Geachte voorzitter, leden van de raad, college en andere aanwezigen,
Ik ben Annoesjka Wintjes en woon in het dorp Beers. Als lid van de Cuijkse
politieke partij Liberaal Land van Cuijk, maar vooral als inwoner van het Land
van Cuijk wil ik graag een goede toekomst voor onze mooie regio.
Het tempo van de maatschappelijk en economische ontwikkelingen in onze
omgeving is hoog, vind u ook niet? Ontwikkelingen die ons bedreigen, maar
die volgens ons ook kansen bieden. Het is een uitdaging om hier onze
bestuurlijke en democratische systemen op af te stemmen. Sommigen zijn
bang om hun identiteit te verliezen in een grotere bestuurlijke samenwerking.
Maar als inwoners hun identiteit als erg belangrijk ervaren en betrokken zijn bij
hun leefomgeving dan ontwikkelen zich automatisch groepen van actieve
burgers. In Beers werd na de gemeentelijke herindeling een dorpsraad actief.
En die wisselt inmiddels kennis en ideeën uit voor initiatieven met dorpsraden
van de andere dorpen in de gemeente. Of de dorpsraden treden gezamenlijk in
overleg met bestuurders of politiek. U kent vast ook voorbeelden bij u in de
buurt?
Verder kan een intensievere samenwerking voor inwoners en bedrijven een
professionelere dienstverlening betekenen. 90% van de ondervraagde
bezoekers van de Beurs Bedrijvig Land van Cuijk van vorige week, hebben
allemaal maar één ding voor ogen: nu direct op weg naar een mooie, sterke
regio middels de vorming van één gemeente. Een gemeente waarmee een vuist
gemaakt kan worden naar Provincie of het Rijk, bijvoorbeeld over het
doortrekken van de A77. De petitie met handtekeningen bied ik u hierbij aan.
Afgelopen jaren hebben de Land van Cuijkse gemeenten voorzichtige stappen
gezet op het gebied van intensieve samenwerking. Maar nu is het tijd dat
knopen door gehakt worden. Het rapport Berenschot is duidelijk. Herindelen
en zo snel mogelijk. Wij vinden dat niemand zich mag verschuilen achter
contra-rapportages, te weinig keuzes en onduidelijke formuleringen. Kortom
“Nu doorpakken”.
Liberaal LVC wil naar een goede en bestuurlijk duurzame toekomst voor onze
mooie regio. Wij zijn klaar voor een samenwerking in het Land Van Cuijk en dat
laten we op dit moment in de vijf gemeenten horen. Ik roep u allen op om uw
eigen belang te zien in het licht van ons Land van Cuijk, de regio waar u
onlosmakelijk mee verbonden bent. Tot Slot een gezegde dat alles mooi weer
geeft: Alleen ben je sneller, samen kom je verder.

