Schaijk 10-10-2019
Voorzitter, beste raadsleden,
Mijn naam is Cora de Jong, als kind heb ik in Zeeland gewoond, voor mijn studie verhuisde ik naar
Nijmegen. Sinds 1992 woon ik in Schaijk. Ik ben een van de inwoners die op straat bevraagd is over
het herindelingsvoorstel. Dat is voor mij de aanleiding dat ik gebruik wil maken van mijn recht om in
te spreken. Dank u wel dat ik daarvoor de gelegenheid krijg.
Ik wil u meenemen naar het moment van de bevraging.
Na een dag werken even boodschappen doen. Een vriendelijke jongeman met tablet in de hand staat
voor de supermarkt en vraagt of ik even tijd heb. Het gaat over de herindeling, vooruit dan maar
denk ik. Een mooie gelegenheid om mijn menig te kunnen geven.
Vraag 1 “Weet u dat er een nieuwe gemeente Maashorst komt”? Roept bij mij direct een wedervraag
op.
“Oh, staat dat al vast dan?” vraag ik. Er volgt een uitleg dat dit niet het geval is en dat dit in de loop
van de vragenlijst wel duidelijk zal worden. Mooi…we gaan verder.
Bij de vraag van Thema 2 schiet ik spontaan in de lach. “In de gemeente Maashorst is het heerlijk
thuiskomen na bijvoorbeeld een dag werk of een dag school. Alle basisvoorzieningen zijn er en de
meer stadse voorzieningen in de grootste kern. Ook is het een fijne plaats voor mensen die er als
bezoeker komen.” De interviewer lacht met me mee en we praten over de blije formulering. De
woordkeuze vind ik sturend en dwingend. Hoe kun je hier nee op antwoorden! Alsof mijn
levensgeluk meer zal zijn als gevolg van en na de herindeling.
Ik ga door met vragen beantwoorden. Soepel doorlopen we de lijst en binnen enkele minuten zijn we
klaar. Nou…Dat verraste mij. Ik vertel dat ik niet bij Uden maar bij de gemeente Oss wil komen.
Schaijk hoort bij Oss en Zeeland bij Uden vind ik. Dat geluid heb ik niet kunnen laten horen. Meneer
de interviewer scrolt terug en zoekt een passende vraag waarbij hij mijn wens om bij Oss te komen in
de aantekeningen kan plaatsen.
Na deze ontmoeting, bekruipt mij een gevoel van grote verbazing. Er is al een koers uitgezet
“Landerd moet hoe dan ook naar Uden” ongeacht wat inwoners daar van vinden.
De gestelde vragen leken mij niet bedoeld om een ander geluid te laten horen. Je mocht iets vinden
van de “opgehaalde” thema’s en speerpunten. Die zijn zo vanzelfsprekend en generiek geformuleerd
dat je er niet eens tegen kunt zijn. Ze geven geen antwoord op de vraag wat het mij als inwoner van
Schaijk en Landerd oplevert.
Voorzitter, beste raadsleden
De rapportage schetst dat er groot draagvlak is voor de fusie Landerd-Uden. Er wordt een heel
positief beeld geschetst van de voorgestelde fusie met een marginale opmerking dat er ook een paar
inwoners, met name uit Schaijk, een voorkeur voor Oss te hebben aangegeven.
Dit is volgens mij een onjuiste voorstelling van zaken.
Voorzitter, beste raadsleden
•

U weet met mij dat inmiddels ruim 1.400 mensen uit Schaijk de petitie “Schaijk hoort bij Oss
en niet bij Uden” hebben ondertekend

•

U weet met mij dat er daarnaast zo’n 250 mensen uit Reek, Zeeland, Uden, Oss en
omliggende gemeenten de petitie hebben gesteund.

•

U weet met mij dat al uit het referendum én de enquête, die gehouden werd tegelijk met de
verkiezingen, is gebleken dat er met name vanuit Schaijk onvoldoende steun is voor een fusie
met Uden

Voorzitter, beste raadsleden er heerst bij een ruim aantal inwoners van Schaijk onvrede.
•

Onvrede over het proces van herindeling dat alleen maar gericht is op de vastliggende fusie
van Landerd met Uden, zo lijkt het.

•

Onvrede over het feit dat met de voorkeur van veel mensen in Schaijk niets wordt gedaan.

•

Onvrede over het gegeven dat de inwoners er niks meer over te zeggen hebben.

•

Onvrede omdat de politiek niet waarmaakt wat ze heeft beloofd: namelijk de inwoners het
laatste woord geven.

Het zal u niet bevreemden dat ik één van die inwoners ben met onvrede.
Maar voorzitter, beste raadsleden
U kunt alsnog die onvrede wegnemen door inwoners wel het laatste woord te geven.
Laat ons zelf de keuze maken en volg als goede volksvertegenwoordigers die keuze ook op.
Dank u wel voor uw aandacht.

