Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester en alle toehoorders hier, in de Phoenix maar ook thuis.
Ik heb een kritische zienswijze ingediend omdat ik het niet eens ben met de richting van de herindeling. En
ik ben nog negatiever over de wijze waarop het hele herindelingsproces is verlopen.
Diverse politieke partijen hebben ons als kiezers beloofd dat wij het laatste woord zouden krijgen. Maar wij
komen niet verder dan meepraten over de kleur van de kerstballen terwijl de keuze voor de kunstboom al
lang was gemaakt.
En met die kunstboom bedoel ik dan de toekomstige gemeente Maashorst.
Landerd moet ongedeeld fuseren met Uden ter meerdere eer en glorie van de nieuwe gemeente
Maashorst. En Schaijk en Reek moeten als kleurige kerstballen schitteren in die boom.
Of de inwoners van Schaijk en Reek blij worden van die nieuwe gemeente Maashorst lijkt onbelangrijk.
Erger nog: het is ze pas gevraagd tijdens de zienswijze procedure.
En dan wordt ons verteld dat wij als inwoners uit Schaijk en Reek die vraag al veel eerder beantwoord
hebben bij het referendum van 2015. En de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft
dat nog eens bevestigd.
Daar word ik nou zo verschrikkelijk boos over.
De feiten worden verdraaid en de geschiedenis wordt naar eigen hand gezet. Wie zich durft te verzetten
met een andere mening wordt weg gehoond als ouwe zeurpiet, krijgt een sticker als raddraaier opgeplakt
en wordt op zijn minst beschuldigd van stemmingmakerij en het oppoetsen van de tegenstellingen in het
dorp.
Een petitie wordt massaal gesteund. Allemaal mensen die aangeven een andere keuze te willen maken.
Maar vooral mensen die aangeven dat zij hun stem willen laten horen in het herindelingsproces.
De gemeenteraad vond het tot vandaag een onbelangrijk signaal. De herindelingstrein is vertrokken en er
wordt voor niemand meer gestopt.
Maar vandaag ligt er een aanvraag voor een raadgevend referendum die massaal en legitiem is
ondersteund door meer dan 1120 inwoners van Landerd, vooral uit Schaijk en Reek. Hoe krachtig moet een
signaal vanuit de bevolking klinken om de gemeenteraad ertoe te bewegen de inwoners hun
democratische recht te geven van echte participatie?
Voorzitter, ik hoop met heel mijn hart dat Landerd zo democratisch is dat wij niet geregeerd worden door
een meerderheid die blind is geworden voor haar vertegenwoordigende opdracht.
Voorzitter, ik hoop dat de burgemeester gehoor geeft aan het signaal van zoveel van zijn inwoners. En
voorzitter ik roep de gemeenteraad op het krachtige burgersignaal te volgen en een raadgevend
referendum uit te schrijven.
Dan kunnen onze inwoners zich uitspreken over de aanstaande herindeling en dan zal duidelijk worden
welk draagvlak er is of niet is. En daar zal een ieder zich vervolgens ook in kunnen schikken.
Ik ben blij u hierover te hebben kunnen toespreken en ik vertrouw op een goede beslissing.
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