Leden van de gemeenteraad, burgemeester en alle kijkers thuis.
Op dit moment staan we met zijn allen fors onder druk van het Corona virus. Wij leven mee
met iedereen die ziek is geworden.
We delen het verdriet van die gezinnen en families die een of meerdere van hun dierbaren
hebben moeten afgeven.
Dat alles stelt de gemeenschapszin in onze dorpen zwaar op de proef.
Gelukkig blijkt dat er veel onderlinge steun wordt gegeven en is de sociale binding groot.
In het licht van dat alles lijkt een aanvraag voor een referendum en een vast te stellen
herindelingsadvies bijna bijzaak.
Maar we moeten er ons toch mee bezig houden. De herindelingstrein dendert digitaal door
alsof er verder in onze dorpen niets aan de hand is. Ondanks alles worden er vanavond
vergaande besluiten genomen.
The show must go on!
Tijdens de voorbereidende vergadering hebben vijf insprekers een dringende oproep laten
horen om onze inwoners de beslissende stem te geven bij de herindeling. Dat kan
bijvoorbeeld door het houden van een raadgevend referendum.
In gemeente Mill is een volksraadpleging geweest waarbij inwoners mochten aangeven wat
ze wilden. En ook in gemeente Grave kunnen inwoners straks hun stem laten horen.
Als actiegroep zouden wij het ronduit schandalig vinden als de stem en de wens van zoveel
inwoners worden genegeerd.
We hebben drie momenten waarop onze inwoners massaal hebben aangegeven dat ze een
eigen keuze willen maken:


Bij de enquête, tegelijk met de verkiezingen, koos een duidelijke meerderheid in
Schaijk voor fusie met Oss;
 Onze petitie, waarbij gesteld werd dat Schaijk bij Oss hoort, is door ruim 1600
kiesgerechtigden uit Landerd getekend, waarvan het merendeel uit Schaijk kwam;
 En tenslotte hebben 1121 kiezers persoonlijk een aanvraag gesteund om een
raadgevend referendum te houden.
Ik maak nu ook van deze gelegenheid gebruik om alle mensen te bedanken die in de achter
ons liggende periode hun stem hebben laten horen. En dit in combinatie met de grote
teleurstelling in het optreden van de raad!
U pretendeert namelijk het volk te vertegenwoordigen. Op 12 maart bent u in mijn
inspreekreactie herhaaldelijk volksvertegenwoordigers genoemd.
Uw reacties op onze enquête, petitie en vooral op onze aanvraag voor een referendum vond
ik tenenkrommend!

In plaats van het vertegenwoordigen van het volk vertegenwoordigt u een zogenaamde
coalitie waarvan ik vind dat die de kiezers valse beloftes heeft gedaan en de herhaalde wens
van een groot aantal inwoners negeert!
U zou ver boven uzelf zijn uitgestegen als u uw beloftes was nagekomen en de inwoners een
stem zou hebben gegeven!
Al deze inwoners zijn verontwaardigd, boos, teleurgesteld en verliezen het vertrouwen in
het lokale bestuur als vanavond hun stem bij het grof vuil wordt gezet.
Het functioneren van burgemeester Bakermans is, in de rol als burgervader van alle
inwoners van Landerd, door het aanvaarden van de portefeuille herindeling, onder druk
komen staan. De praktijk heeft dat inmiddels uitgewezen, want al die mensen die hebben
aangegeven naar Oss te willen, zien hem niet langer meer als hun burgemeester!
Achting van het gemeentebestuur zal omslaan in minachting.
Vertrouwen in het lokale bestuur zal omslaan in wantrouwen.
En die gevoelens zullen ons en u nog tot in lengte van jaren parten gaan spelen.
Daarom doe ik wederom een klemmend beroep op u: Geef onze inwoners de keuze waar ze
om hebben gevraagd en waar ze recht op hebben!
Steun het verzoek om een raadgevend referendum en laat zien dat u het volk
vertegenwoordigt!
Ik hoop en verwacht dat er tijdens het debat een goed antwoord wordt gegeven op mijn
oproep, die ik hier doe namens zoveel Schaijkenaren en inwoners uit Landerd.
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