Beste raadsleden, burgemeester en wethouders * maar vooral alle
mensen uit Schaijk, Reek en Zeeland.
Namens de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” sta ik hier:

Ontevreden, teleurgesteld en verontwaardigd!
 Ontevreden * over het bestuurlijke proces van herindeling,
waarbij we alleen maar iets mogen zeggen over een fusie met
Uden.
 Teleurgesteld * over het feit dat in het proces van herindeling
de bestuurders totaal voorbijgaan aan de uitgesproken
voorkeur van heel veel Schaijkenaren voor een fusie met Oss.
 Maar verontwaardigd * om al die politieke partijen die bij de
verkiezingen hebben beloofd dat de inwoners de laatste stem
krijgen maar die ons nu gewoonweg laten stikken.
Vanuit onze ontevredenheid, teleurstelling en verontwaardiging zijn
wij gestart met de petitie “Schaijk hoort bij Oss”. En inmiddels blijkt
dat meer dan 1450 volwassenen uit Schaijk onze ontevredenheid,
teleurstelling en verontwaardiging delen.
Vindt u het gek dat inwoners totaal geen vertrouwen meer hebben in
de politiek en het bestuur en dat er ernstig wordt getwijfeld aan de
geloofwaardigheid van politiek en bestuur?
Ongelooflijk veel geld en tijd is gestoken om inwoners er met de
haren bij te slepen en mee te laten praten over de herindeling.
Bij de consultatieronde waarbij mensen een enquête konden invullen
en waar mensen op straat zijn bevraagd, komen we niet verder dan
zo’n 650 personen.
Dit is anderhalf procent van het aantal kiesgerechtigden in Landerd
en Uden.
En dan horen wij geluiden als * “een uniek en een zeer democratisch
proces”. Nog erger wordt het als wordt gesproken over het
aanwezige draagvlak onder de bevolking. Hoezo draagvlak!?!

Voorzitter, beste mensen, de actiegroep heeft met nauwelijks
financiële middelen in veel minder tijd nu al 1450 inwoners uit
Schaijk een handtekening laten zetten onder een petitie die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. * En dit aantal stijgt nog
iedere dag!
Al die mensen vinden dat Schaijk bij Oss hoort én dat de
gemeenteraad de burgers de beslissende stem moet geven bij de
herindeling.
 Dat zoveel mensen de moeite hebben genomen zelf in actie te
komen en de petitie digitaal of via papier te tekenen, * noem ik
uniek.
 Dat er al meer dan 1450 mensen uit Schaijk eisen dat de
inwoners de beslissende stem krijgen bij de herindeling en
daarbij aangeven dat zij vinden dat Schaijk bij Oss hoort, *
noem ik nog eens draagvlak.
 En dat de keuze voor een herindeling wordt gemaakt door
inwoners, * noem ik democratisch.
Het voortdurend negeren van zo een krachtig signaal uit de Schaijkse
bevolking is ronduit schandalig.
Tot slot wil ik aangeven dat de actiegroep alles in het werk zal stellen
om het gebrek aan lokaal draagvlak vooral in Schaijk duidelijk te
maken bij Provincie en Tweede Kamer.
Indien nodig zullen wij in Landerd een actie starten om een
raadgevend referendum aan te vragen.
Ik doe nu een klemmend beroep op u als volksvertegenwoordigers,
om te luisteren naar de stem van het volk en de inwoners de kans te
geven hun stem te laten horen.
Dan wordt het Landerdse herindelingsproces pas echt uniek,
democratisch en gedragen!
Dank u wel.

