Beste Raadsleden,
Mijn naam is Chiel Timmers, ik ben een kleine Maashorst ondernemer en
spreek namens het bestuur van de Stichting Maashorst Ondernemers.
Onze stichting heeft ongeveer 100 leden welke zich voornamelijk bezig houden
met activiteiten in de vrijetijdseconomie, allen in de schil van De Maashorst.
Onze voorzitter en secretariaat laten zich excuseren, die hebben momenteel
een bespreking in Oss. Ik ga proberen onze boodschap aan u over te brengen.
Graag maken we gebruik van de mogelijkheid hier in te spreken en onze
opmerkingen te maken die u wat ons betreft mee moet nemen om tot een
goed weloverwogen besluit te komen. We hebben onze focus niet direct op de
inhoud gericht, wat feitelijk het belangrijkste zou moeten zijn maar ons
grootste pijnpunt zit in punt 3.5 van het stuk,
naamgeving “Gemeente Maashorst”.
De naam Maashorst, is de verbindende factor van de vier gemeenten die het
centrale natuurgebied met andere partijen hebben ontwikkeld. Het verder
ontwikkelen van het gebied, en het verder werken aan de naamsbekendheid
vraagt nog veel inspanning en samenwerking.
De gemeente Oss steekt niet onder stoelen of banken niet gecharmeerd te zijn
met een door haar partners voor hun gevoel gekaapte naam. Ook ondernemers
uit de Maashorstregio welke veel geïnvesteerd hebben in het bekender maken
van de naam voelen zich wat bestolen en dreigen met een verdere
samenwerking te stoppen.
Juist alle samenwerking hebben we hard en breed nodig om onze mooie
Maashorst “het Oergebied van Brabant” meer bekendheid te geven, vooral
buiten de regio. Deze samenwerking zowel met gemeenten als met haar
ondernemers.
Het frame staat er, nu de verdere invullingen. Daar waar bedreigingen
aandienen zijn er ook weer kansen. Nu het woord vliegschaamte haar intrede
doet, en het stikstofbesluit dwingt tot verandering liggen hier de kansen voor
onze regio.
Verdere ontwikkeling van het natuurgebied met activiteiten in haar schil geeft
een mooie economische drager. Laat die uitdagingen aangaan samen met
andere Oost Brabantse gemeenten en maak geen onrust en onduidelijkheid
door het kiezen of doordrukken van een omstreden naam.
Graag willen we u er ook op wijzen dat er vanuit Maashorstondernemers op 22
mei reeds een brief aan de colleges van Uden en Landerd is verstuurd waar

onze opvatting van toen is verwoord. Nergens in het herindelingsontwerp
vinden we dit terug, ook niet in grafiekjes van tellingen van voorstanders,
tegenstanders of geen mening over de naam “Gemeente Maashorst”. Is hier de
interne communicatie mogelijk de storing of is er beperkt geïnventariseerd.
Onze voorzitter heeft op het Maashorstfestival ook duidelijk de opmerkingen
uit de brief verwoord wat we in het ontwerpstuk niet terugvinden.

Graag ga ik de brief van 22 mei nu voorlezen.
Aan: College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Landerd en
gemeente Uden.
Bezwaren tegen voorgestelde nieuwe benaming van de samen te voegen
gemeenten Uden en Landerd in de gemeente die de naam Maashorst gaat
krijgen.
De gemeente Landerd en Uden willen samen een nieuwe gemeente vormen,
waarvoor de naam de gemeente Maashorst is gekozen.
In de website https://www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/ die speciaal
hiervoor is gemaakt worden inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties opgeroepen volop hierover mee te praten.
Vanuit de Maashorst- ondernemers zouden wij graag aan deze oproep gevolg
willen geven en willen wij u hierbij dringend verzoeken om een andere naam
voor deze nieuwe gemeente te kiezen als de naam die nu al , zonder veel
inspraak, zodanig wordt gecommuniceerd dat het lijkt alsof deze keuze al
definitief is.
De Maashorst-ondernemers zijn verenigd in de stichting Maashorst (betrokken)
ondernemers. Deze stichting probeert namens ondernemers uit de vier
Maashorstgemeenten van het natuurgebied de Maashorst te verbinden. Al
enkele jaren zetten wij ons in voor ontwikkeling en promotie van dit
natuurgebied voor de vrijetijdseconomie. Samen met de vier Maashorst
gemeenten, Oss, Uden, Bernheze en Landerd en een aantal andere partners
werken wij al een aantal jaren aan verbeteren van de naamsbekendheid van
het natuurgebied onder de naam de Maashorst. Wanneer nu twee van de vier
Maashorstgemeenten samengaan en ook dezelfde naam gaan voeren voor de

nieuw te vormen gemeente zijn wij van mening dat dit slecht valt bij de andere
twee gemeenten en voorzien wij ook veel verwarring over wie of wat is nu
eigenlijk de Maashorst.
Daarnaast zien wij het belang in van samenwerking met ander ondernemers in
de regio. De laatste jaren hebben wij ook contacten gelegd met organisaties als
de stichting Maasmeanders de Maashorstboeren en toeristisch recreatieve
vereniging Bernheze en de gemeenten waarin deze organisaties actief zijn.
Wij zijn bang dat ook in de regio niet goed begrepen wordt dat de gemeente
Maashorst iets anders is als het natuurgebied Maashorst. De door ons
noodzakelijk geachte regionale samenwerking komt hiermede sterk onder druk
te staan.
Verder is bekend dat er al een aantal bedrijven in en rond de Maashorst de
naam Maashorst in hun bedrijf hebben gevoerd om daarmee te verwijzen naar
het natuurgebied. Wanneer er straks een gemeente Maashorst komt zal dit
zowel bij deze bedrijven als bij de consument veel onnodige verwarring
veroorzaken.
Tenslotte bestaat er sinds 2010 een nieuwe samengestelde gemeente met de
naam Horst aan de Maas. Dit is weliswaar geen argument waar wij als
Maashorstondernemers veel belang bij hebben maar u zult begrijpen dat het er
niet eenvoudiger op wordt wanneer u vast blijft houden aan de voorlopig
gekozen naam van de gemeente Maashorst.
Wij willen u daarom dringend verzoeken om deze naam los te laten.
Met vriendelijk en gastvrije groet uit (natuurgebied) de Maashorst
Maashorst Ondernemers
Voorzitter Twan van Bakel
Met voorgaande gemaakte opmerkingen gaat het ons niet om een negatieve
sfeer te maken, we willen slechts een positieve bijdrage leveren naar de
toekomst gericht.
We dagen de nieuwe gemeente dan ook uit om in nieuwe ontwikkelingen of
inrichtingen steeds de gedachte van het groene gezonde oergebied van

Brabant te nemen en laten herkennen. Denk eens aan een “groen” centrum of
vandaaruit een groene loper naar ons oer-natuurgebied?
Zijn er dan geen andere passende namen? Natuurlijk wel.
Zou Uden kunnen? Of Uden aan de Maashorst?
zoek samen naar meer win – win oplossingen.
Bedankt voor uw aandacht
Namens Maashorst ondernemers
Uit het oergebied van Brabant.

