Beste inwoners van Schaijk en Landerd en beste gemeenteraad.
De griffier had geadviseerd om het kort te houden ivm de aandachtspanne. Nou
volgens mij hebben de inwoners van Schaijk vanuit hun luie stoel met een drankje
en een hapje rust en tijd genoeg om ons in deze social distance-time te aanhoren.
Ik sta hier vanuit mijn betrokkenheid bij het Schaijkse sociale leven waar ik graag onderdeel
van uitmaak. Veel mensen hebben het op dit moment zwaar met de gevolgen van het
Coronavirus. En daar ben ik vanuit verschillende invalshoeken zeer bij betrokken.
Je hoort om je heen de verbazing dat de besluitvorming rond herindeling gewoon doorgaat.
Veel mensen zijn terecht met compleet andere dingen bezig. Dingen die keihard hun leven
beïnvloeden en op zijn kop zetten. Maar ook herindeling zal van grote invloed zijn op het
toekomstige leven in Schaijk ook al lijkt dat nu de ver van mijn bed show en van geen enkele
waarde.
Nou zo gewoon is deze besluitvorming zeker niet want wij hadden als inwoners uit Schaijk
massaal onze stem willen laten horen.
Wij hadden massaal willen laten horen dat het een grof schandaal zou zijn als de stem van
zoveel kiezers gewoon wordt genegeerd.
Wij hadden massaal willen laten zien dat Schaijk zich nog lang niet gewonnen geeft.
En wij hadden met velen willen laten horen dat wij grote betrokkenheid hebben bij de
toekomst van Schaijk.
Maar de omstandigheden van vandaag verhinderen die massaliteit. Ik wil echter wel namens
al die inwoners, die ons enorm ondersteunen, mijn stem hier laten horen.
In Landerd is een referendumverordening die de inwoners de mogelijkheid biedt een
raadgevend referendum aan te vragen. Hiervoor zijn 437 individuele handtekeningen nodig
van kiesgerechtigden uit Landerd.
Er zijn ruim 1100 handtekeningen gezet. Alleen al op die ene gegeven woensdagmiddag
kwamen 832 mensen naar het Schaijkse raadhuis om hun stem te laten horen. En van
allemaal hoorde ik: nu kunnen ze er toch zeker niet meer omheen?? Dat referendum
moeten ze nou toch gaan houden. Ze kunnen ons toch niet buitenspel zetten zeker?
Tijdens de voorbereidende vergadering viel mijn mond open van ongeloof. Ik was ronduit
verbijsterd over het gemak waarmee verschillende partijen het krachtige verzoek van zoveel
inwoners om hun stem te laten horen via een referendum opzij durfden zetten. Onze
referendumverordening is er toch niet voor niks???

Beste leden van de gemeenteraad maar ook beste burgemeester, ik vraag met klem namens
al die ondertekenaars van het verzoek tot een referendum om een keiharde onderbouwing
en argumentatie waarom men denkt dat het verzoek kan worden afgewezen.
En kom niet aan met:
*Het is te laat want de trein is vertrokken?
We trekken al meer dan twee jaar aan de bel. Jullie willen zelfs in deze crisistijd geen
mogelijke tussenstop maken of nog erger een uitstel aan je broek krijgen. Het
provinciebestuur is nog niet gevormd dus waarschijnlijk nu een makkelijk horde, want een
nieuw college zou wel eens een hele lastige drempel kunnen worden tav zoveel gebrek aan
aandacht voor lokaal draagvlak.
Of * Er zijn toch voldoende inspraakmomenten geweest?
Volgens college en raad wel, want men pocht zelfs met de opkomst en uitslag van deze meer
dan een ton kostende propaganda die tov onze, niet gefaciliteerde steun, zwaar moet zijn
tegengevallen om maar te zwijgen over de uiterst schrale beantwoording van de ingediende
zienswijzen.
Of* De extra kosten van een te houden referendum?
Die zullen zeer beperkt zijn omdat het slechts uitvoering betreft en geen organisatie omdat
het college en de raad overtuigd zijn van het feit dat de grote meerderheid van Landerd
achter het onderhavige voorstel staat.
Waarschijnlijk is het toch gewoon de grote angst dat de uitslag van vooral de kern Schaijk
desastreus zal zijn met name ook door de opkomst en het stemgedrag van de verloochende
achterban van Progressief Landerd.
Ik doe daarom weer een zwaar beroep op u om al die mensen niet in de kou te zetten. Stem
voor het houden van een volksraadpleging over de herindeling.
Dankjewel.
Ton van den Hoogen,
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