Beste burgemeester, gemeenteraad van Landerd en vooral ook alle inwoners van
Landerd en Schaijk in het bijzonder.
Wat een bijzondere omstandigheden verkeren we in. En eigenlijk is het heel gek dat,
terwijl ons land in een crisis is, we zo’n zwaarwegend besluit nu nemen vanavond.
Iedereen is met zijn hoofd bij andere zaken en ik leef dan ook erg mee met eenieder die
door deze verschrikkelijke ziekte in zijn/haar omgeving getroffen wordt.
Vanavond, met stille trom, een digitaal besluit over de fusie en het raadgevend
referendum. Letterlijk met stille trom omdat de inwoners alleen maar kunnen kijken en
luisteren en geen tromgeroffel kunnen laten horen.
Ik spreek hier dan ook in namens al die mensen die hun mening over de fusie aan ons als
actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” hebben laten horen.
Ik concentreer mij op het herindelingsadvies waarop wij als actiegroep een zienswijze
hebben ingediend.
Ter herinnering: onze zienswijze ging in op drie belangrijke pijlers van de voorgestelde
herindeling:
1. Het lokaal draagvlak onder de inwoners;
2. De meerwaarde van een fusie tussen Uden en Landerd voor de gemeente als geheel
en de afzonderlijke kernen in het bijzonder;
3. Het democratisch proces van de fusie.
Meneer van de Broek benadrukte in de voorbereidende vergadering van 12 maart dat de
unieke meerwaarde vooral zit in gelijkwaardigheid van Uden en Landerd bij de
voorgestelde herindeling.
Maar gelijkwaardigheid is niet te koop meneer van de Broek!
De eerste barst in die zogenaamde, duurbetaalde gelijkwaardigheid is er al bij de naam
van de nieuwe gemeente. Zelfs de burgemeester van Uden verkondigde dat dat
uiteindelijk een zaak is van de nieuwe gemeenteraad!
En meneer van de Broek, het wordt nog erger als blijkt dat u het begrip gelijkwaardigheid
eigenlijk zelf ook helemaal niet concreet kunt maken!
Die gelijkwaardigheid die door de coalitie bijna heilig is verklaard! Maar waar die
gelijkwaardigheid uit moet bestaan, is nog volstrekt onduidelijk.
En de nieuwe gemeenteraad van Uden bepaalt uiteindelijk toch wat er overblijft van die
papieren gelijkwaardigheid. Kortom mijn vraag aan u: legt u nu eens kraakhelder uit wat
die gelijkwaardigheid nu precies gaat inhouden. En hoe ga ik daar als inwoner van
profiteren.
En dan meneer Pijnappels. Tijdens het debat liet u horen wel trots te zijn op het
eindresultaat van het democratisch proces. Meneer Pijnappels, als ik kijk naar het proces
en het herindelingsadvies als eindresultaat, vraag ik me echt af waar u trots op bent?
Kijkend naar al die euro’s die er mee gemoeid waren, kijkend naar het zeer beperkte
aantal mensen dat u heeft weten te bereiken om mee te doen aan dat unieke, niet te
evenaren proces en met als klap op de vuurpijl een nietszeggend en nauwelijks concreet
herindelingsadvies, zou ik me eerder schamen!

Het democratisch proces heeft meer weg van een papieren tijger. Gedetailleerd wordt
beschreven hoezeer de deelnemers aan het participatietraject het eens zijn over de
algemeen beschreven uitgangspunten en thema’s. Uitgangspunten en thema’s….
Uitgangspunten die voor elke gemeente vanzelfsprekend zouden kunnen zijn en zonder
problemen in elk herindelingsrapport bij elk fusieproces kunnen worden opgeschreven.
Hoe kun je tegen dergelijke uitgangspunten zijn? Waar het straks echt om gaat, is hoe de
nieuwe gemeenteraad van Uden het nieuwe beleid concreet gaat invullen. En daar gaat
deze gemeenteraad niet over!
En waar is het democratische draagvlak onder inwoners als ik zie dat er meer dan 1.600
inwoners van Landerd de petitie hebben gesteund tegen de voorgestelde fusie en dat er
1.121 individuele inwoners van Landerd het verzoek om een raadgevend referendum
hebben ondertekend. Het zou pas democratisch zijn, als u deze mensen een stem geeft!
Geachte raad, de coalitie heeft gekozen voor een ongedeelde samenvoeging van Landerd
met Uden. De zogenaamde democratische basis hiervoor wordt gevonden in de
verkiezingsuitslag van 2018. Hierbij gaat de coalitie volledig voorbij aan de belofte van de
meerderheid van de partijen om de kiezer het laatste woord te geven.
In een gesprek met burgemeester Bakermans wordt duidelijk waarom de coalitie niet wil
én kan luisteren naar zoveel inwoners uit Schaijk.
Op onze vraag: “Waarom blijft het college zo moeilijk doen over een raadgevend
referendum? Als jullie overtuigd zijn dat elke kern zelfstandig zal kiezen voor een fusie
met Uden, waarom dan niet het laatste woord aan de burgers geven?”
Daarop gaf onze burgemeester, de burgemeester van alle inwoners van zijn gemeente??,
aan dat de gemeenteraad van Uden afziet van een fusie als alleen Zeeland en/of Reek
mee gaat. Het heeft voor Uden geen zin als Landerd wordt opgesplitst. De dan te
ontstane te kleine gemeente is niet toekomstbestendig…………. ????
Duidelijk dus, het gaat hier niet om wat de burgers vinden, niet om wat deze
gemeenteraad vindt, maar om wat Uden wil!
De inwoners mogen dus geen stem laten horen of ze de gekozen richting wel de juiste
vinden. Want Uden wil alleen een ongedeeld Landerd en als bijvoorbeeld de inwoners
van Schaijk iets anders zouden willen dan haakt men in Uden af. Zijn dat onze
toekomstige partners?? Levert u ons als gemeenteraad daaraan over? Heeft u daar echt
serieus goed over nagedacht als individueel raadslid?? Staat u daar echt achter? Ik zou
mezelf niet meer recht in de spiegel aan kunnen kijken!
En de coalitiepartijen…. die doen er het zwijgen toe: bij de verkiezingen iets beloven is
toch wat anders dan in een coalitieakkoord afspraken maken. Gek dat als je bijna
allemaal als coalitiepartners zegt de burgers het laatste woord te willen geven; dit niet in
een coalitieakkoord komt te staan…. Wie beslist er dan binnen die coalitie…?? Kennelijk
niet die partijen die hun kiezers die belofte gaven! Het is echt te gek voor woorden.
Ik daag u als gemeenteraad van Landerd uit om onze inwoners in alle drie de dorpen te
vragen of zij het huidige fusievoorstel steunen of niet. Alleen op die manier wordt
duidelijk of de fusie met Uden democratisch draagvlak heeft.

Pas als dat antwoord is gegeven, kan een herindelingsadvies worden besproken in de
raad.
Ik wens iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd en blijf gezond!
Leonard Steetsel,
Namens de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”

