Beste burgemeester en raadsleden van de gemeente Landerd.
Het is nu voor de tweede keer dat ik inspreek over de herindeling van Landerd.
Vorige keer ben ik geëindigd met aan te geven hoe belangrijk het is om draagvlak te hebben onder
inwoners.
Wat willen de inwoners van Schaijk, Zeeland en Reek?
Want voorzitter en beste raadsleden, herindelen wordt alleen maar succesvol als de burgers hun stem
kunnen laten horen.
Bij de vorming van Landerd hebben de inwoners nauwelijks een kans gehad om mee te kiezen. Er werd van
bovenaf voor hen gekozen. Die fout gaan we hopelijk niet opnieuw maken door straks met meerderheid
van stemmen in de gemeenteraad tegen de wens in van veel inwoners te fuseren met Uden.
Duidelijk is dat heel veel inwoners van Schaijk de voorgestelde fusie met Uden niet zien zitten. Hoe de
meningen in Reek liggen, weten we niet precies. En in Zeeland zullen ze in grote meerderheid juist wel
voor een herindeling met Uden zijn.
Het is onduidelijk hoe groot het draagvlak nu werkelijk is voor de vorming van een nieuwe gemeente
Maashorst. En draagvlak is van cruciaal belang voor een stabiele herindeling.
En ik kan me toch werkelijk niet voorstellen dat de meerderheid van de gemeenteraad niet eens zou willen
weten of er draagvlak is. Of dat die meerderheid zonder het de inwoners echt te vragen gaat kiezen voor
een herindeling met Uden.
En de inwoners van vooral Schaijk maar zeker ook Reek hebben dan het nakijken.
Alweer zou ik willen zeggen.
Dat kan en mag niet gebeuren.
Als u ziet, hoeveel mensen in Schaijk samen met mij het verzoek om een raadgevend referendum hebben
ondertekend dan moet u toch begrijpen hoe dringend de vraag is om zich te kunnen uitspreken. Die vraag
kunt u eenvoudigweg niet naast u neer gaan leggen. Dat zou voor mij en die ruim 1100 medestanders een
regelrechte klap in het gezicht betekenen.
Ik doe een dringende oproep aan u als gemeenteraad om de burgers van Schaijk, van Reek en van heel
Landerd te laten uitspreken wat ze van de voorgestelde herindeling vinden.
In een tijd waarin participatie en versterking van lokale democratie zo’n belangrijke punten zijn, kan de
gemeenteraad toch niet voorbij gaan aan de stem van zoveel inwoners.
Leden van de gemeenteraad: als volksvertegenwoordiger heb ik als geen ander geleerd hoe belangrijk het
is om als bestuurder goed te luisteren naar de inwoners.
Geef Schaijk, Reek en Zeeland de beslissende stem bij de herindeling en vraag naar draagvlak door een
raadgevend referendum te houden over het herindelingsadvies.
En als Schaijk en/of Reek zich niet kunnen vinden in het voorgestelde herindelingsadvies, geef ze dan de
ruimte voor hun eigen keuze. Net zoals Zeeland die moet krijgen. Dank u wel en ik reken op u.
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