Notitie
Zienswijzeprocedure herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Op 24 oktober 2019 wordt het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst voorgelegd
aan beide gemeenteraden. Na vaststelling én toezending aan Gedeputeerde Staten wordt het
document inclusief populaire samenvatting ter inzage gelegd. In het Plan van Aanpak is vastgelegd dat
iedereen die dat wil op een laagdrempelige manier een zienswijze kan indienen. In deze notitie wordt
het proces van de zienswijzeprocedure beschreven.
Uitgangspunten
In de zienswijzeprocedure gaan we conform het Plan van Aanpak uit van de volgende uitgangspunten:
1. We organiseren een laagdrempelige zienswijzeprocedure. Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en buurgemeenten worden door de gemeente daar waar nodig
ondersteund.
2. We stimuleren inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten actief
om een zienswijze in te dienen (positief, neutraal en negatief).
3. Het herindelingsontwerp ligt, conform de Wet arhi, acht weken ter inzage. De reactietermijn begint
de dag na de bekendmaking van de terinzagelegging en mag niet eindigen op een weekenddag of
officiële feestdag.
4. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om na afloop van de terinzagelegging een
gezamenlijke hoorzitting te organiseren om verduidelijkende vragen te stellen aan indieners van
zienswijzen.
De terinzagelegging
De wettelijke termijn van de terinzagelegging start de dag na bekendmaking en loopt van donderdag
31 oktober tot en met vrijdag 27 december 2019. Na vaststelling van het herindelingsontwerp wordt het
document inclusief populaire samenvatting zo spoedig mogelijk zowel fysiek als digitaal ter inzage
gelegd.
Het herindelingsontwerp wordt fysiek ter inzage gelegd op de gemeentesecretarie van beide
gemeenten (wettelijke verplichting) en op strategische locaties in iedere kern van beide
gemeenten. In de gemeente Uden zijn dat de volgende locaties: de publiekshal in het
gemeentehuis te Uden, de bibliotheek in Uden, dorpshuis de Schakel te Volkel en dorpshuis Terra
Victa te Odiliapeel. In de gemeente Landerd wordt het document ter inzage gelegd in de
publiekshal in het gemeentehuis te Zeeland, dorpshuis De Phoenix in Schaijk en
gemeenschapshuis Het wapen van Reek. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om in deze
kernen het herindelingsontwerp in te zien.
Digitaal wordt het herindelingsontwerp ook z.s.m. gepubliceerd op de gemeentelijke websites:
www.Landerd.nl, www.Uden.nl enwww.opwegnaargemeentemaashorst.nl.
De officiële en gelijktijdige bekendmaking van de terinzagelegging doen de gemeenten Landerd
en Uden op woensdag 30 oktober 2019 in hun Gemeenteblad op www.Overheid.nl met
vermelding van de zakelijke inhoud van gelijkluidend Raadsbesluit tot vaststelling van het
Herindelingsontwerp, de vindplaatsen waar dit ontwerp ter inzage is gelegd en de wijze waarop
een zienswijze kan worden ingediend.

Het indienen van een zienswijze
Gedurende de terinzagelegging organiseren we één inloopbijeenkomst in iedere kern, waarschijnlijk op
de bovengenoemde locaties, zodat inwoners zes opties hebben om een bijeenkomst te bezoeken.
Gedacht wordt aan inloop vanaf 14:00 uur tot 21:00 uur waarbij een vertegenwoordiging van de raden,
colleges en werkgroepen vertegenwoordigd is om vragen te beantwoorden over het
herindelingsontwerp en desgewenst te helpen bij indienen van een zienswijze.
Er zijn twee manieren waarop een zienswijze kan worden ingediend: ofwel is het indienen van een
open zienswijze per brief of per e-mail, ofwel door het indienen van een invulformulier.
Het e-mailadres waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden is
zienswijze@opwegnaargemeentemaashorst.nl. Het postadres waar zienswijzen naartoe
gestuurd kunnen worden is Postbus 35, 5410 AA Zeeland of Postbus 83, 5400 AB Uden
onder vermelding van ‘zienswijze herindelingsontwerp’.
Een andere eenvoudige manier om een zienswijze in te dienen, is door het invullen van het
invulformulier. Het invulformulier, dat zowel digitaal als op papier ingevuld kan worden, wordt
ingedeeld in de onderdelen die terugkomen in het herindelingsontwerp. Er zullen ook kort de
belangrijkste punten uit het herindelingsontwerp toegelicht worden. Zo hoeven indieners niet
het hele herindelingsontwerp gelezen te hebben om een reactie te kunnen geven. Het
invulformulier kan online worden ingevuld op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl (of hier
naartoe geleid via de gemeentelijke websites www.Landerd.nl en www.Uden.nl). Daarnaast
liggen op alle locaties waar het herindelingsontwerp ter inzage ligt papieren invulformulieren
klaar. Ingevulde formuleren kunnen vervolgens op locatie in een afgesloten en beveiligde bus
gestopt worden.
Afhandeling van de zienswijze
Indieners van een zienswijze krijgen binnen één werkweek een ontvangstbevestiging. Dit is een
standaard bericht, waarin niet inhoudelijk wordt gereageerd op de ingediende zienswijze. In dit bericht
wordt aangegeven wanneer en via welke weg indieners een inhoudelijke reactie krijgen op hun
zienswijze.
In de Reactienota Zienswijzen wordt inhoudelijk gereageerd op de ingekomen zienswijzen. Of de
zienswijzen individueel of geclusterd worden beantwoord hangt af van de ingekomen zienswijzen.
Hierbij is vooraf voldoende aandacht besteed aan de bescherming en (digitale) beveiliging van de
persoonsgegevens. In het (privacy)register wordt vooraf overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) uitgewerkt welke persoonsgegevens waarvoor worden gebruikt. In ieder
geval zullen de zienswijzen in de Reactienota Zienswijzen, als bijlage bij de openbare versie van het
uiteindelijke Herindelingsadvies, niet te herleiden zijn naar privépersonen.
Afhandeling van alle zienswijzen op het herindelingsontwerp leidt uiteindelijk tot vaststelling van een
Herindelingsadvies door beide raden, op voordracht van beide colleges.
Communicatie
We bieden zowel op papier als digitaal diverse mogelijkheden om een reactie te geven op het
herindelingsontwerp. Alle mogelijkheden brengen we via alle gemeentelijke kanalen onder de
aandacht. Dit gebeurt in de vorm van een oproep, waarbij de populaire samenvatting van het
herindelingsontwerp ook ingezet wordt. Zo zorgen we ervoor dat het voor een groot publiek duidelijk is
dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, wat erin staat en hoe er gereageerd kan worden. Beide
gemeenten brengen het op de volgende kanalen onder de aandacht:
gemeentelijke informatiepagina in zowel het Udens Weekblad als De Arena (Landerd);
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website landerd.nl en uden.nl;
social media kanalen: Facebook en Twitter;
intern via de beide intranetten.

Ook via de kanalen van Op weg naar gemeente Maashorst komt de oproep herhaaldelijk terug:
website opwegnaargemeentemaashorst.nl (hier staat ook het invulformulier zelf);
social media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram.
Tot slot worden onze buurgemeenten en belangrijke maatschappelijke organisaties per brief
uitgenodigd om te reageren op het herindelingsontwerp.
Planning
De zienswijzeprocedure loopt van donderdag 31 oktober t/m vrijdag 27 december.
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