12 maart 2020
Beste leden van de gemeente raad,
Ik ben Tonny van Casteren Peters, ik ben een actief lid van
Progressief Landerd. Ik heb ruim 11 jaar in de gemeenteraad gezeten
waarvan ruim 3 jaar voor de RPP en 8 jaar namens Progressief
Landerd.
Ik richt mij tot u omdat u vanavond spreekt over het
referendumverzoek. Het is de eerste keer dat ik gebruik maak van het
spreekrecht, dus er is wel iets aan de hand.
Ruim 1100 mensen zijn naar het gemeentehuis in Zeeland of naar de
raadszaal in Schaijk geweest om een referendumverzoek te tekenen!
1100 mensen, dat zijn echt heel veel burgers. Dat is heel veel als je
dat afzet tegen nog geen 670 burgers uit heel Landerd en Uden die
thuis vanachter hun computertje een Maashorst enquête konden
invullen. Nou ja enquête…!
Deze 1100 mensen maken gebruik van uw eigen regelgeving, dit
herindelingsbesluit past precies in de referendum verordening
waarvoor het is bedoeld.
Geweldig , zoveel betrokken burgers……onlangs heeft u zelfs een
participatie beleid vastgesteld, hoe kunnen we initiatieven van
burgers ondersteunen ect…
Het is absoluut een goede zaak dat burgers meer betrokken worden
bij de politiek, dat er naar hen wordt geluisterd , hun inbreng serieus
wordt genomen . Dat vindt u ook, althans op papier.
U bent als gemeenteraad gekozen om op de eerste plaats de mensen
te vertegenwoordigen.
Helaas moet ik constateren dat de inspraak in het herindelingsdossier
een farce is geweest. De koers is uitgezet onder het mom van er kan

nog van alles afgesproken worden ect, ect echter wijzigingen en
opmerkingen kwamen de coalitie niet uit en ja… jammer dan maar
de trein moet door.
Er zijn ook partijen die in hun verkiezingsprogramma , o.a mijn partij
PL en ook de RPP, uitdrukkelijk hebben aangegeven het eindresultaat van het herindelingsbesluit voor te leggen aan de burger: Ik
citeer Progressief Landerd uit deze folder die ze een dag voor de
verkiezingen in Reek en Schaijk hebben rondgebracht :
“Als inwoner krijgt u het laatste woord door middel van een enquête
of referendum. Dat is pas serieuze inspraak”
Ik doe een klemmend beroep op u als volksvertegenwoordiging,
inclusief mijn eigen partij:
LAAT UW KIEZERS NIET IN DE STEEK, kom uw beloftes na,
ga akkoord met het referendumverzoek.
U bent dit als volksvertegenwoordiger aan uw burgers moreel
verplicht .

