat is kenmerkend voor de economische kracht van jouw dorp? 



BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 163 

- De belangrijkste in Maashees zijn Havens en Rienties machines en we hebben ook nog 

pannenkoekenrestaurant de Bolle buik en de watervogel maar die hoeven we denk ik niet te 

noemen want die draait niet die gaan ze ook te koop zetten 

- Havens heeft denk ik meer omzet maar bij Rienties daar verkopen ze meer want daar staan 

altijd auto’s van klanten 

- Bij ons vooral mensen die rondom boeren en vee werken en in de tuin 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar economisch versterken? 

- Ook weer samenwerken en doen waar elk dorp goed in is en die kennis delen 

 

Sport  

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om sport (voorzieningen)? 

- Dat er verenigingen in de omgeving blijven 

- Dat de volleybalclub blijft en niet naar Venray gaat want dat willen ze 

- Dat er sportdagen zijn 

- Dat ik altijd kan blijven ponyrijden op de manege 

- Dat we kunnen voetballen in Maashees maar nu zijn de veldjes van slechte kwaliteit 

- Ik zou willen dat we konden grasmaaier racen 

- Er moet een beter veldje komen om te voetballen , nu onderhoud de gemeente het heel 

slecht misschien moet Niek daar dan gaan grasmaaien       

- Ik zou wel een soort sportclub in Maashees willen 

 

Wat is kenmerkend voor de sportiviteit en de sportvoorziening in jouw dorp? 

We hebben volleybal, dansgarde, paardrijden, jeu de boules, badminton en sjors sportief van 

Doejemee 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op sportief gebied versterken?  

Samen sportdagen organiseren waar meerdere scholen of dorpen aan meedoen 

 

Onderwijs 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om onderwijs? 

- Dat taal en rekenen leuker gemaakt wordt 

- Dat wij ook continurooster krijgen alleen heb ik er dan niks meer aan want ik ga naar de 

Middelbare 

- Alle vakken op het chromebook behalve taal zodat we wel kunnen schrijven 

- Vaker in de week gym liefste elke dag 

- Meer naar buiten, misschien in de zomer buiten leren 

- Schoolplein anders inrichten 

- Tegels eruit, gras erin 

- Vaker tekenen of andere creatieve vakken 

- Vaker andere vakken dan die saaie standaard vakken 

- Vaker andere mensen in de klas ipv alleen maar juffen of meesters bijvoorbeeld timmeren 

leren of hoe begin je een eigen bedrijf 

- Misschien kunnen wij vaker ergens anders naar toe om iets te leren 



 

Wat is kenmerkend voor het onderwijsaanbod in jouw dorp? 

We hebben een kleine school in Maashees voor de middelbare gaan we naar Stevensbeek, Venray of 

Boxmeer. 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van onderwijs versterken? 

Beter luisteren naar wat en hoe de kinderen willen leren maar dat doen ze toch niet. 

 

Wonen 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om wonen en leefbaarheid? 

- Dat je je in je huis, thuis voelt 

- Dat je een eigen kamer hebt die vertrouwd is 

- Een grote tuin 

- Vrij wonen 

- Dat ik verstoppertje en andere spelletjes kan spelen in mijn eigen tuin 

- Dat er een speelplaats dichtbij is 

- Dat er veel groen in de buurt is 

- Dat ik genoeg vriendinnetjes heb om mee te spelen 

- Dat er genoeg gras is om te grasmaaien 

- Dat mijn gezin en mijn huisdieren dicht bij mij zijn 

 

Wat is kenmerkend voor wonen en leefbaarheid in jouw dorp? 

- Iedereen kent elkaar 

- Er is heel veel ruimte en groen in Maashees 

- Niemand heeft een klein huis 

- Iedereen heeft een tuin  
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De Nienekes Cuijk 

7 vraagstukken over samengaan Gemeente Cuijk, Boxmeer en 

Sint Anthonis 

St. Doejemee is met kinderen uit Groep 6 van Bs. De Nienekes aan de slag gegaan met onderstaande 

7 thema’s 

• Duurzaamheid 

• Cultuur 

• Zorg 

• Economie 

• Sport 

• Wonen 

• Onderwijs 

 

Opbrengsten  

Duurzaamheid 

Wat is volgens jullie duurzaamheid? 

- Zonnepanelen 

- Besparen 

- Dat het milieu en natuurvriendelijk is 

- Waterstofauto’s en elektrische auto’s 

- Nee, elektrische auto’s zijn niet duurzaam want dat komt door de accu’s die erin zitten. Afval 

stoppen ze in de grond en er is ook iets met de grondstoffen en kinderarbeid 

 

Wat is voor jou van belang als het gaat om duurzaamheid? 

- Dat er geen hout meer wordt gekapt of dat er 2x zoveel terug geplant wordt 

- Recyclen 

- Zonnepanelen 

- Goedkoper maken van milieuvriendelijke producten 

- Eerst investeren in milieuvriendelijke producten en dan terugverdienen 

- Minder uitstoot want ik heb last van astma 

- Co2 = slecht 

- Opwarmen van de wereld 

 

Wat doen ze in jouw dorp aan duurzaamheid? 

- Oplaadpunten auto’s 

- Veel Tesla’s en zonnepanelen in de dure wijken van Cuijk, dan denken ze dat ze goed bezig 

zijn maar hun huis is 3x zo groot en ze kopen 3x zoveel spullen en dat is ook niet echt 

duurzaam 

- Bij De Kraay een grote energiecentrale 

- Gemeente zou kunnen zorgen dat overal asbest weggehaald wordt 



- Gemeente zou dingen die goed zijn voor het milieu goedkoper kunnen maken, moeten ze 

wel goed kijken dat er niet teveel productie is want anders is dat ook niet duurzaam en kost 

dat veel 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van duurzaamheid versterken? 

- Betere en veilige fietspaden maken  en deze met alle dorpen verbinden zodat er minder 

mensen een auto nodig hebben 

- Elektrische fietsen goedkoper maken en mensen die het niet kunnen betalen kunnen er door 

klusjes voor de gemeente te doen er 1 krijgen 

- Benzine duurder maken 

 

Cultuur 

Wat verstaan jullie onder cultuur? 

- Kan landelijk zijn maar ook plaatselijk 

- Ander dialect 

- Alleen christelijke school en dan kom je bijna niet in aanraking met andere culturen, dat lijkt 

me niet fijn want dan leer je er ook niets over 

- Samenleving met andere culturen 

- Anders eten 

- Siësta houden 

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om cultuur en het verenigingsleven? 

- Alle scholen zouden openbaar moeten zijn. Iedereen is welkom uit alle culturen. Iedereen 

heeft wel aardige dingen 

- Dat je jezelf mag en kunt blijven 

- Iedereen is een mens en iedereen van alle culturen moeten elkaar helpen 

- Meisjes vinden vooral dans, drama en musical leuk jongens doen vaak mee omdat de juf vind 

dat het goed voor ons is 

- Ik zou liever meer buitenspelen tijdens school want buiten kan ik veel beter nadenken 

 

 

Wat is kenmerkend voor de culturele sfeer en activiteiten in jouw dorp? 

- In Cuijk is genoeg te doen. Schouwburg en culturele activiteiten 

- Er zouden wel wat meer gezamenlijke activiteiten met andere culturen en andere buurten 

mogen zijn zodat iedereen elkaar leert kennen 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op cultureel gebied versterken? 

- Meer kennis maken met elkaar want in Cuijk is het denken wij anders dan ik een klein dorpje 

 

Zorg 

Wat verstaan jullie onder zorg? 

- Ziekenhuis 

- Voor elkaar zorgen 
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- Mijn moeder werkt in de zorg 

- Helpen als iemand valt 

- Iedereen helpen van jong tot oud 

- Gezond voedsel goedkoper maken 

- Medicijnen zijn duur 

- Geen gif meer in eten alleen nog biologisch voedsel 

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om zorg (voorzieningen)? 

- Dat er genoeg zorg is 

- Zorg zou meer hypnose moeten gebruiken en andere alternatieve genezing want zo ben ik 

ook beter geworden 

 

Wat is kenmerkend voor het niveau van zorg(voorzieningen) in jouw dorp? 

- Er is geen ziekenhuis 

- Ik snap dat het duur is om een ziekenhuis te bouwen maar benzine is ook duur om steeds 

naar Boxmeer of Nijmegen te gaan 

- Huisartsenposten moeten misschien meer functies krijgen zodat je niet altijd naar ziekenhuis 

hoeft net zoals bloedprikken maar zo kan er nog wel meer. Dus eigenlijk een half ziekenhuis 

van maken. 

- Mensen die in de zorg werken hebben het heel druk 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van zorg versterken? 

- Samenwerken dat de mensen in de zorg wat vaker vrij hebben 

 

Economie 

Wat is volgens jullie economie? 

- Geld en werk 

- President Obama was beter voor de samenleving maar President Trump is beter voor de 

Economie 

 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om werk en economie? 

- Dat iedereen kan werken en geld kan verdienen 

- Dat iedereen eerlijk geld kan verdienen in Amerika is het echt niet eerlijk verdeeld 

- Zwaar werk moet beter betaald worden 

- Miljonairs kunnen wel wat meer delen 

- Dat iedereen zijn talent kan laten zien en daar geld mee kan verdienen 

 

Wat is kenmerkend voor de economische kracht van jouw dorp? 

- Er is genoeg werk in Cuijk 

- Hier is het winkelpersoneel aardiger dan in de stad 

- Er is geen speelgoedwinkel meer en dat is slecht nieuws voor de kinderen 

- Een winkelleider moet zelf kunnen kiezen of ze open blijven of niet nu zegt Intertoys dat het 

moet sluiten, hun hebben teveel macht. 



- Er zijn hier heel veel boeren 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar economisch versterken? 

- Waar we goed in zijn meer samenwerken zodat bijv. Intertoys niet zoveel macht heeft 

 

Sport  

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om sport (voorzieningen)? 

- Sport is mijn leven, ik kan niet anders 

- Iedereen moet sporten en weten waar hij goed in is 

- Moet voor iedereen betaalbaar zijn 

- Arme mensen moeten 1 dag gratis kunnen sporten, hebben ze even geen zorgen meer 

 

Wat is kenmerkend voor de sportiviteit en de sportvoorziening in jouw dorp? 

- Er is genoeg in Cuijk 

- Genoeg verenigingen en genoeg sportvelden en er is een zwembad 

- Misschien nog een buitenzwembad 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op sportief gebied versterken?  

- Meer samen doen , misschien toernooitjes tegen elkaar, dorpen tegen elkaar 

- Vaker bij elkaar kijken hoe ze het bij die vereniging doen en dan van elkaar leren. 

- Meer gratis sporten 

 

Onderwijs 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om onderwijs? 

- Iedereen moet de kans krijgen om te leren 

- Je moet geholpen worden als het niet goed gaat op school met leren 

- Je moet geholpen worden als je gepest word op school 

- Goede leraren die je echt iets leren en niet alleen wat er in het boek staat 

 

Wat is kenmerkend voor het onderwijsaanbod in jouw dorp? 

- Er is genoeg aanbod voor als je naar de lagere school gaat maar als je naar de middelbare 

gaat en je wilt iets anders dan Merlet dan moet je naar de stad. 

 

Hoe kunnen de 25 dorpen elkaar op het gebied van onderwijs versterken? 

- Kijken wat er in die 25 dorpen  is en wat er niet is en meer aanpassen op iedereen. Dus niet 

allemaal hetzelfde maar bijvoorbeeld 1 middelbare school waar ze heel veel sporten en een 

andere Havo of VWO waar ze heel veel aan filmen doen of musical. Of alles, maar dat je 

gewoon  meer te kiezen hebt. 
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Wonen 

Wat is voor jou persoonlijk van belang als het gaat om wonen en leefbaarheid? 

- Dat je alle mensen helpt om een huis te zoeken, ook voor AZC mensen 

- Je moet huizen stevig bouwen zodat ze tegen de storm kunnen 

- Als er grote huizen gebouwd worden dan ook een grote tuin want anders teveel stenen. Nu 

kopen ze vaak een stuk grond en bouwen die vol met een groot huis dus verhouding tuin-

huis moet anders 

- Je wordt niet gelukkig door een groot huis misschien meer tiny houses maar dan wel in de 

natuur neerzetten 

- Huizen goedkope maken zoals in dorp OLLOLAI 

- Je hebt een goede buurt nodig 

- In de buurt moeten niet alleen oude mensen wonen want dan heb je niemand om te spelen. 

Een goed mix van allerlei mensen. 

 

 

 

 

 

  



  

C 
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BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 171 

C | Eindrapportage 

naamgevingscommissie 
 

 

De bewoners van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn via een promotiecampagne 

opgeroepen om een naam voor de nieuwe gemeente in te zenden. Aan deze oproep is in groten getale 

gehoor gegeven: niet minder dan 1.037 voorstellen werden ingediend. Onder deze suggesties zaten 

natuurlijk diverse namen die meerdere keren werden genoemd; na aftrek van deze doublures bleven er 

397 unieke namen over. Het was de taak van de naamgevingscommissie uit al die inzendingen drie namen 

te selecteren. 

 

Wie zaten er in de commissie, hoe was de werkwijze, hoe luidde het oordeel over de ingezonden namen en 

hoe ziet de uiteindelijke voordracht eruit? Dit rapport geeft antwoord op die vragen.  

 

De commissie 
De commissie bestond uit de volgende leden: 

- Erik Jansen, ondernemer te Cuijk 

- Wilbert van de Braak, ondernemer te Cuijk 

- Pierre Arts, voorzitter Historische Kring Land van Cuijk 

- Piet Marcellis, voorzitter stichting De oude schoenendoos Vierlingsbeek 

- Herman Jan van Cuijk,  socioloog Boxmeer 

- Mientje Wever, Lokale omroep LvC, Boxmeer 

- Martien Mahler, historicus Sint Anthonis 

- Roos van Riet, kunstenaar Oploo 

- Jos Hermens, voorzitter Natuurlijk Sint Anthonis 

 

Erik van Weegen, organisatieadviseur gemeentelijke herindeling, was extern lid en trad op als procesbewaker.  

René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatiecentrum, fungeerde als onafhankelijk voorzitter 

met speciale zorg voor de kwaliteit van de argumentatie (consistentie, transparantie, volledigheid). Hij is tevens 

verantwoordelijk voor deze rapportage. 

 

Werkwijze 
Elke inzending is door de commissie besproken en beoordeeld. Alle 1.037 dus. Om dat mogelijk te maken zijn de 

namen voorafgaand aan de beraadslagingen door de voorzitter gerubriceerd. Want niet alleen zaten er uiteraard 

doublures tussen de inzendingen, veel namen hadden ook een duidelijke onderlinge overeenkomst.  

 

Een overzicht van de gehanteerde rubricering:  

• 116 inzendingen waren het resultaat van het spelen met letter- en lettergreepcombinaties ontleend aan 

de namen van de drie gemeenten: ABC-dorp,  Anthuijkmeer, Boxcunis, Cubosa, Sintbocu etc. Dit leverde 

76 unieke namen op. 

• 15 inzendingen werden geïnspireerd door het feit dat er sprake is van een fusie en wel tussen drie 

gemeenten: Driehoven, Driekracht, Driepracht etc. Totaal 14 unieke namen. 

• 39 inzendingen verwezen naar dorpen in de regio of oude streekbenamingen. Suggesties als  Haps, 

Overloon, Sint Agatha, Gulikland, Heerenambt e.d. werden tot deze categorie gerekend. In totaal 33 

unieke namen. 

• 467 inzendingen vonden in de naam Land van Cuijk hun inspiratie: los van allerlei spellingsvarianten ging 

het om namen als Cuijkerland, Land om Cuijk, Mooi land van Cuijk e.d. In totaal 31 unieke namen.  

• 51 inzendingen bevatten een pleidooi voor behoud van één van de drie huidige gemeentenamen. Het 

betrof 19 unieke namen.  

• 22 inzenders vonden het belangrijk dat de ligging in Brabant tot uitdrukking komt in de naam: De 

Brabantsehoek, Poort van Brabant, Brabantoever etc. Dit leverde 18 unieke namen op.  



• 32 inzendingen refereerden in allerlei varianten aan de Peel: Peelland, Parel van de Peel, Peelunie etc. 

Totaal 20 unieke namen. 

• 237 inzendingen concentreerden zich op de karakteristieke ligging van de nieuwe gemeente aan de 

Maas: Land van Maas en Raam, Maasbocht, Maasstad, Westmaas etc. Totaal 136 unieke namen. 

• de overige 58 inzendingen kenmerkten zich door een enorme variëteit: van Bijenkorf tot Groenveld, van 

Niemandsverdriet tot Bommelvelt. Totaal 50 unieke namen.  

 

Uit dit overzicht valt enigszins de populariteit van de diverse namen onder de bevolking af te lezen. Die 

waarneming heeft tijdens de beraadslagingen maar ook in de selectie van de commissie geen rol gespeeld; het 

argument dat een naam aan geschiktheid wint vanwege zijn populariteit is zelfs in het geheel niet gevallen.  

 

Aan welke kenmerken voldoet een goede gemeentenaam?  

De commissie heeft formele en inhoudelijke criteria gehanteerd. Formeel: geen onzinnamen, geen 

woordspelingen, geen dialect of vreemde taal, de naam mag niet lastig uit te spreken zijn, mag niet al te lang zijn, 

mag geen negatieve associaties oproepen, mag geen doublure zijn van een plaatsnaam elders in Nederland. 

Inhoudelijk: de naam moet de afzonderlijke gemeenten verbinden; vaak zal er sprake zijn van een 

gemeenschappelijk historisch of geografisch element. De naam moet een uitstraling hebben die past bij de aard 

èn de ambitie van de nieuwe gemeente en het is zeker een pluspunt als de naam iets weergeeft van de 

geografische ligging: de buitenwereld heeft dan al vast een vermoeden in welk landsdeel de gemeente gezocht 

moet worden. Daarnaast is de naam bij voorkeur markant en dus makkelijk te onthouden en moet deze 

bovendien goed en aangenaam in het gehoor liggen. 

 

Gewapend met deze wijsheid is de commissie aan de slag gegaan. Het stond bij voorbaat vast dat vele namen 

zouden sneuvelen, in de praktijk is die selectie steeds op basis van argumenten geschied. Nergens in het proces 

bleek een stemprocedure nodig, de uiteindelijke voordracht had de instemming van alle commissieleden.  

 

Het oordeel 
De belangrijkste overwegingen per rubriek: 

 

Namen bestaande uit letter- en lettergreepcombinaties 

De commissie is onder de indruk van het aantal en de vindingrijkheid van de inzendingen van dit type. Het zijn 

stuk voor stuk oprechte pogingen van burgers om een verbinding te zoeken tussen de drie gemeenten, een 

verbinding die vervolgens ook nog eens de vrede bewaart; immers elke partij krijgt zijn deel (letter of lettergreep) 

en kan zich - zij het ook soms met enige moeite - herkennen in het woordbeeld. 

 

De commissie heeft alle namen stuk voor stuk bekeken maar mist daarin de door haar noodzakelijk geachte 

inhoudelijke relatie met de drie gemeenten. De namen zijn veelal betekenisloos, weinig onderscheidend en doen 

vaak ook wat gekunsteld aan. De namen zijn in de commissie ook nog eens hardop voorgelezen om te zien of de 

klank in sommige gevallen het negatieve oordeel zou kunnen wijzigen. Dat was niet het geval. De commissie 

draagt geen enkele naam uit deze rubriek voor. 

 

Namen die de fusie als onderwerp hebben  

Heel wat inzenders probeerden in de naam tot uitdrukking te brengen dat er drie gemeenten fuseren. Namen als 

Drieluik, Driepunt en Triola waren het resultaat van de inspanningen. De commissie constateert dat in dit soort 

namen - ondanks alle goede bedoelingen - weinig inhoudelijke relatie met de drie gemeenten terug te vinden is. 

Wat dat betreft lijkt deze categorie sterk op de rubriek met namen die bestaan uit letter- en 

lettergreepcombinaties. De commissie draagt geen enkele naam uit deze rubriek voor. 
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Dorps- en streeknamen 

Sommige inzenders zagen in de naam van een dorp in de regio de ideale benaming voor de nieuwe gemeente, 

zoals Beugen, Wanroij, Laarakker e.d. De commissie acht deze dorpen echter te weinig beeldbepalend voor de 

huidige drie gemeenten om naamdrager te kunnen zijn van de toekomstige nieuwe gemeente. Bovendien – en 

dat is steeds een belangrijk argument geweest in de overwegingen van de commissie - zijn ze landelijk ook te 

weinig bekend. 

Anders is dat met de ingediende suggestie Overloon; die naam kan enigszins rekenen op een bovenregionale 

naamsbekendheid. Om die reden besluit de commissie om de naam Overloon te plaatsen op de longlist, d.w.z. de 

lijst waaruit de commissie later een definitieve selectie zal maken. 

Andere inzenders vonden hun inspiratie voor een nieuwe gemeentenaam in een streekbenaming, zoals Land van 

de Kruisheren, de 25 heerlijkheden e.d.  Hoe welluidend sommige namen ook waren, er zaten naar de mening van 

de commissie weinig geschikte suggesties tussen. Nu eens was de historische relatie te dun (Kleverland), dan weer 

was de naam te moeilijk (Overnederambt) of te algemeen (Zuidoosthoek). Een uitzondering vormde de benaming 

Land van Cuijk, om praktische reden is besloten aan deze naam een aparte categorie te wijden. 

 

Land van Cuijk 

Heel veel inwoners van de drie gemeenten, dus ook die uit Boxmeer en Sint Anthonis, gaven de voorkeur aan de 

naam Land van Cuijk. De motivatie was tamelijk eensluidend: de naam is historisch correct, voelt vertrouwd aan, is 

ingeburgerd, ligt goed in het gehoor, is krachtig, sluit aan bij de toeristische promotie en bij de naamgeving van 

heel wat bedrijven en instellingen, is ten slotte ook toekomstbestendig: Grave en Mill kunnen zich er nu of later zo 

bij aansluiten. Verschillende inzenders benadrukken dat deze nieuwe gezamenlijke naam de inwoners ook echt 

verenigt: ‘het verleden begraven we en we gaan samen volop voor de toekomst.’ 

De commissie sluit zich volmondig bij deze overwegingen aan en plaatst de naam met al haar spellingsvarianten 

op de longlist.  

 

De huidige gemeentenamen 

Verschillende inzenders pleiten voor handhaving van één van de bestaande gemeentenamen. De commissie heeft 

van deze inzendingen gebruik gemaakt om een principiële discussie te voeren. Enerzijds werd geconstateerd dat 

een bestaande naam in de regel de voorkeur verdient boven een geheel nieuwe verzonnen naam. En dat is niet 

omdat die ‘oude’ namen intrinsiek veelzeggender zijn, maar simpelweg omdat ze al eeuwenlang bestaan. Ze zijn 

als het ware in het geheugen van mensen gegrift, de geografische herkenbaarheid is daardoor hoog, de 

uitstraling eveneens. Nieuwe namen moeten wat dat betreft nog aan zeggingskracht winnen en dat kost geld en 

heel veel tijd. Er moeten dus met andere woorden hele goede redenen zijn om de oude vertrouwde naam in te 

wisselen voor een nieuwe. Anderzijds werkt een bestaande naam – welke dat ook zou zijn – totaal niet verbindend. 

De naam slaat geen brug tussen de inwoners van de nieuwe gemeente, ze verenigt niet, ze draagt ook niets uit 

van gezamenlijkheid. En het is juist dat aspect dat heel veel inzenders in hun toelichting benadrukken: we maken 

een nieuwe start en we doen het met z’n allen. Op grond van deze argumentatie heeft de commissie uiteindelijk 

besloten geen bestaande naam op de longlist te plaatsen. Het argument van de naamsbekendheid – en daarin 

zijn de bestaande namen inderdaad superieur – heeft het moeten afleggen tegen een groter doel: het zoeken 

naar gemeenschappelijkheid.  

   

Namen refererend aan Brabant 

Sommige inzenders willen in de naam nadrukkelijk duidelijk maken dat de nieuwe gemeente in de provincie 

Brabant ligt. Namen als Groen Brabant, Hoek van Brabant, Klein Brabant zijn uitingen van die wens. De commissie 

waardeert deze pogingen juist vanwege het gebruik van de provincienaam: zelfs Groningers zullen weten waar 

Brabant ligt. In veel gevallen is de  geografische aanduiding echter te weinig specifiek en op meer gemeenten in 

de provincie van toepassing. Anders is dat met benamingen als Noord-Oost Brabant en Oost-Brabant. Van deze 

varianten gaat de voorkeur van de commissie unaniem uit naar Oost-Brabant en dan het liefst aan elkaar 

geschreven ‘Oostbrabant’. De naam wordt treffend geacht omdat die namelijk precies uitdrukt waar de nieuwe 

gemeente ligt, oostelijker kan niet. Er zijn echter wat overwegingen die deze keuze niet geheel onomstreden 

maken. Ik laat de argumenten de revue passeren: 



 

De naam Oost-Brabant wordt ook gebruikt voor het oostelijk deel van de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De 

verwarring die hierdoor kan ontstaan is echter zeer beperkt. 

De Nationale politie onderscheidt 10 regio’s waaronder de Regionale eenheid Oost-Brabant. Dit gebied omvat 

ook Den Bosch en Eindhoven. De verwarring is hier al wat groter. 

Oost-Brabant kan op diverse manieren worden gespeld: aan elkaar geschreven of los, met een verbindingsstreepje 

of zonder; in mondeling taalgebruik is dat geen probleem, bij schriftelijke correspondentie zal er bij de gebruiker 

enige twijfel zijn over de juiste spellingswijze. Net zoals dat trouwens nu al het geval is met de huidige 

gemeentenaam Sint Anthonis, moet dat met of zonder verbindingsstreepje. Het is met andere woorden misschien 

geen onoverkomelijk bezwaar, maar toch wel een nadeel. 

 

Ondanks deze minpunten heeft de commissie besloten de naam Oostbrabant toe te voegen aan de longlist. 

 

Namen die verwijzen naar de Peel  

Tal van inzenders refereren aan de kenmerkende geografische ligging van de nieuwe gemeente die gesitueerd is 

tussen Peel en Maas. Suggesties als Land van Peel en Maas, Peel en Maasrand, Peelrand en Maas, Peelmaas, Peel 

en Maasvallei zijn daarvan treffende voorbeelden. De commissie heeft al deze voorstellen - hoe fraai ook – op 

formele gronden moeten afwijzen vanwege de gelijkenis met de bestaande Limburgse gemeente Peel en Maas. 

Die overeenkomst is te groot en dus uiterst verwarrend.  

De inzendingen die enkel de Peel vernoemen (Over Peel, Peelland, Peelklei e.d.) konden evenmin op instemming 

van de commissie rekenen: slechts een deel van het grondgebied van de nieuwe gemeente ligt in de Peel, de 

dorpen langs de Maas vormen daar geen onderdeel van. 

 

Namen die verwijzen naar de Maas 

Zeer talrijk waren de inzendingen die de nabijheid van de rivier de Maas als primair uitgangspunt hadden. 

Uiteraard waren er onder deze suggesties veel combinaties met de Peel maar dan in een andere volgorde dan in 

de vorige categorie: Land van Maas en Peel, Maas en Peelrand, Maas en Peelkant, Tussen Maas en Peel etc. Deze 

namen zijn op grond van dezelfde argumentatie als hierboven afgewezen. 

 

Gecharmeerd was de commissie van de suggestie Maasbroek. Deze naam geeft op subtiele maar treffende wijze 

de ligging aan van de nieuwe gemeente (tussen Peel en Maas) maar zonder de bovengenoemde bezwaren. Een 

broek is namelijk een toponiem voor een drassig gebied dat veelvuldig in de regio voorkomt en is ontstaan door 

afwatering uit de Peel. Het broeklandschap is terug te vinden in zowel Cuijk, Boxmeer als Sint Anthonis en mag 

kenmerkend voor de streek worden genoemd. Reden voor de commissie om de naam Maasbroek op de longlist 

te plaatsen.    

Dan is een lange lijst van andere namen die de ligging aan de Maas probeert weer te geven: Maasbocht, 

Maasboog, Maasbrug, Maasdal, Maasdorpen, Maashorst, Maaskade, Maasmeer, Maasslinger, Maasstad, Maaswijk 

enz. enz. Dit is maar een kleine greep uit bijna 100 soortgelijke suggesties. De commissie concludeert dat al deze 

namen in geografisch opzicht te weinig specifiek zijn; de Maas is immers de langste rivier van Nederland. Een 

dergelijke algemene naam geeft geen exacte indruk van de ligging van de nieuwe gemeente.   

Ook de vele inzendingen die wel een nadere specificatie van de ligging gaven (Maaskant Oost, Maasland Zuid-

Oost, Ooster Maashoek, Westermaas e.d.) vonden geen genade in de ogen van de commissie: toch nog te 

algemeen, te weinig onderscheidend.  

 

Sommige inzendingen probeerden de geografische ligging meer precies aan te duiden door in de naam de Maas 

te combineren met het riviertje de Raam dat door een deel van het grondgebied van de nieuwe gemeente loopt 

(Land van Maas en Raam, Raam en Maas, Maasraam e.d.). De commissie is evenwel van mening dat de 

bekendheid van de Raam voor buitenstaanders te gering is om dit doel te bereiken. Bovendien valt het 

stroomgebied van dit riviertje goeddeels buiten de nieuw te vormen gemeente. 
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Erg interessant vond de commissie ten slotte de inzendingen die de nadruk leggen op het unieke 

maasheggenlandschap binnen de nieuwe gemeente. De namen Land van Maasheggen, Maasheggenland en 

Maasheggen bleken hiervan de beste voorbeelden. Het gebied is vorig jaar benoemd tot Unesco-biosfeergebied, 

hetgeen het uitzonderlijke karakter van het natuurgebied ook internationaal onderstreept. Door deze erkenning 

zal de naamsbekendheid ongetwijfeld groeien. Alle reden voor de commissie om de naam Maasheggen met de 

bovengenoemde varianten op de longlist te plaatsen.  

 

Gerubriceerde namen 

Ondanks alle rubriceringen blijven er tientallen inzendingen over, die stuk voor stuk door de commissie zijn 

besproken en beoordeeld. Voor de volledigheid en uit respect voor de inzenders die immers veel tijd en moeite 

hebben gestoken in hun suggesties, wordt het oordeel over die namen hieronder nader toegelicht. Uiteraard is 

het ondoenlijk om alle namen te bespreken, onderstaand een poging om ze enigszins gegroepeerd de revue te 

laten passeren.  

 

Veel inzenders vonden inspiratie in de prachtige natuur van de regio, zoals Groenrijk, Broekheideveld, 

Boswaterland en andere varianten. Allemaal toepasselijke namen die naar het oordeel van de commissie de 

nieuwe gemeente toch te weinig definiëren. 

  

In veel ingezonden namen wordt impliciet een zeer welwillend oordeel over de fusie van de drie gemeenten 

gegeven, zoals Gemoederijk, Land van Akkedeeren, Onze pracht, Samen Leven, Samen Sterk, Thuus, Wij-land e.d. 

Die uiterst positieve toonzetting is ook terug te vinden in het merendeel van de toelichtingen op de reeds 

besproken naamsuggesties. Kennelijk ervaren heel veel van de inwoners van de drie huidige gemeenten de 

voorgenomen fusie als gewenst, noodzakelijk of op z’n minst als onvermijdelijk. 

 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op dit patroon, slechts 3 van de 1.037 inzendingen zijn ronduit negatief; een 

uiterst gering aantal dus. Dat afwijkend oordeel komt terug in de voorgestelde naam: Kutgemeente, Tyfus CBA, 

Land van intensieve CDA teelt. 

 

Ten slotte zijn er in deze restcategorie nogal wat namen die teruggrijpen op een lang vervlogen historie (zoals 

Civicum, Romanum, Valentiniana, e.d.) of een sterk beroep doen op de fantasie (Bommelbelt, Witte huis, Hillenaar, 

Augustus, e.d.). De commissie acht deze namen inhoudelijk niet sterk genoeg om de bestaande gemeenten 

betekenisvol te verbinden.  

 

Tot zover de bespreking van de 397 unieke namen die zijn ingediend. De selectie leidde tot een longlist van 5 

namen die door de commissie in meer of mindere mate geschikt werd geacht: 

 

• Overloon 

• Land van Cuijk 

• Oostbrabant 

• Maasbroek 

• Maasheggen met varianten 

 

Nadere selectie was dus geboden, waarbij ook de diverse naam- en spellingsvarianten in de discussie werden 

betrokken. Daarnaast werd een beroep gedaan op deskundigheid van het advocaten- en notarissenkantoor 

Hekkelman. Daarbij werd gekeken naar reeds bestaande registraties van de door de commissie geselecteerde 

namen en naar mogelijk andere (juridische) belemmeringen voor het gebruik ervan.   

 



Nadere selectie 

 

Maasheggen 
De commissie heeft lang gesproken over de drie varianten waaruit een nadere selectie moest worden gemaakt. 

‘Land van Maasheggen’ viel al snel af vanwege de lengte, moeilijker was de keuze tussen de andere twee. 

‘Maasheggenland’ is een correcte weergave van een gebied waarin die kenmerkende landschapselementen 

veelvuldig voorkomen, Maasheggen daarentegen suggereert dat er binnen de gemeentegrenzen niets anders te 

vinden is dan deze elementen. Anderzijds benadrukt Maasheggenland weer teveel het landelijk karakter, terwijl 

Maasheggen wat dynamischer klinkt, wat zakelijker ook. Het zijn subtiele verschillen die illustreren hoe grondig de 

commissie te werk is gegaan. Uiteindelijk is toch unaniem gekozen voor de korte, krachtige variant; de naam 

Maasheggen wordt definitief voorgedragen. 

 

Land van Cuijk 
De naam Land van Cuijk kan – los van dialectvarianten – op verschillende manieren worden gespeld, zo bleek uit 

de inzendingen: Land(t) van Kuijk, Kuyk, Cuijk, Cuyk, Cuijck. De commissie kiest ondubbelzinnig voor de meest 

gangbare en meest eenvoudige spelling: Land van Cuijk. Sommige inzendingen laten de naam voorafgaan door 

het lidwoord ‘het’. Deze suggestie wordt door de commissie niet overgenomen: als onderdeel van de naam is het 

lidwoord overbodig en zou het bovendien met een hoofdletter moeten worden geschreven. En is het dan de 

gemeente Het land van Cuijk of gemeente Het Land van Cuijk? De commissie  acht deze discussies ongewenst en 

draagt daarom de meest sobere spellingsvariant voor: Land van Cuijk.  

 

Maasbroek 
De commissie moest uit de drie overgebleven namen van de longlist er nog één selecteren. Het ging daarbij om 

Oostbrabant of Maasbroek; Overloon werd bij nadere beschouwing te weinig geschikt bevonden: minder 

kenmerkend voor de nieuwe gemeente dan de andere twee. In dit stadium van besluitvorming speelde de 

rapportage van het notariskantoor Hekkelman een doorslaggevende rol: het gebruik van de naam Oostbrabant 

werd (niet geheel onverwacht) door het kantoor ernstig ontraden vanwege de gelijkenis en dus verwarring met 

andere overheidsorganen, zoals de rechtbank Oost-Brabant en de regionale politie eenheid Oost-Brabant.  

Tegen het gebruik van de naam Maasbroek werden door het kantoor Hekkelman geen bezwaren ingebracht. 

Daardoor kon de opdracht van de commissie worden voltooid: de naam Maasbroek werd toegevoegd aan de 

definitieve voordracht. 

 

Voordracht 

De commissie adviseert om de drievolgende namen aan de bevolking voor te leggen: 

• Maasheggen 

• Land van Cuijk 

• Maasbroek 

 

Rest mij ten slotte als voorzitter de commissieleden oprecht te bedanken voor hun tijd,  moeite, inzet en bovenal 

voor het vermogen om constructief te debatteren, zonder dat vooringenomen stellingen de boventoon voerden. 

Eenieder voelde de verantwoordelijkheid om - los van eigen voorkeuren - de beste namen voor de nieuwe 

gemeente te selecteren. Dat is in deze processen allerminst vanzelfsprekend en verdient groot respect.   

  

29 augustus 2019        

René Bastiaanse 
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Geachte colleges van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert en Grave, 

 

Zoals bekend; de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis werken aan een herindeling per 1 januari 2022. Het 

door de colleges en raden van deze gemeenten vastgestelde herindelingsontwerp is u inmiddels toegezonden ter 

kennisname en eventuele zienswijzen. 

 

Naast de bestuurlijke en inhoudelijke verbinding die we als gemeenten in het Land van Cuijk kennen en in stand 

houden na datum herindeling, staan we samen voor het vraagstuk inzake de positionering van de ambtelijke 

capaciteit/organisaties binnen onze regio. 

 

In ons herindelingsontwerp, hoofdstuk 5, heeft u kennis kunnen nemen van het feit dat de gemeente Land van Cuijk 

i.o. een eigen ambtelijke organisatie vorm gaat geven. Dit geheel in lijn met de naar aanleiding van onze eerdere 

bestuurlijke besprekingen aan u gezonden brief d.d. 12 september jl. Daarbij doen wij het aanbod aan de autonome 

gemeentebesturen van Mill en Sint Hubert en Grave om hun ambtelijke capaciteitsbehoefte (deels) rechtspositioneel 

onder te brengen in deze nieuw te vormen ambtelijke organisatie en daarvan diensten/producten af te nemen, op 

basis van een dienstverleningsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over een vooraf met elkaar bepaalde 

kwaliteit en prijs. We duiden dit concept als een ‘regiemodel’. 

 

Mede op uw verzoek geven wij, de stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. in nauwe afstemming met hun colleges 

van B&W, u met bijgevoegde notitie een eerste beeld van de keuzeopties (‘knoppen’) in de vormgeving en inrichting 

van een dergelijk regiemodel.  

 

Daarbij staan wij er zeker voor open om deze opties met u nader te verkennen, uw beelden en verwachtingen daarbij 

te bespreken en onze voorwaarden daarin nader te duiden. Onze voorwaarden hebben wij op enkele plaatsen in deze 

notitie reeds opgetekend om u daarvan vroegtijdig een transparante indruk te geven. 

 

In alle gevallen zijn onze (soms strakke) voorwaarden erop gericht de complexiteit van het samenwerkingsmodel te 

reduceren, ten gunste van ons als gemeentebesturen en onze medewerkers. Wij onderschatten deze complexiteit en 

de risico’s daarin zeker niet, omdat circa 1/4e deel van onze ambtelijke capaciteit in de maximale variant voor uw 

gemeentebesturen werkzaam zal zijn en er een veelheid aan politieke dynamieken, bestuurlijke ambities en 

overlegvormen zou kunnen ontstaan rondom onze ambtelijke organisatie.  

 

Samenwerking volgens een volledig regiemodel voor twee opdrachtgevende gemeentebesturen vindt tot op heden in 

Nederland nog nergens plaats. Overal is sprake van één-op-één dienstverlening, zoals in Zandvoort-Haarlem, 

Groningen-Ten Boer (tot 1/1/19), Woerden-Oudewater, Meerssen-Maastricht en Weesp-Amsterdam. Wij hebben de 

praktijkervaringen van deze regiemodellen in bijgaande notitie meegenomen en meegewogen.  

 

Hoe nu verder? 

Wij verwachten u met deze notitie een beter eerste beeld te hebben geschetst van de keuzemogelijkheden in een 

regiemodel, zoals we dat graag met u verder vorm en inhoud zouden willen geven. 

 

Graag nodigen wij een vertegenwoordiging vanuit uw colleges (burgemeester en wethouder) uit om met ons als 

stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. nader in gesprek te gaan over deze memo en uw vraagpunten, wensen en 

verwachtingen daarbij.  

  

Onderwerp Oplegbrief bij notitie uitgangspunten regiemodel 

Behandeld door Stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. 

Datum 12 november 2019 
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Wij vernemen graag of u daartoe bereid bent en laten desgewenst contact met uw secretariaat opnemen voor het 

inplannen van dit overleg. Dat overleg kan volgen op een eerste technische bespreking met onze projectleider Stan 

van de Laar, zoals wij u in ons schrijven van 1 november jl. hebben aangegeven. 

 

Omwille van helderheid voor alle medewerkers in het Land van Cuijk en de voortgang in ons herindelingsproces 

willen wij uiterlijk 24 december 2019 (einde periode zienswijzen op herindelingsontwerp) van u een intentiebesluit 

vernemen om tot de vorming van een regiemodel te komen, dan wel met elkaar te concluderen dat het een 

onhaalbare weg blijkt te zijn.  

 

In dat laatste geval benadrukken wij dat wij voortvarend gaan bouwen aan onze gemeente Land van Cuijk. Daarbij 

zullen wij ook een bepaalde mate van rust rondom ons reorganisatieproces creëren, ook de eerste jaren na de start 

van onze nieuwe gemeente. Gesprekken over bestuurlijke fusie óf (intensieve) ambtelijke samenwerking zijn, indien 

wij op korte termijn niet sámen deze stap zetten, wat ons betreft pas weer ver in de eerste bestuursperiode van de 

nieuwe gemeente een optie. 

 

Op basis van die zwaarwegende intentie zullen we in het eerste geval met elkaar een proces uitlijnen om tot nadere 

uitwerkingen te komen, als basis voor uiteindelijke formele besluitvorming vóór de zomer (uiterlijk juni) van 2020. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de colleges van B&W van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis, 

 

 

Wim Hillenaar 

Voorzitter stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. 
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Opbouw van deze notitie 

Na een bondige intro op de uitgangspunten en doelstellingen met het regiemodel, behandelen we een aantal 

‘knoppen’ waarover we in gezamenlijkheid met elkaar afspraken moeten maken en die tezamen de vormgeving en 

inrichting van het regiemodel bepalen. Voor dit moment onderscheiden we daarin de volgende knoppen: 

1. Het in te brengen takenpakket 

2. Rechtspositie, lokale dienstverlening en bestuurlijke nabijheid 

3. Couleur locale en beleidsvrijheid 

4. De politiek-bestuurlijke verbinding rondom de samenwerking 

5. De (ambtelijke) sturing op de samenwerking 

6. De financiering van de taakuitvoering 

7. Het juridisch kader onder de samenwerking 

 

Intro: uitgangspunten en doelstellingen met regiemodel 

De gemeente Land van Cuijk i.o. zal een eigenstandige ambtelijke organisatie bouwen. Dit stelt ons in staat om 

enerzijds regie te houden op het herindelingsproces en anderzijds een zo slagvaardig mogelijke ambtelijke 

organisatie te bouwen, ingericht naar de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities van onze nieuwe 

gemeente én met een zuivere bestuurlijke en ambtelijke aansturing.  

 

Daarbinnen zijn de volgende subdoelen van belang: 

a. voldoende in staat zijn om kwalitatief goede strategische denkkracht aan ons te verbinden; 

b. daarmee een professionele en efficiënte uitvoering en bedrijfsvoering te organiseren; 

c. en een stevige kernendemocratie op te bouwen, waarmee we een duurzame verbinding met de dorpen in de 

nieuwe gemeente opbouwen. 

 

Een ambtelijke vergaande integratie (regiemodel) van Grave en Mill en Sint Hubert in onze ambtelijke organisatie kan 

bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen. Gezamenlijk kunnen we, op de onderdelen waarop we samenwerken, 

de gemeentelijke taakuitvoering effectief en efficiënt verzorgen voor drie gemeenten. Drie gemeenten die in totaal 

bijna 90.000 inwoners tellen. Een dergelijke ambtelijke integratie leidt tot een organisatie die robuust is in de 

taakuitvoering, strategische denkkracht kan organiseren, minder kwetsbaarheden kent, kansen op specialisatie en 

doorontwikkeling kent én een aantrekkelijker werkgever zal zijn. Elementen die bijdragen aan een kwalitatief goede 

en professionele dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. En dat met behoud van uw 

politiek-bestuurlijke zelfstandigheid.  

 

Daarbij komt dat een keuze voor een regiemodel vanuit zowel Mill en Sint Hubert als Grave eraan zal bijdragen dat de 

nu aanwezige ambtelijke capaciteit en kwaliteit in het Land van Cuijk behouden kan worden voor onze regio. Het dan 

voorliggende proces van integratie van onze ambtelijk organisaties (werkorganisatie CGM, ambtelijke organisatie 

Boxmeer en Sint Anthonis) zal vroegtijdig helderheid en vertrouwen geven aan al onze betrokken medewerkers. 

 

Het in te brengen takenpakket 

Als we spreken over een ‘regiemodel’ bedoelen we daarmee een ‘substantiële en structurele inbreng en afname van 

ambtelijke taken en dus capaciteit, op basis van een meerjarige overeenkomst’. Het afnemen van slechts één of 

enkele taken verstaan wij niet onder een regiemodel en heeft voor ons het karakter van ‘cherry picking’. Dergelijke 

afspraken zouden we in een latere fase, na vormgeving van onze ambtelijke organisatie en na datum herindeling, 

(tijdelijk) overeen kunnen komen, maar behoren niet tot het substantiële vraagstuk dat nu voorligt. 

 

  

Onderwerp Notitie uitgangspunten regiemodel - CONCEPT 

Behandeld door Stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. 

Datum 12 november 2019 
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In de kern maken we onderscheid binnen het gemeentelijke takenpakket in de drie blokken: beleid, uitvoering en 

bedrijfsvoering. Wij staan open voor de inrichting van een regiemodel en zouden graag met u het gesprek voeren 

langs deze drie blokken. 

 

Onze inzet is daarbij om ‘beleid en uitvoering’ gekoppeld te houden. Concreet: u brengt of alleen ál uw 

bedrijfsvoeringstaken in (en verzorgt uitvoering en beleid lokaal in eigen huis) óf u brengt ál uw taken onder in onze 

ambtelijke organisatie. Ervaringen elders leren ons dat het aanbrengen van een knip tussen beleid en uitvoering in de 

aansturing en uitvoering als zeer complex wordt ervaren. 

 

Ofwel, de voor u uit te voeren taken moeten samen een logisch geheel van bij elkaar horende taken vormen. Het 

takenpakket dat we voor uw gemeenten uitvoeren moet wat ons betreft zoveel mogelijk één geheel vormen. Immers 

draagt dit bij aan een heldere en zuivere bestuurlijke én ambtelijke aansturing. Een groot aantal ‘knips’ in welke taken 

we wel en niet voor uw gemeenten uitvoeren bemoeilijkt de coördinatie op de ambtelijke organisatie en belemmert 

de integratie- en harmonisatiemogelijkheden, hetgeen eventueel efficiëntievoordelen inperkt.  

 

Aanvullend daarop stellen wij dat zowel Mill en Sint Hubert als Grave (nagenoeg) eenzelfde takenpakket bij onze 

ambtelijke organisatie willen inbrengen. Dit bevordert de eenheid in de totale taakuitvoering van de ambtelijke 

organisatie en maakt effectieve en efficiënte taakuitvoering mogelijk.  

 

Rechtspositie, lokale dienstverlening en bestuurlijke nabijheid 

De mate van inbreng van taken hangt voor ons in belangrijke mate samen met de locatie waarop medewerkers hun 

taken uitvoeren. Deze taakuitvoering moet passen binnen het nog te duiden huisvestingsconcept binnen de 

gemeente Land van Cuijk i.o. 

 

Uitgangspunt is in ieder geval voor uw gemeentebesturen dat de ambtelijke capaciteit ‘centraal’ is gehuisvest binnen 

de gemeente Land van Cuijk. Waar strikt noodzakelijk kunnen taken die juridisch, financieel en qua rechtspositie van 

betreffende medewerkers zijn ‘ingebracht’, toch lokaal in Grave en/of Mill en Sint Hubert worden uitgevoerd. Wij 

denken daarbij vooral aan taken die de lokale dienstverlening direct raken, zoals groenvoorziening, baliemedewerkers 

en bestuurssecretariaat. 

 

Ook in deze gevallen hebben wij er een voorkeur voor dat de betreffende taken worden ingebracht in het 

regiemodel. De betreffende medewerkers rechtspositioneel worden ondergebracht in de ambtelijke organisatie 

gemeente Land van Cuijk, maar maken we samen afspraken over de mate waarin en wijze waarop deze taken lokaal 

(op het betreffende gemeentehuis) worden uitgevoerd. 

 

Een nieuwe ambtelijke samenwerking heeft formeel een reorganisatie tot gevolg. Dit houdt in dat personeel 

rechtspositioneel bij een andere rechtspersoon dan de huidige GR Werkorganisatie CGM moet worden 

ondergebracht. Daarin kan technisch gezien een aantal keuzes worden gemaakt: 

• De voor u in te zetten medewerkers komen op de loonlijst van de gemeenten Mill en Sint Hubert en Grave en 

worden gedetacheerd naar de ambtelijke organisatie gemeente Land van Cuijk i.o. 

• De voor u in zetten medewerkers komen op de loonlijst van de ambtelijke organisatie van de gemeente Land van 

Cuijk i.o. 

• Hybride vorm tussen bovenstaande vormen; sommige ambtenaren worden rechtspositioneel ondergebracht bij uw 

gemeenten, anderen bij de nieuwe ambtelijke organisatie gemeente Land van Cuijk i.o.  

 

Onze voorkeur gaat er naar uit om álle medewerkers rechtspositioneel onder te brengen bij de ambtelijke organisatie 

van de gemeente Land van Cuijk i.o. Ook hierbij geldt dat dit de meest eenvoudige vorm is, waarbij de hiërarchische 

aansturing het meest eenvoudig en zuiver is georganiseerd. 
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Couleur locale en beleidsvrijheid 

U zult naar wij verwachten zoeken naar waarborgen op de couleur locale en beleidsvrijheid van de autonome 

gemeentebesturen Grave en Mill en Sint Hubert, binnen het regiemodel. Daarvoor kiest u immers voor een ambtelijke 

integratie in plaats van een bestuurlijke herindeling.  

 

Echter, deze beleidsvrijheid moet zich wat ons betreft ‘beperken’ tot beleidsinhoudelijke politiek-bestuurlijke lokale 

wensen en ambities. U bepaalt uw belastingtarieven in uw gebied. U stelt uw prioriteiten in het onderhoud van de 

buitenruimte. U maakt uw keuzen voor de inzet van middelen in het kader van het sociaal domein. U bepaalt het 

‘wat’. 

 

De wijze waarop (‘hoe’) ambtelijk invulling wordt gegeven aan deze bestuurlijke voorkeuren is voorbehouden aan de 

ambtelijke organisatie gemeente Land van Cuijk. De daarbinnen afgesproken werkprocessen, formats, systemen, 

applicaties en reactietermijnen zijn ook op de dienstverlening aan uw gemeentebestuur van toepassing. De termen 

‘couleur locale’ en ‘beleidsvrijheid’ hebben voor ons dus beiden enkel een beleidsinhoudelijk karakter (wat) en geen 

uitvoerend (hoe) karakter. 

 

Wij zijn uiteraard benieuwd naar waar u uw beleidsvrijheden ziet en wilt blijven zien als het gaat om beleid, 

verordeningen en beleidsregels, belastingen en frontofficetaken. 

 

Wij willen een samenwerking zo inrichten, dat deze de lokale kleuring van uw gemeenten voldoende recht doet. Dat 

willen we mét u doen, zoveel mogelijk met behoud van de eenheid in de taakuitvoering en zonder kansen om beleid 

te harmoniseren al teveel in te perken. Immers zit daarin de meerwaarde om de ambtelijke organisatie te verstevigen 

en efficiënt te laten functioneren.  

 

Een voornaam punt dat we hier willen adresseren (in lijn met de insteek onder punt 1; het in te brengen takenpakket) 

betreft het achterhouden van een ‘regieteam’ of ‘beleidsregisseurs’. Wij geven reeds op voorhand aan dat we géén 

voorstander van dit principe zijn. Omdat de praktijk uitwijst dat dit veelal leidt tot ‘wij-zij-verhoudingen’ tussen 

ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer. Het risico bestaat dat het regieteam te zeer een voorportaal 

voor het eigen college gaat vormen. 

Wij begrijpen dat een autonome gemeente ‘grip’ wil houden op de lokale beleidsbepaling en -uitvoering, echter 

zouden wij het regiemodel zoveel als mogelijk op de normale lijn tussen college en ambtelijke organisatie willen laten 

lijken. Ofwel, vanuit het college van B&W van de opdrachtgevende gemeente neemt de betreffende 

gemeentesecretaris de ‘opdrachten’ mee naar de directie/het MT van de ambtelijke organisatie gemeente Land van 

Cuijk en zorgt er vanuit deze ambtelijke regie voor dat zaken tijdig en conform opdracht worden uitgevoerd. 

Daarnaast hebben portefeuillehouders van de opdrachtgevende gemeenten hun portefeuillehoudersoverleggen met 

beleidsmedewerkers of managers uit de ambtelijke organisatie Land van Cuijk. Bij voorkeur wordt ingezet op 

gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, om de werkbaarheid 

voor en betaalbaarheid van de ambtelijke organisatie te bevorderen. 

 

De politiek-bestuurlijke verbinding rondom de samenwerking 

Een ambtelijke integratie kan niet volstaan met enkel ambtelijke verbindingen. Zeker niet in het Land van Cuijk, waarin 

we samen een rijke historie van bestuurlijke samenwerking kennen én we als regio eenheid uitstralen en willen blijven 

uitstralen naar onze omgeving.  

 

Wij vinden het belangrijk dat er zowel formeel als gevoelsmatig betrokkenheid is van zowel uw colleges als uw 

gemeenteraden. Hoewel de samenwerking zich beperkt tot een ambtelijke samenwerking, is goede bestuurlijke en 

politieke sturing en verantwoording van belang, temeer wij een intensieve samenwerking voorstaan waarbij onze 

ambtelijke organisatie alle taken of een zeer substantieel deel van het gemeentelijk takenpakket voor u zal uitvoeren. 

Graag maken we met u afspraken over de rolneming van uw colleges en gemeenteraden; concreet op welk 

abstractieniveau uw colleges respectievelijk uw gemeenteraden sturen en hoe de verantwoordingslijnen lopen. 
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Het is naar onze mening van belang om ook rondom een ambtelijke integratie periodiek (een of twee maal per jaar) 

een collegeontmoeting te organiseren om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie én 

in de betreffende gemeenten. Ook op raadsniveau kunnen we zeker jaarlijks een dergelijke bijeenkomst beleggen om 

raadsleden verbonden te houden met ook hun ambtelijke organisatie. Wij stemmen de gewenste overlegfrequentie 

graag lopende het samenwerkingsproces met u af, afhankelijk van onze wederzijdse behoeften. 

 

De (ambtelijke) sturing op de samenwerking 

Wij staan een heldere sturing en verantwoording voor, waarbij kosten en opbrengsten van de samenwerking helder 

zijn voor uw college en uw gemeenteraad. Het maken van concrete en duidelijke afspraken over de dienstverlening 

en de indicatoren waarop u wilt sturen aan de voorkant is daarvoor een randvoorwaarde. Een sturingshuis met al te 

gedetailleerde sturings- en verantwoordingsindicatoren maakt de samenwerking echter in de praktijk nodeloos 

ingewikkeld. Graag gaan wij een samenwerking aan waarbij vertrouwen en partnerschap de basis vormen.  

 

Dit betekent dat we goede afspraken moeten maken op hoofdlijnen. Deze sturingsfilosofie past naar onze mening bij 

een intensieve ambtelijke samenwerking, waarbij alle of een substantieel deel van uw takenpakket door onze 

ambtelijke organisatie wordt uitgevoerd. Wij willen graag met u nadere afspraken maken over de volgende 

onderwerpen. 

 

Waarop wilt u sturen? 

De sturing op en verantwoording over de taakuitvoering voor Mill en Sint Hubert en Grave kan in hoofdzaak 

plaatsvinden op de volgende thema’s: 

a. Primair proces. Daarbinnen kunnen we denken aan sturing op programmadoelen en/of producten en concrete 

resultaten, die we aan de voorkant vastleggen, bijv. in een uitvoeringsovereenkomst.  

b. Bedrijfsvoering. Hierbinnen zijn diverse indicatoren mogelijk. In hoofdzaak is sturing mogelijk op reële kosten en 

het bestede aantal uren.  

c. Personeel. Bij sturing op personeel kunnen we afspraken maken over het aantal in te zetten fte’s per 

(programma)doel of product.  

 

Wie is risicodrager? 

Bij het vormgeven van een ambtelijke samenwerking en onze organisatie taken voor uw gemeenten uitvoert, moeten 

we bepalen wie welk risico draagt. Daarbij vinden wij het van belang om een set afspraken te maken die enerzijds 

voldoende flexibel is dat hij zich laat aanpassen aan veranderende wet- en regelgeving en andere maatschappelijke 

opgaven en bestuurlijke ambities. Anderzijds moeten de te maken afspraken voldoende houvast bieden in de 

taakuitvoering voor alle partijen.  

 

Houvast betekent zekerheid dat een kwalitatief goede dienstverlening binnen de kaders die we vooraf hebben 

afgesproken is gegarandeerd. Daarin zijn wij als opdrachtnemer risicodrager. Flexibiliteit betekent dat de 

randvoorwaarden waaronder wij uw taakuitvoering verzorgen in balans moet zijn met de prestaties die wij daarvoor 

moeten leveren. Indien de randvoorwaarden (bijv. financiën, nieuwe maatschappelijke opgaven of extra bestuurlijke 

ambities) gedurende de samenwerking veranderen, is het ook uw verantwoordelijkheid als opdrachtgever om de 

balans tussen randvoorwaarden en prestaties te herstellen. Graag maken we met u afspraken over de 

samenwerkingsvorm en zakelijke afspraken waarin we deze principes tot uitdrukking brengen.  

 

Positie en rolneming gemeentesecretarissen, MT-leden en concerncontroller 

Naast de vraag op welke onderwerpen en indicatoren we willen sturen, moeten we ook een antwoord formuleren op 

de vraag wie daarop moet sturen en welke rol daarbij past. Daarbij maken we onderscheid naar operationeel, 

inhoudelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap.  

• Operationeel opdrachtgeverschap. Dit is de formele bewakingslijn van alle afspraken zoals vastgelegd in de 

dvo en eventuele teamplannen. 

• Inhoudelijk opdrachtgeverschap. Dit is het opdrachtgeverschap op het niveau van het middenkader. Daar 

vindt sturing plaats op de going-concerntaken, waaronder reguliere beleidsprocessen, uitvoeringsprocessen 

en dienstverleningsprocessen. 
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• Bestuurlijk opdrachtgeverschap. Dit is het opdrachtgeverschap op politiek-bestuurlijk niveau op de 

maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities.  

 

Deze drie niveaus van opdrachtgeverschap moeten in overeenstemming zijn bij de rolneming door 

gemeentesecretaris, MT en concerncontroller(s). Wij hebben in deze fase hierbij nog geen uitgesproken voorkeur, 

maar wel een aantal aandachtspunten: 

• Betrokkenheid van colleges, gemeenteraden en ambtelijk (top-)management van belang. Een intensieve 

ambtelijke samenwerking vraagt immers voortdurend aandacht op alle niveaus van de gemeentelijke 

organisatie, van werkvloer tot college en gemeenteraad. 

• Partnerschap moet tot uitdrukking komen in de rol van de gemeenteraad en het college op 

maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities richting de ambtelijke organisatie. Daarbij moet het 

vertrekpunt zijn dat we samen als drie gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle taken, (programma)doelen, 

producten en diensten. De samenwerking is in die zin veel meer dan een juridische overeenkomst waarbij 

diensten worden ingekocht. 

• De invulling van de regiefunctie vanuit uw colleges vraagt om aandacht voor de verbinding tussen uw 

college en de (directie van de) ambtelijke organisatie. Immers staan uw colleges op grotere afstand van de 

ambtelijke organisatie dan wanneer u een eigenstandige ambtelijke organisatie heeft. Daarbij kunnen we 

ervoor kiezen om per gemeente naast een eigen gemeentesecretaris ook een eigen concerncontroller aan te 

stellen. Uw gemeentesecretarissen en concerncontrollers vervullen daarbij het opdrachtgeverschap in 

richting het (top)management van onze ambtelijke organisatie en behartigen de belangen van uw 

gemeenten richting de organisatie.  

 

De financiering van de taakuitvoering 

In de bekostiging zijn diverse keuzes te maken, die verband houden met de indicatoren waarop de sturing en 

verantwoording is ingericht. Hieronder bespreken we de onderwerpen waarop we nadere afspraken met u willen 

maken. 

 

Welke bekostigingssystematiek? 

Allereerst moeten we bepalen wat de grondslag van de bekostiging moet zijn. Daarin is er de keuze voor een 

bekostiging op basis van: 

• Inputfinanciering. De grondslag is de huidige bekostiging van de taakuitvoering (loonsom en overheadkosten per 

fte) binnen uw gemeenten cq. werkorganisatie CGM. Inputfinanciering is gebruikelijk bij (volledige) ambtelijke 

integraties en gemeentelijke samenwerkingen/ regieorganisaties.  

• Outputfinanciering. De financiering is gebaseerd op de te leveren producten en diensten en/of de te behalen 

programmadoelen. Outputfinanciering is (in toenemende mate) een gangbare financieringsmethode bij 

uitvoeringsorganisaties als Omgevingsdiensten en Sociale diensten. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar bekostiging op basis van inputfinanciering. Outputfinanciering is vooral geschikt voor 

taken met eenduidige en zichzelf herhalende processen, zoals veelal het geval is bij uitvoeringsorganisaties. Daarbij 

moeten taken en processen worden gedefinieerd en kengetallen of benodigde formatie worden gedefinieerd. Bij een 

(volledige) ambtelijke integratie waarbij onze ambtelijke organisatie naast uitvoeringstaken ook strategische en 

beleidstaken uitvoert, is outputfinanciering daarom minder geschikt. 

 

Binnen een inputfinanciering is een drietal opties denkbaar: 

a. Lumpsumfinanciering, waarbij de bekostiging van de gezamenlijke ambtelijke organisatie gebaseerd is op een 

integrale overheveling van de baten/lasten vanuit uw eigen begroting. Dit bedrag is niet verder gespecificeerd en 

de opdrachtnemer is verantwoordelijk om de te leveren taken uit te voeren binnen de omvang van de 

lumpsumfinanciering. Lumpsumfinanciering is de meest eenvoudige bekostigingsvorm, met name bij een 

volledige ambtelijke integratie. 

 

b. P x Q, dus een bekostiging o.b.v. uurtarieven en de te leveren producten en diensten. Deze vorm is zeer 

transparant, omdat inzichtelijk is hoeveel uren of formatiecapaciteit is besteed aan het uitvoeren van een taak of 
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leveren van een product of dienst. De kosten per taak, product of dienst zijn dus inzichtelijk. Binnen de P x Q-

financiering is er een keuze om te werken met voor- en nacalculatie, of beide. Bij voorcalculatie moeten we voor 

de te leveren producten en diensten een raming maken van de benodigde capaciteit of ureninzet. Bij nacalculatie 

vindt afrekening plaats o.b.v. het werkelijk bestede aantal uren. Deze methoden kunnen ook worden 

gecombineerd. In dat geval is er zowel een raming vooraf als een verantwoording achteraf. De keerzijde van P x 

Q-financiering is dat het extra administratie- en dus overheadlasten met zich meebrengt. Immers moeten we aan 

de voorkant een raming maken van de benodigde capaciteit en moeten medewerkers een urenregistratie 

bijhouden, die uitgesplitst is naar elke gemeente.  

 

Ook bestaat het risico dat het streven naar transparantie en een eerlijke kostenverdeling doorschiet in 

zakelijkheid en de samenwerking het karakter krijgt van ‘uurtje factuurtje’.  

 

c. Hybride vorm van lumpsum en P x Q. In dit geval wordt een basispakket afgesproken welke op grond van 

lumpsum wordt gefinancierd. Daarnaast bestaat een pluspakket (denk aan projecten, nieuwe tijdelijke 

bestuurlijke wensen) wat op grond van P*Q wordt afgerekend.  

 

Onze voorkeur gaat uit naar een lumpsumfinanciering of een hybride vorm. Dit altijd in combinatie met een nadere 

specificatie van de taken, (programma)doelen, producten en diensten die we voor uw gemeenten tegen het 

afgesproken lumpsum-budget uitvoeren. Immers is een lumpsumfinanciering de meest eenvoudige vorm om de 

samenwerking te bekostigen en past het best bij de uitgangspunten van vertrouwen en partnerschap. De bekostiging 

moet uiteraard in overeenstemming zijn met de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities van uw 

gemeenten. Iets wat we periodiek met elkaar herijken, maar de basisafspraak leggen we wat ons betreft meerjarig 

vast in een dienstverleningsovereenkomst zodat u grotendeels zeker bent van uw kostenniveau en wij een garantie 

hebben op de dekking van de lasten in relatie tot onze verplichtingen.  

 

Welke tarieven hanteren we? 

Bij de verrekening van kosten in een P*Q-bekostigingssystematiek in een hybride-financieringsmodel kunnen we op 

verschillende manieren tarieven berekenen: 

• All-in-tarief voor alle medewerkers. Dit is de meest eenvoudige manier om kosten te verrekenen. Voor alle 

medewerkers rekenen we met hetzelfde tarief, waar alle evt. bijkomende kosten zijn ingeprijsd. Dit betekent 

dat er geen opslag voor overhead is. Hierdoor ligt het risico van overheadkosten bij de opdrachtnemende 

partij. Aan de andere kant is er geen inzicht in het aandeel van de overhead in het tarief, waardoor sturen op 

overhead lastiger is.  

 

• Vlak tarief met een opslag voor overhead. We verrekenen de ureninzet van alle medewerkers tegen hetzelfde 

tarief. Daar bovenop rekenen we een opslag voor overhead.  

 

• Gedifferentieerd uurtarief per loonschaal. Het voordeel van deze methode is dat het een reëel beeld geeft van 

de kosten van de ureninzet. Tevens zijn daarmee de opwaartse druk van het loongebouw ingeprijsd. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar een eenvoudige systematiek om kosten te verrekenen, die zo min mogelijk 

administratieve lasten met zich meebrengen. Wat ons betreft moet sturing en verantwoording plaatsvinden op 

hoofdlijnen. De basis onder de samenwerking is vertrouwen en partnerschap. Concreet betekent dit dat wij 

voorstander zijn een systematiek met een all-in-tarief voor alle medewerkers, of een vlak tarief met een opslag voor 

overhead. Wij kunnen ons voorstellen dat we de uurtarieven aanhouden op drie niveaus, zoals momenteel binnen 

Werkorganisatie CGM worden toegepast. 
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Hoe indiceren we de bekostiging? 

De kosten van de ambtelijke samenwerking stijgen nominaal, bij gelijkblijvende maatschappelijke opgaven en 

bestuurlijke ambities. De stijging wordt veroorzaakt door de algehele prijsstijging, cao-stijgingen en 

conjunctuurgevoelige prijsstijgingen. Daarnaast is bij veel ambtelijke samenwerkingen sprake van een opwaartse druk 

in het loongebouw. Dit houdt in dat door een samenwerking de organisatie zich verder kan specialiseren en 

professionaliseren, maar daarvoor vaak meer middelen nodig heeft.  Wij stellen voor om de bekostiging jaarlijks te 

indiceren, bijvoorbeeld op grond van consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS.  

 

Incidentele lasten 

Op deze plaats benadrukken wij graag nog dat wij u het voorstel doen om alle incidentele lasten (project-, frictie- en 

desintegratiekosten) voor onze rekening te nemen die samenhangen met de voorbereiding en vorming van een 

gezamenlijke organisatie op grond van het regiemodel.  

 

Dit voorstel geldt uiteraard alleen indien u in deze periode van gezamenlijke verkenning uiteindelijk met ons het 

proces van integratie ingaat. De deadline daarvoor ligt op het moment van eind december 2019, waarin wij graag van 

u de sterke intentie zouden vernemen om in te zetten op het regiemodel. Dan wel een helder antwoord ontvangen 

om daar in het geheel van af te zien. Het voorstel dat wij de incidentele lasten dragen is niet van toepassing als u op 

een later moment alsnog taken wenst te integreren binnen onze ambtelijke organisatie. Op dat moment financiert u 

zelf alle daarvoor benodigde incidentele lasten. 

 

Het juridisch kader onder de samenwerking 

Wij vinden het van belang dat we een ambtelijke samenwerking aangaan vanuit een gemeenschappelijke visie op de 

samenwerking en gedeelde doelen van de ambtelijke samenwerking. Vertrouwen en partnerschap zijn wat ons betreft 

kernwaarden. Dit gegeven neemt niet weg dat we in de basis gedegen formele afspraken moeten maken. De in deze 

notitie genoemde thema’s, uitgangspunten en principes brengen we tot uitdrukking in de samenwerkingsvorm en de 

te kiezen samenwerkingsafspraken. Graag werken we de volgende thema’s samen met u verder uit. 

 

Samenwerkingsvorm 

Drie samenwerkingsvormen zijn bij een ambtelijke samenwerking gebruikelijk:  

a. een Openbaar Lichaam of een Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke 

regeling (Wgr); 

b. een centrumregeling op basis van de Wgr, voorzien van een dienstverleningsovereenkomst; 

c. een dienstverleningsovereenkomst (dvo) met mandaatregeling. 

 

De (juridische) verschillen tussen optie b en c zijn nagenoeg nihil. Optie b is een publiekrechtelijke 

samenwerkingsvorm (overigens een GR zonder rechtspersoonlijkheid, dus zonder apart bestuurlijk construct). Optie c 

is de privaatrechtelijke variant daarop. In het land zien we bij regieorganisaties opties b en c beiden voorkomen. Wij 

hebben een voorkeur voor optie b ‘centrumregeling’, omdat deze het meeste recht doet aan samenwerking tussen 

gemeenten (publiekrechtelijk) en meer waarborgen biedt aan de gemeenteraden, omdat zij een formele rol krijgen 

vanuit hun budgetrecht en controlerende taak. 

 

Optie a. is geen optie met het oog op de (forse) verschillen in omvang tussen de deelnemers en reeds in de brief van 

12 september is door ons aan u kenbaar gemaakt waarom deze optie niet haalbaar is voor de gemeente Land van 

Cuijk i.o. 
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In onderstaande tabel hebben we voor de volledigheid de verschillen tussen deze vormen GR (a) en DVO (b en c) 

nader geduid.  

 

 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST 

G
R

IP
 O

P
 

T
A

A
K

U
IT

-

V
O

E
R

IN
G

 

Aan voorkant bepalen van condities voor oprichten 

van GR en’grip middels een deelbelang in een DB 

en een AB 

Aan voorkant startcondities bepalen in DVO. 

Tussentijds mogelijkheid om als opdrachtgever 

op uitvoering en kosten bij te sturen in 

ambtelijke en bestuurlijke overleggen.  

B
E
D

R
IJ

F
S

-

V
O

E
R

IN
G

S
-

R
IS

IC
O

 Risico’s worden naar rato gedeeld met alle 

deelnemers van GR 

Indirect; als bestuurlijke wensen/ambities 

structureel oplopen, zal bekostiging meestijgen. 

Risico belegd bij opdrachtnemende partij. 

K
O

S
T

E
N

 

Jaarlijkse bijdrage aan GR, +/- 

exploitatieoverschotten en -tekorten 

All-in-prijs per product en/of per uur. Fixed 

price op ‘basispakket’. 

C
O

N
T

IN
U

ÏT
E
IT

 

E
N

 P
E
R

S
O

N
E
L
E
 

B
E
Z

E
T

T
IN

G
 

Grote zekerheid over continuïteit van 

taakuitvoering; het is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van opdrachtgever en 

opdrachtnemer.  

Risico van continuïteit van taakuitvoering en 

bezetting ligt formeel bij opdrachtnemer, maar 

wordt in dvo -voorwaarden afgedekt. 

F
L
E
X

IB
IL

IT
E
IT

 Alle deelnemers zijn mede-eigenaar van de GR. Dit 

biedt de deelnemers zekerheid, maar beëindigen 

van de samenwerking is lastiger en brengt hogere 

kosten met zich mee.  

Mill en Sint Hubert en Grave zijn opdrachtgever 

en kopen als zodanig diensten bij de nieuwe 

gemeente in (opdrachtnemer). Beëindigen van 

de samenwerking is na afloop van de initiële 

looptijd van de dvo en behoudens de 

opzegtermijn relatief eenvoudig.  

O
V

E
R

A
L
L
 

Maximale continuïteit, relatief veel grip op 

taakuitvoering, bemensing en kosten. Complex in 

gezamenlijke bestuurlijke aansturing en ambtelijke 

uitvoering (drie heren dienen, met verschillende 

beleidswensen) 

Minimale risico’s voor opdrachtnemer, dvo als 

sturingsinstrument voor grip op inhoud en 

kosten.  
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E | Convenant 

Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis 
 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en het college 

van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant komen het volgende overeen:   

 

Gelet op: 

• artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) en; 

• paragraaf 8.3 van het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 gemeenten);  

 

Overwegende dat:  

• De gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis in december 2018 – volgend op politieke 

besluitvorming in september 2017 en het voorjaar van 2018 – hebben gekozen voor een herindeling van 

deze gemeenten per 1 januari 2022 en hun colleges de opdracht hebben gegeven om het 

herindelingsontwerp op te stellen.  

• De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert unaniem op 30 januari 2020 heeft besloten tot aansluiting op 

voornoemd herindelingsproces van de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis tot de vorming van de 

gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. 

• De vier gemeenten van oordeel zijn dat de herindeling leidt tot een krachtige gemeente, die in staat is haar 

maatschappelijke opgaven en politiek-bestuurlijke ambities te realiseren en in nauwe verbinding blijft staan 

met de 29 kernen.  

• In het rapport 'Een ongekende bestemming?’ (Berenschot, september 2017) de aanbeveling is opgenomen 

om oog te hebben voor de bijzondere omstandigheden van de gemeenten, wat voor de gemeente Sint 

Anthonis het surplus aan financiële ruimte zowel in de algemene reserve als stille reserve betrof.  

• In navolging op de conclusies en aanbevelingen uit voorgenoemde rapportage de gemeenteraad van Sint 

Anthonis op 20 september 2017 middels een amendement heeft besloten om de volgende voorwaarde te 

verbinden aan het verlenen van medewerking aan een herindeling van gemeente: “een financieel 

arrangement te treffen, waarbij er bij het aanwenden van het surplus aan financiële ruimte van de gemeente 

Sint Anthonis een balans wordt gevonden tussen het financieel stutten van de nieuwe gemeente en het 

beschikbaar houden van extra bestedingsruimte voor de kernen van de gemeente Sint Anthonis.”  

• De gemeenteraad van Sint Anthonis op 24 mei 2018 heeft besloten het coalitieprogramma ‘naar krachtigere 

kernen in een schoner buitengebied” als uitgangspunt te nemen voor de koers van de gemeente Sint 

Anthonis voor de bestuursperiode 2018-2022 en het college heeft gevraagd een uitvoeringsagenda op te 

stellen die invulling geeft aan dit programma.  

• Het college van B&W van Sint Anthonis op 28 oktober 2018 het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft 

aangeboden aan de gemeenteraad. Het programma bestaat uit acties die de gemeente wil inzetten om op 

verschillende taakvelden het verschil te maken, met als doel een toekomstbestendige leefomgeving te 

realiseren voor de nieuwe gemeente. Tevens geeft het uitvoering aan het financieel arrangement. De focus 

van het uitvoeringsprogramma ligt op de thema’s: 1) Krachtige kernen; 2) Duurzaamheid en energietransitie; 

en 3) Transitie buitengebied.  

• Reeds uitvoering wordt gegeven aan dit programma, waarmee een noodzakelijke, stevige impuls wordt 

gegeven aan het gebied, ten behoeve van een krachtige nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

• Het bijbehorende financieel arrangement vergelijkbaar is met de reguliere investeringsprogramma’s van de 

gemeenten Boxmeer, Cuijk en Mill en Sint Hubert. De maatregelen van het Uitvoeringsprogramma betreffen 

in totaal een bedrag van € 25 miljoen aan noodzakelijke maatregelen. Dit bedrag bestaat voor € 8,5 miljoen 

aan inkomsten en besparingen in de toekomst, € 10 miljoen gedekt uit reserves en € 6,5 miljoen uit de 

opbrengsten van verkoop activa (welke in de komende jaren plaatsvindt), zoals pachtgronden, 

grondexploitaties en gebouwen.  

• Deze investeringen de gemeenschap, en daarmee de nieuwe gemeente Land van Cuijk ten goede komen.  
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• De gemeente Sint Anthonis over voldoende financiële middelen beschikt om het Uitvoeringsprogramma te 

kunnen realiseren en daarnaast ruim voldoende weerstandsvermogen en budgettaire ruimte resteert om de 

nieuwe gemeente financieel te stutten.  

• Het college van Sint Anthonis het amendement heeft uitgewerkt in dit bestuurlijk convenant, wat voorgelegd 

wordt aan de colleges en raden van Boxmeer, Cuijk en Mill en Sint Hubert.   

• Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in het kader van artikel 21 van de Wet Arhi besluiten 

van de gemeenten aanwijst die onder financieel toezicht vallen en het Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis 

vanuit dat oogpunt ook met GS is besproken (d.d. 23 september 2019). Daarbij is afgesproken dat GS zich 

terughoudend zal opstellen. De besluiten over het Uitvoeringsprogramma worden conform de reguliere 

afstemmingsprocedure, zoals vastgelegd in het afstemmingsprotocol, behandeld.  

 

Artikelen: 

 

Artikel 1.Definities 

a) Uitvoeringsprogramma: Plan (passend op het coalitieprogramma) met acties/maatregelen van het college 

van de gemeente Sint Anthonis om ten aanzien van de thema’s ‘Krachtige Kernen’, ‘Duurzaamheid en 

energietransitie’ en ‘Transitie buitengebied’ het verschil te maken, met als doel een toekomstbestendige 

leefomgeving in de gemeente Sint Anthonis.  

b) Besluit uitvoering maatregelen: Een besluit van het college of de raad van de gemeente Sint Anthonis over 

de uitvoering van een actie of maatregel vanuit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022.  

c) Financieel arrangement: Plan dat de financiële uitwerking van het Uitvoeringsprogramma bevat. Via een 

begrotingswijziging (projectkosten 2018 en 2019) en afzonderlijke raadsbesluiten heeft de raad de 

benodigde financiën beschikbaar gesteld.  

 

Artikel 2 Bestuurlijke afspraken over het Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis 2018-2022 

a) De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 kan ongehinderd doorgaan, mits de verplichtingen 

voor de nieuwe gemeente als gevolg van een besluit over de uitvoering van acties/maatregelen in totaliteit 

niet hoger worden dan opgenomen in de geraamde financiën van het Financieel arrangement.  

b) De bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma die de gemeente Sint Anthonis heeft ingesteld, evenals de 

voorziene opbrengsten van de verkoop van activa (zoals pachtgronden, grondexploitaties en gebouwen) van 

de gemeente Sint Anthonis, komen geheel ten goede aan de realisatie van maatregelen vanuit het 

Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis 2018-2022 totdat dit is afgerond.  

  

Artikel 3. Inwerkingtreding 

Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum van de dag van vaststelling van het herindelingsontwerp 

door de vier gemeenteraden.  

 

Artikel 4. Geldigheid 

a) Dit convenant is slechts geldig indien de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint 

Anthonis positief besluiten op het herindelingsontwerp. 

b) Dit convenant is geldig totdat het uitvoeringsprogramma is afgerond, ook als dit is na de datum waarop de 

gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn gefuseerd, tot uiterlijk vijf jaren na de 

herindelingsdatum.  

 

Bijlagen:  

• Amendement Financieel arrangement en dorpeninvesteringsplan (d.d. 20 september 2017) 

• Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis 2018-2022 (d.d. 27 september 2018)  

• Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma (d.d. 8 november 2018) 
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Aldus vastgesteld op 9 juni 2020 te Boxmeer:   

  

 

 

 

 

College van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

       de burgemeester 

       M.A. Fränzel MSc. 

 

 

College van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, 

     

  

 de secretaris      de burgemeester 

 J.P.P.S. Ruyters      A.A.M.J. Walraven



BIJLAGENBOEK | HERINDELINGSADVIES    | 193 

  

F 
Besprekingsverslag 
financieel 
arrangement 



     | 194 

F | Besprekingsverslag 

Financieel arrangement  

 

 
Besprekingsverslag 

Overleg provincie Noord Brabant en de gemeente Sint Anthonis over het financieel arrangement en het 

Uitvoeringsprogramma op 23 september 2019. 
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G | Herindelingsscan 

 
Herindelingsscan Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis 

Provincie Noord-Brabant 

Bestuurlijke Organisatie en Toezicht 

Datum: februari 2020 
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