
 

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  

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.  

 

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 
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) 

 

 

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.  

http://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/


 

 

Voor een toelichting omtrent het proces, kunt u terecht op 

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl 

Einde verslag visiebijeenkomst. 

 


