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Waar wilt u straks thuiskomen?
Zoals u inmiddels niet ontgaan zal zijn, gaan de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1
januari 2022 herindelen tot één nieuwe, trotse gemeente. Ook de afgelopen weken zijn er veel
mooie dingen gebeurd in dat proces. We willen natuurlijk allemaal het beste van onze dorpen
meenemen naar de nieuwe gemeente. Daarom hebben we in mei en juni in alle 25 dorpen
bijeenkomsten georganiseerd: waar is uw dorp goed in? Wat ziet u graag terug in uw nieuwe
gemeente? Inwoners uit de drie gemeenten hebben echt waardevolle input meegegeven tijdens
deze bijeenkomsten. Het was bijzonder interessant en gezellig. Daarvoor wil ik, ook namens de
collega-burgemeesters Van Soest en Hillenaar, iedereen van harte bedanken. Kon u er niet
bijzijn? Geen probleem, speciaal hiervoor bieden we ook de gelegenheid om online uw input voor
de nieuwe gemeente mee te geven. Vertel ons wat u belangrijk vindt via
www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl. Uw input wordt zeer gewaardeerd!
Op 20 juni vindt een bijeenkomst plaats in de Schouwburg Cuijk. Hiervoor worden organisaties
uitgenodigd uit de branches economie, jongeren, ouderen, onderwijs en wonen. We maken dan
een verdiepingsslag op de input die we tot nu toe hebben opgehaald voor de visie van de nieuwe
gemeente. Vertegenwoordigt u een van deze branches, maar heeft u (nog) geen uitnodiging? U
bent u natuurlijk welkom. Aanmelden is mogelijk via
info@samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.
Bij de gemeenteraden stond daarnaast het naamgevingsproces op de agenda. Hoe komen we tot
een nieuwe naam voor onze nieuwe gemeente? De gemeenten Cuijk en Boxmeer hebben
inmiddels ingestemd met het naamgevingsproces. Voor Sint Anthonis stond het op donderdag 6
juni op de agenda. Het besluit van Sint Anthonis vindt plaats tussen het schrijven van deze column
en de publicatie, waardoor ik de uitkomst nog niet met u kan delen, maar ik vertrouw er op dat ook
de gemeente Sint Anthonis gaat instemmen met het proces. Op korte termijn gaan we iedereen in
de drie gemeenten vragen om een naamsuggestie in te dienen. Denk dus alvast na over een leuke
naam voor uw nieuwe gemeente. Waar wilt u straks thuiskomen? Houd de social media-kanalen
en kranten in de gaten, want u wordt hier snel over geïnformeerd! Daarnaast vindt u de meest
actuele informatie over de herindeling altijd op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.
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