Beste volksvertegenwoordigers,
Ik sta hier als vertegenwoordiger van de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”, maar ook als
inwoner van Schaijk die in Zeeland is geboren en opgegroeid.
Om allerlei redenen ben ik een tegenstander van de thans voorgestelde fusie tussen
Landerd en Uden.
Maar er is één voornamere reden om hier te staan.
Deze reden is dat ik het niet kan bevatten én niet kan accepteren dat onze
volksvertegenwoordigers een besluit tot herindeling zouden nemen zonder de inwoners
daarin de laatste stem te geven!
En er zijn zoveel mensen in Schaijk en Reek die daar ook zo over denken!
U zult mij niet simpelweg horen zeggen, dat de meerderheid van Landerd, of zelfs alleen de
meerderheid van Schaijk of Reek, tegen een fusie met Uden is. Want er zijn ook in Schaijk
en Reek veel mensen die voorstander zijn van een herindeling met Uden.
Ook zult u mij niet horen zeggen dat het voor Landerd niet zinvol is om überhaupt te
herindelen.
Wat wil ik dan wel zeggen vanavond, net als ik de laatste tijd al vaker heb gedaan?
Dat zijn twee dingen:
 Op de eerste plaats moeten we van herindeling beter worden;
 En op de tweede plaats moeten inwoners de laatste en ik zou zelfs zeggen, de
beslissende stem hebben bij de keuze van herindeling.
Uit het herindelingadvies blijkt helemaal niet dat we in Schaijk, of in Reek of zelfs in
Zeeland, beter worden van een herindeling met Uden.
Ja, de bestuurskracht zal wellicht groter worden en we worden als grotere organisatie
minder kwetsbaar. Dat zijn toch magere opbrengsten als je bedenkt welke belangrijke
zaken er voor de inwoners én de afzonderlijke kernen op het spel staan.
Nergens is ooit een vergelijking gemaakt tussen ongedeeld herindelen met Uden of
gesplitst aansluiten bij respectievelijk Oss en Uden. Nergens is het voor inwoners duidelijk
geworden waar of waarmee ze het beste af zijn na herindeling.
En dat wringt des temeer omdat met name in Schaijk en ook in Reek, veel inwoners een
voorkeur lijken te hebben voor een fusie met Oss. Het merendeel van hen is faliekant tegen
de fusie met Uden maar de gemeente drukt het toch door. Dan heb ik zoiets van: “Zo ga je
niet om met mensen en de ideeën die er leven.”
Niemand die kan uitleggen waarom hun voorkeur niet beter zou kunnen zijn. En erger nog:
die voorkeur wordt belachelijk gemaakt en wordt niet eens serieus besproken!

En dat brengt mij op de belangrijkste reden waarom ik hier vanavond sta. De voorkeur van
zoveel mensen uit Schaijk en Reek wordt niet eens serieus besproken.
De meerderheid van de gemeenteraad, samen met de burgemeester als
portefeuillehouder, maken het belang van een ongedeelde samenvoeging van Landerd met
Uden tot een hoger doel dan de opvatting en de mening van zoveel burgers.
Ik heb me de laatste tijd steeds afgevraagd hoe het mogelijk is dat er zo wordt gehamerd op
draagvlak voor de herindeling en op het unieke democratische proces, maar dat de
inwoners tegelijkertijd wordt ontzegd zich daadwerkelijk uit te spreken over die
herindeling. En die vraag blijft steeds onbeantwoord!
Mensen verliezen vertrouwen in politiek en in hun bestuur als er niet naar hen wordt
geluisterd. Onze inwoners willen worden gehoord en willen serieus genomen worden.
Wij hebben als actiegroep eerst een petitie gestart. De boodschap van die petitie was
tweeledig:
 Vanuit Schaijk is er voorkeur voor Oss;
 Inwoners willen het laatste woord hebben bij een herindeling.
Maar liefst 1700 inwoners uit Landerd, waarvan ruim 1500 uit Schaijk, hebben die petitie
ondertekend. En ik weet dat er door sommigen geringschattend over wordt gesproken. En
ik weet dat er sommigen, ook in deze gemeenteraad, de draak steken met al die mensen
die de moeite hebben genomen hun stem te laten horen.
En nu hebben maar liefst 1121 inwoners van Landerd, vooral uit Schaijk, hun handtekening
gezet op het gemeentehuis of hier in het Raadhuis, om een raadgevend referendum aan te
vragen. En zeker, ook nu zullen mensen hun schouders ophalen en proberen al die mensen
weg te zetten als zeurpieten die hun verlies niet willen nemen.
Maar, beste volksvertegenwoordigers, ik zie dat anders. Maar liefst 1121 inwoners stellen u
de legitieme vraag om hun stem te mogen laten horen bij de belangrijke beslissing van
herindeling.
Als je die 1121 afzet tegen het aantal deelnemers aan het unieke democratische proces van
participatie, dat heeft geleid tot het aanstaande herindelingadvies, dan zult toch ook u
moeten toegeven dat de vraag om een raadgevend referendum een breed gedragen vraag
is.
En als u echte volksvertegenwoordigers wilt zijn, dan kunt u toch moeilijk anders dan al die
betrokken inwoners de stem geven waarom ze vragen!
Daarom doe ik een dringend beroep op alle leden van de gemeenteraad en op de
portefeuillehouder, onze burgemeester, om al die inwoners te geven waar ze recht op
hebben: een raadgevend referendum.
Schaijk, 12 maart 2020,
Niek van Casteren

