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Gesprekleider R. van Etten heet iedereen welkom en legt kort uit waarom deze avond gehouden 
wordt. 
 
Wethouder Bellemakers (gemeente Sint Anthonis) vertelt over het hoe, wat en waarom van de 
herindeling. Hierna een samenvatting van deze presentatie: 
Burg. Bellemakers legt uit waarom bestuurders niet in de eigen gemeente uitleg geven maar juist in 
een andere gemeente. Bedoeling is om de goede zaken in de dorpen op te halen en te weten wat 
juist niet mee genomen moet worden in de nieuwe gemeente. Dit zal gebruikt worden voor het 
opstellen van een visie voor de nieuwe gemeente. Naast de avond van vanavond zijn er nog meer 
wegen waarlangs informatie hiervoor wordt opgehaald. Er worden ook nog thematische avonden 
georganiseerd, bijvoorbeeld met bedrijven.   
 
De samenwerking in het Land van Cuijk kent een lange historie. In 2011 ondertekenden de vijf 
gemeenteraden het Graafs Manifest. In september 2017 namen de gemeenteraden van Cuijk, 
Boxmeer en Sint Anthonis het besluit tot de vorming van één gemeente Land van Cuijk (de 
gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert hebben nog steeds de mogelijkheid om aan te sluiten). In 
het voorjaar van 2018 hebben de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis besloten om 
samen ‘door te pakken’. In december 2018 gaven de drie gemeenteraden de colleges van BenW de 
opdracht om het Plan van Aanpak Herindelingsontwerp verder uit te voeren. 
 
In de maanden maart en april van 2019 hebben de drie gemeenteraden besloten verder toe te 
werken naar het herindelingsontwerp voor de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. In de 
maanden mei en juni 2019 worden/zijn wensen en ideeën over de visie en het profiel van de nieuwe 
gemeente opgehaald tijdens 25 visiebijeenkomsten in alle dorpen. In dezelfde periode nemen de 
gemeenteraden een besluit over de manier waarop over de naam van de nieuwe gemeente wordt 
besloten (en de stem daarin van alle inwoners). Dit naamgevingsproces start in juni 2019. Eind 2019 
kunnen de inwoners dan hun keuze voor de naam bepalen. 
 
Het herindelingsontwerp wordt eind oktober, en vermoedelijk gelijktijdig in alle drie de gemeenten in 
de raden aan de orde gesteld en daarna voor iedereen ter inzage voorgelegd. Hierbij is het ook 
belangrijk dat aan de buren gevraagd wordt wat men er van vindt. Dus niet alleen Grave en Mill 
moeten gevraagd worden maar ook bijvoorbeeld Gennep, Beuningen, Uden. Na verwerking van alle 
ingekomen zienswijzen (reacties van inwoners, ondernemers enz) nemen de drie gemeenteraden in 
het voorjaar 2020 een besluit over het herindelingsadvies. Daarna gaat het voorgenomen 
herindelingsbesluit nog langs de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de 
Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de verkiezingen 
plaats voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente is dan in principe op 1 
januari 2022 een feit. 
 
Voor wat betreft de ambtelijke organisatie wordt gemeld dat hier tal van opties voor mogelijk zijn 
waarbij alle 5 de gemeenten een belangrijke rol hebben hoe dit vorm te geven. Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoe dit eruit gaat zien. 
 
Vanavond gaat het er vooral over om op te halen waar ligt de kracht van de dorpen, wat wil je 
meenemen naar de nieuwe gemeente. De input van vanavond wordt gebruikt om een visie voor de 
nieuwe gemeente op te stellen maar daarnaast ook hoe we vorm kunnen geven aan een beleid voor 
de kernen. Over dit laatste is vanavond ook een aparte placemat. 
 
Reactie van de aanwezigen op deze presentatie: 

 Naamgevevingsproces: van alle drie de gemeenten nemen personen zitting in de commissie die 
staat olv R. Bastiaansen van het Brabants Historisch Centrum 

 Heeft de provincie nog een rol: De provincie heeft wel een rol maar is niet het orgaan dat het 
besluit neemt. De lijn op dit moment in politiek Nederland is dat het niet meer zo snel van boven af 
wordt opgelegd door het Rijk en de provincie. 
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 Begrotingsscan: is een scan om ervoor te zorgen dat de gemeenten van elkaar weten hoe men 
ervoor staat en er geen verrassingen voor elkaar zijn. 

 Gesprekken met specifieke doelgroepen: geopperd wordt om een aparte avond te houden (zoals 
vanavond) voor de leden van dorps- en wijkraden. 

 Stel dat 1 gemeente toch negatief stemt: uiteraard wordt gehoopt dat dit niet aan de orde is maar 
het traject heeft een eenduidig besluit van alle drie nodig om verder te gaan.  

 Doel van herindeling en wat zijn de voordelen voor de inwoners: een gemeente moet toekomst 
bestendig zijn. Er komt steeds meer vanuit het Rijk en het wordt steeds lastiger voor kleine 
gemeentes om dit aan te kunnen op tal van velden zoals Wmo, jeugdzorg enz. Bovendien is de 
stem van grotere gemeente in bijvoorbeeld de provincie veel krachtiger dan van een kleine 
gemeente. Kort gezegd: je telt dan echt mee. Maar hierbij wel zorgen dat de kernen in hun kracht 
blijven en dat dit verder verbetert.  

 Verschillen in beleid (o.a. Wmo): er is veel overleg en samenwerking in het Land van Cuijk. De 
wethouder herkent niet meteen dat er hele grote verschillen zijn.  

  
 
Gespreksleider vertelt over zijn eigen ervaringen in zijn dorp: de kracht moet komen uit het eigen 
dorp.  
Gelet op het aantal aanwezigen besluiten zij om alle placemats samen te bespreken. Er is een 8

e
 

placemat toegevoegd aan de oorspronkelijke 7 om ook specifiek aandacht te hebben voor de rol van 
inwoners / dorp in de nieuwe gemeente en de rol van de nieuwe gemeente richting een dorp.  
 
Bij de bespreking van thema’s gaat het erom dat alle wensen en ideeën van inwoners over de nieuwe 
gemeente (ook in relatie tot ‘hun’ dorp) op tafel komen. De uitkomsten van alle 25 visiebijeenkomsten 
in de drie gemeenten (in alle 25 dorpen binnen de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis wordt 
een visiebijeenkomst georganiseerd) kunnen dan in het vervolgproces worden meegenomen. Er 
zullen ook nog thematische avonden worden georganiseerd voor bijvoorbeeld ondernemers, 
onderwijs enz.  
  
 
Gesprek 
De aanwezigen gaan met elkaar in gesprek over zeven thema’s, maar zeker ook over andere thema’s 
die zij belangrijk vinden. Na afloop van de tafelgesprekken bespreekt de gespreksleider de 
ingebrachte wensen en ideeën met alle aanwezigen. 
 
Thema Onderwijs 
Persoonlijk van belang: 

 Overheid moet zorgen voor vervoer naar scholen 

 Er moeten geode verbindingen zin: zowel snel als veilig 

 Geef langzaam verkeer voorrang op snel verkeer (auto’s) 

 Onderwijsvoorzieningen moeten toegankelijk zijn, dus ook toegankelijk voor alle niveaus 
Kenmerkend voor het onderwijsaanbod in het dorp 

 Het is er niet! 

 Veilige fietsroutes ontbreken (richting Cuijk naar basisschool de Waai) 
Hoe kunnen de dorpen elkaar versterken 

 Regionaal beleid 
 
 
Thema Cultuur 
Persoonlijk van belang: 

 Faciliteren (vooral voor MFA’s van groot belang) 

 Ook in echt kleine kernen moeten de clubs, verenigingen en MFA betaalbaar blijven 

 Hoe communiceren verenigingen met de gemeente? Dit moet heel duidelijk zijn 

 Aandacht is belangrijk, vooral voor kleinere clubs 

 Subsidies zijn belangrijk om deze in stand te kunnen houden 

 Belangrijk dat er samengewerkt wordt tussen de kernen 
Kenmerkend voor de Culturele sfeer in het dorp 

  Sociale functie, recreatieve functie 

 Het aantal vrijwilligers wordt kleiner 



 Hoe kunnen we alle voorzieningen in stand houden 

 Er is sprake van een hoge participatie in verenigingen 

 De doortocht van de 4-daagse van Nijmegen is een bijzonder evenement 

 Schaatsen 
Hoe kunnen de dorpen elkaar versterken 

 Samenwerking (die gefaciliteerd moet worden) 

 Aandacht voor regionale speerpunten (samen uitdragen) zoals Romeinen, schouwburg 

 Delen van een gezamenlijke cultuurvisie 
 
Thema Duurzaamheid 
Persoonlijk van belang 

 Verbeteren fietsroutes en fietsbeleving 

 Er moeten kortere verbindingsroutes komen (o.a. de weg naar de Heeswijkse Kampen) 

 Verminderen van zwerfafval (grijze kliko terug) 

 Zorg voor energie neutraliteit  (benut het water rondom Linden) 

 Zorg voor schone lucht, water, rust (geen herrie): 17 doelstellingen SDG 

 Voor deze punten moet regionaal / provinciaal beleid komen 
Kenmerkend voor het eigen dorp 

 Veel zonnepanelen 

 Geen openbaar vervoer 
Hoe kunnen dorpen elkaar versterken 

 Regionale energie strategie ondersteunen en promoten 

 Waterstof ontwikkelen 

 Gezinnen zonnestroom via andermans daken opwekken salderen 

 Samen regionaal beleid beïnvloeden 
 

 
Thema Wonen 
Persoonlijk van belang 

 Rustige en veilige leefomgeving 

 Zichtbaar zijn voor elkaar 

 Samen leven en samen doen 

 Dorspactiviteiten 

 Gemeenschapshuis 

 Toekomstbestendigheid: zie toekomstvisie Linden 

 Voorzieningen voor ouderen (dat betekent o.a. vervoer en mogelijkheden voro boodschappen 
doen) 

 Sociaal netwerk 

 Ruimte en natuur 

 Kleinschalig wonen 
Kenmerkend voor het eigen dorp 

 Sociale en hechte gemeenschap (zie ook het bovenstaande) 

 In eigen huis willen blijven wonen 

 Groen karakter 

 Dorpskarkater 
Hoe kunnen dorpen elkaar versterken 

 Leren van elkaar 

 Samen zorgen voor vervoer 

 Samen zorg inkopen (coöperatie) 
 
Thema Economie 

 Kleinschaligheid van het dorp versus ontwikkelingen van toerisme: dit is wel een aandachtspunt. Is 
er wel voldoende gemeentelijk beleid op dit vlak. Veel ad hoc. Planmatiger werken. Voorbeeld: 
Dommelsvoort zou toch voorrang hebben en je ziet ontwikkelingen bij de haven, camperplaatsen 
enz. Kleine dingen kunnen helpen: botenhelling ligt onlogisch. Planmatig had dit beter gekund.  

 Leefbaarheid lijkt wel eens minder belangrijk dan economie. Zorg voor planmatig werken en volg 
die lijnen. 



 Zou interessant zijn geweest als ook ondernemers aanwezig zouden zijn om hier een visie op in te 
brengen. 
Persoonlijk van belang: 

 Rust en Ruimte wordt op prijs gesteld 

 Er moet ook een goed vestigingsklimaat zijn voor bedrijven en inwoners: functies daar plaatsen 
waar ze horen / passen.  
Economische kracht 

 Focus op toerisme (gelegen aan de Kraaijenbergse Plassen) 

 Kleinschaigheid is van belang: als Linden wordt volgebouwd met recreatie bungalows zal het 
kenmerkende van Linden verdwijnen 
Hoe kunnen dorpen elkaar versterken 

 Maak een “dorpen netwerk” van MKB bedrijven: Hierdoor ontstaat betere samenwerking 
 
Thema Zorg 
 Persoonlijk van belang 

 Huisarts gemakkelijk bereikbaar 

 Alle voorzieningen in het dorp aanwezig 

 Wijkverpleging 

 Korte aanrijtijden (maar dit wel regionaal te regelen) 

 Eén loket voor alle gemeentelijke zaken (bemenst door bekende personen: die jou dus kennen) 

 Transport 
Kenmerkend voor het eigen dorp 

 Geen 

 Sociale cohesie, ondersteund door “verbanden” 

 Zorginstellingen moeten anders durven denken, organiseren 

 Geldt ook voro woningcorporaties 
Hoe kunnen dorpen elkaar versterken 

 Samen doen en van elkaar leren 

 Mobiele zorg aanbieden (huisartsenbus / tandarts bus) 

 DVG / Dementie  

  
 
Thema Sport 
Persoonlijk van belang 

 Combinatie van sportclubs kan er voor zorgen dat de begeleiding professioneler kan 

 Dorpshuis goed en betaalbaar onderhouden (De Burcht is het hart van het dorp) 

 Zeeverkenners zijn belangrijk 

 Gecombineerd gebruik van locaties 

 Toegankelijk (veilig / verkeerskundig) 
Kenmerkend voor het eigen dorp 

 Alles rondom de Burcht en het water 

 Is vooral gericht op senioren, weinig op de jeugd 

 Jongeren hebben de focus op Cuijk ivm scholen, verenigingen en vrienden 
Hoe kunnen dorpen elkaar versterken 

 Elkaar niet beconcurreren  

 Samen doen 

  
 
 
Thema: rolverdeling gemeente & gemeenschap       

 Er moet een structuur zijn zodat je wel met elkaar goed kunt communiceren, over alle thema’s.  

 Je moet kernwaarden vastleggen, ieder dorp heeft zo zijn eigen unieke kernwaarden en die moet 
je vastleggen. Eigen inwoners zijn misschien wel eens blind voor de eigen kernwaarden waarin 
men sterk / zwak is. Wat is de ziel van een dorp.  

 Voor Linden is de Burcht (dorpshuis) echt het hart van het dorp. Aanwas van nieuwe vrijwilligers 
stagneert, aantal vrijwilligers voor het dorpshuis neemt af. Dit kan zorgelijk worden. Suggestie: een 
ambtelijk ondersteuner die een aantal uren per week “regel-zaken” doet zodat vrijwilligers 
ondersteund worden of nieuwe vrijwilligers kan werven. Kleine subsidies kunnen zeker helpen.  



 Je moet niet zoeken naar één uniforme manier. Eigenheid moet door inwoners zelf in stand 
worden gehouden maar ondersteuning van de gemeente is zeer ondersteunend hierbij. Suggestie: 
één ingang / loket die gemakkelijk aanspreekpunt is en de weg weet in de ambtelijke organisatie 
(dorpsmakelaar). Zou wellicht ook een vrijwilliger kunnen zijn. Gaat om korte lijnen. 

 Maak een meerjarenplanning voor ieder dorp. Begin met een SWOT analyse om de toekomst voor 
ieder dorp afzonderlijk te bepalen en vervolgens aan te geven wat nodig is. Aangegeven wordt dat 
er plan van aanpak moet komen hoe met de kernen omgegaan moet worden. Dit plan van aanpak 
moet gereed zijn gelijktijdig met het herindelingsontwerp in het najaar van 2019. 

Persoonlijk van belang als het gaat om inspraak in gemeentelijke beslissingen 

 Korte lijnen: ambtelijke organisatie daarop afstemmen, bijvoorbeeld groen onderhoud niet vanuit 
één bureau.  

 Eén aanspreekpersoon voro alle zaken die met Linden te aken hebben. (Eén loket voor alle 
lopende zaken) 

 Invloed / zeggenschap: via dorps en wijkplannen. Dorpen en wijken werken hieraan 

 Gemeenteraad die ons serieus neemt 
Welke rol zie je hiervoor voor de 25 dorpen 

 Zie voorbeeld gemeente Oss 
Welke rol zie je voor het nieuwe gemeentebestuur 

 Besluiten toetsen aan dorps- en wijkplannen 

 Zorgen dt de eigenheid van ieder kern blijft bestaan 
 
 
Einde verslag visiebijeenkomst Linden, 28  mei 2019. 
 
P.S. Op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl worden de antwoorden op veelgestelde of 
tijdens bijeenkomsten niet beantwoorde vragen gepubliceerd. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn 
om een visiebijeenkomst te bezoeken (zie voor data en locaties ook de hiervoor genoemde website) 
kunnen hun vragen, ideeën en/of wensen hier ook achterlaten. 
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