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Voorzitter, 

 

Het voorliggende raadsvoorstel  is een uitvloeisel van het besluit van de gemeenteraad in 

oktober vorig jaar.. 

 

De basis was het toen voorliggende visiedocument.  

Daarin stond onomwonden: Mook en Middelaar blijft een zelfstandige Limburgse gemeente. 

Tijdens die vergadering is het College daar niet op teruggekomen ondanks een vraag van 

de PvdA. 

 

Graag zouden wij nu van het College willen weten wat men daar nu precies mee bedoelde 

en waarom dat nu niet meer als perspectief genoemd wordt? 

 

Tijdens diezelfde vergadering deed de DGP het voorstel om een onderzoek te doen naar 

het draagvlak van de plannen bij de bevolking omdat er alleen meningen zijn gepeild bij de 

Dorpsraden. 

 

Het college wees dit voorstel af.  

Dus voorzitter, de bevolking wordt op geen enkele wijze betrokken bij de besluitvorming, de 

bevolking wordt straks als er geen weg meer terug is voor een voldongen feit gesteld.  

Er komt geen referendum en geen onderzoek naar het draagvlak niets;  

Een minderheid legt de wil op aan de meerderheid. 

In de begroting 2014 staat te lezen dat er t.z.t. een referendum per kern gehouden wordt. 

Afgezien van het feit dat dat wettelijk niet mogelijk is, is het dan te laat. 

 

Voorzitter vorig jaar is het de coalitie uiteindelijk gelukt om de PvdA en GL over de streep te 

trekken. 

Deze partijen kregen middels het amendement van de PvdA een kleine toezegging dat er 

ook in zuidelijke richting samengewerkt  zou gaan worden.  

Men moest daarvoor wel door het stof  en plechtig verklaren dat bij regionale 

samenwerking de prioriteit in het noorden ligt. 
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Hiermee was het doek gevallen en kon het college roepen dat er voor hun plannen een 

breed draagvlak was. In de raad wel te verstaan, niet bij de bevolking. 

 

Maar nu naar het heden, voorzitter. 

We zijn een jaar verder en wat is er van de plannen terecht gekomen. 

We kunnen in ieder geval vaststellen dat het amendement van de PvdA geen enkele 

betekenis had.  

Niets samenwerking in het zuiden alleen het hoogst noodzakelijke..   

Sterker nog waar toen nog gesproken werd van een zelfstandige Limburgse gemeente 

wordt Limburg niet meer genoemd.  

En opvallend genoeg: ook in het partijprogramma van de PvdA voor de komende 

verkiezingen wordt Limburg angstvallig vermeden.  

Ik zou aan de fractievoorzitter van de PvdA de suggestie willen doen om nu alvast een 

kapvergunning te vragen voor de Limburgse vlaggenmast alvorens hij straks daarvoor naar 

Nijmegen moet fietsen. 

 

En met betrekking tot de zelfstandigheid staat er in het raadsvoorstel als perspectief: “als 

herindeling aan de orde is trekken de 2 gemeenten samen op, waarna zij opgaan in een 

nieuwe gemeente met één of meer andere partners”.  

Wie dat zijn wordt niet genoemd Maar deze partnergemeenten liggen wel in de Nijmeegse 

regio want eerder staat te lezen: “gezamenlijk wordt invulling gegeven aan dat 

partnerschap in de regio Nijmegen” 

 

Eindelijk bekent dit college kleur. Het perspectief voor onze gemeente is een herindeling in 

de regio Nijmegen. Zelfs de stad Nijmegen wordt daarbij niet uitgesloten, sterker 

nog:……… 

Ik zal u het perspectief schetsen: De nieuwe gemeente Groesbeek heeft geen behoefte aan 

een herindeling met Heumen en al helemaal niet met Mook. 

Heumen heeft Wijchen en Beuningen de rug toegekeerd waardoor die partners ook 

afvallen.  

Wie blijft er dan nog over voorzitter….. Nijmegen of was het Meijmegen? 

Dat is een partner en dat is ons perspectief! 

 

Met dit document wordt de basis gelegd voor onze toekomst. Dit is waar het CDA en de 

VVD al die tijd op hebben zitten broeden. 
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En een referendum? ……….dat  komt er pas als er geen weg meer terug is. 

 

Voorts voorzitter, vallen er nog wel meer kanttekeningen te maken bij dit voorstel. 

Als uitgangspunt noemt u ook dat wij volwaardig meedoen in de samenwerking in de regio 

Nijmegen.  

Onze vraag daarbij is: Hoe denkt u dit af te kunnen dwingen als Limburgse gemeente? 

 

Het BMC rapport.  

In allerlei besloten sessies moest erover vergaderd worden, raadsleden werd de mond 

gesnoerd. 

Ja, de conclusies vielen bitter tegen, pogingen om daar wijzigingen in aan te brengen zijn 

niet gelukt.  

De conclusies omvatten precies datgene waar de DGP  voortdurend voor gewaarschuwd 

heeft. 

Wij zijn een Limburgse gemeente en hebben geen echte meerwaarde voor Heumen en 

andersom. Deze onderneming is een hachelijk avontuur dat onze gemeente op termijn op 

achterstand zet. 

 

Dat is waarschijnlijk de reden dat Mook als Limburgse gemeente niet weer genoemd wordt. 

Een tegemoetkoming aan Heumen 

 

Voorzitter  wij maken ons ernstig zorgen over de positie van ons personeel. Nauwelijks 

bekomen van de door de VVD en CDA gedwarsboomde herindeling in de kop van Noord-

Limburg wordt het meteen in een nieuw avontuur gestort waarvan de uitkomst zeer onzeker 

is. 

 

Ook de reactie van de Ondernemingsraad in Heumen en het antwoord van het College 

aldaar baart ons zorgen.  

Wie de reactie goed bestudeert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat Heumen, 

Mook en Middelaar alleen maar gebruikt om sterker te staan ten opzichte van de andere 

gemeenten in de Regio. 

De investeringen die nu gedaan worden mogen straks in de opmaat naar de vorming van 

die grote gemeente in Nijmeegs verband niet voor niets zijn geweest. 

 

“Vorm volgt inhoud” wordt in dit hele plan als iets nobels en vanzelfsprekend neergezet.  
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De werkelijkheid is echter dat een aantal problemen vooruitgeschoven moeten worden om 

de goegemeente rustig te houden om straks tot de conclusie te komen dat fusie 

onvermijdelijk is. 

 

Winstpunt van dit document is dat de VVD-CDA coalitie kleur bekend.  

Het slechtste is dat men zich niet vergewist van de haalbaarheid. 

 

U kunt het immers wel inhoudelijk met elkaar eens zijn, maar over de vorm laat u zich niet 

uit en dat is toch de angel in dit stuk. 

 

Onze vragen zijn: 

 Heeft het college voldoende indicatie dat het plan uitvoerbaar is ook als dit moet 

leiden tot een fusie tussen Heumen, Mook en Middelaar en andere partners in 

Gelderland? 

 Zo ja waaruit blijkt dat? 

 Zo niet, waarom noemt u dit dan als perspectief? 

 Wat gaat het College doen om te weten te komen wat het draagvlak is voor deze 

plannen en het geschetste fusieperspectief en wanneer? 

 

Voorzitter onze conclusie in eerste termijn is:  

Het is een slecht plan gebaseerd op drijfzand. 

In “Jip en Janneke” taal gezegd, het college wil ten koste van alles onderdeel van 

Gelderland worden en desnoods van Nijmegen. 

 

De DGP niet. 

 


