Ik ga op reis en neem mee….Op weg naar een nieuwe gemeente?

Afgelopen woensdag, 22 mei, zijn we met een 25 tal dorpsbewoners “op reis”
gegaan naar een invulling van nieuwe gemeente waarbij de oude gemeentes St.
Anthonis, Cuijk en Boxmeer samen opgaan in een nieuwe gemeente van wel 65.000 inwoners.
Invulling van een plan dat een beeld moet geven hoe deze nieuwe gemeente er uit zou moeten zien
volgens de bewoners van Maashees. Tijdens de inleiding waarbij de vergadering werd ingelicht
door wethouder Maarten Jilisen van de gemeente Cuijk aangaande het proces rond deze
voorgenomen gemeentelijke herindeling kwam de discussie als snel op gang en werd de
projectgroep verweten dat de bewoners niet veel tijd gegund werd om zich op voorhand een beeld
te vormen van dit voornemen om samen naar één nieuwe gemeente op weg te gaan. Wethouder
Jilisen gaf toe dat de communicatie richting bewoners rond dit traject tot nu toe niet de
schoonheidsprijs verdient maar blij was met de grote opkomst in Maashees.
Na de inleiding zijn we in drie groepen aan de slag gegaan rond een 8 tal thema’s: Economie, Sport,
Onderwijs, Cultuur, Zorg, Duurzaamheid, Wonen en Kernendemocratie. Bij alle drie groepen
ontstond een levendige discussie rondom de gewenste invulling van de 8 verschillende thema’s. Alle
opmerkingen werden vastgelegd op daar voor bestemde placemats en aan het einde van de avond
kort besproken. De opbrengst van deze avond, placemats en opmerkingen tijdens de gezamenlijke
discussie, worden nu in kaart gebracht door de projectgroep en komen op korte termijn terug bij de
inwoners van Maashees. We zullen er dan ook goed voor waken dat we onze speerpunten terug zien
in het plan.
Begin 2020 zal het plan dan gepresenteerd worden en door de verschillende gemeenteraden
beoordeeld of er voldoende draagvlak en argumenten zijn om samen “op reis” te gaan als een
nieuwe grote gemeente.
Mocht je nu gisteren niet in de gelegenheid zijn geweest deel te nemen maar je toch je stem wilt
laten horen kijk dan maar eens op de speciaal daarvoor ingerichte website:
www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl . Ook daar kun je je opmerkingen kwijt die voor
jou belangrijk zijn bij de inrichting van een nieuwe gemeente.

