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Beste lezer,
Ja, u ziet het goed. We richten ons tot u vanaf deze nieuwe pagi-
na met de kop Informatie Gemeente Land van Cuijk i.o. Dat ‘i.o.’ 
betekent ‘in oprichting’ en dat is precies waar het om gaat. De 
gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Antho-
nis gaan herindelen tot de gemeente Land van Cuijk. We zitten 
momenteel volop in de voorbereidingen voor die herindeling 
die op 1 januari 2022 een feit is. De nieuwe gemeente Land van 
Cuijk, de naam die u, toekomstige inwoners, met overweldi-
gende meerderheid koos, is dus in oprichting. Vandaar ook de 
grijze kleurstelling van de kop van deze pagina. Onze nieuwe 
gemeente, Land van Cuijk, gaat nog kleur krijgen. 

Die herindeling heeft gevolgen 
voor u. En over die gevolgen 
gaan wij u natuurlijk uitge-
breid informeren. Daarvoor 
hebben we al een website in 
het leven geroepen: www.
samenonderwegnaareen-
nieuwegemeente.nl. Maar nu 
gaan we u ook via deze nieuwe 
gemeentepagina op de hoogte 
houden. 

Wat kunt u op deze pagi-
na verwachten? Allereerst 
natuurlijk de herindelingsbe-
richten. Over de stappen die 
gezet worden en over zaken 
die voor u van belang zijn. 
Bijvoorbeeld over de dienst-
verlening en over wat u van 
de nieuwe gemeente mag 
verwachten. Maar ook gaan 
we deze pagina gebruiken 
om berichten te delen die op 

alle vier de gemeenten van 
toepassing zijn. Bijvoorbeeld 
mededelingen van de pro-
vincie of van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. Over 
regionale afvalinzameling en 
energievoorziening. Over de 

Euregio en over verkeer en 
vervoer. Kortom over onder-
werpen waarbij de gemeenten 
al intensief samenwerken. Zo 
bundelen we het voor u op één 
plek en voorkomen we natuur-
lijk dat u het meerdere keren 
tegenkomt in deze krant.

Als u verder bladert komt u 
daar de gemeentepagina’s 
van de gemeenten Boxmeer, 
Cuijk en Sint Anthonis tegen. 
Zolang deze gemeenten nog 
zelfstandig zijn, houden ze 
natuurlijk hun eigen pagina 
met hun eigen, specifieke, 
gemeentelijke informatie. 
Het zal u opvallen dat de 

gemeente Mill en Sint Hubert 
ontbreekt. Dat komt omdat de 
gemeenteraad van Mill en Sint 
Hubert nog voor het besluit 
om te gaan herindelen via een 
motie de gemeentepagina in 
De Neije Krant heeft onder-
gebracht; een goed gelezen 
huis aan huisblad dat alleen 
in de gemeente Mill en Sint 
Hubert verschijnt. Maar wees 
gerust, ook Mill en Sint Hubert 
heeft volmondig ‘ja’ gezegd 
tegen de herindeling en zal op 
1 januari 2022 deel uitmaken 
van de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk. En als straks die 
gemeente een feit is, dan blijft 
er natuurlijk maar één ge-

meentepagina over; Land van 
Cuijk. Zonder de ‘i.o.’. Nieuw 
en kleurrijk.

Op de weg naar herindeling 
zijn al flink wat stappen gezet. 
Met deze bundeling van infor-
matiepagina’s komt de herin-
deling nog meer in zicht. Heeft 
u daar vragen over, neem dan 
gerust contact met ons op. Dat 
kan via het vragenformulier op 
de eerdergenoemde website: 
www.samenonderwegnaar-
eennieuwegemeente.nl/
stel-hier-je-vraag. Maar u 
kunt natuurlijk ook gewoon 
mailen of bellen met uw eigen 
gemeente!

Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis 

Colleges stellen herindelingsadvies vast
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeen-
ten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben 
besloten om de keuze voor een gezamenlijke toekomst voor te 
leggen aan de gemeenteraden. Vanaf 1 januari 2022 bundelen 
deze gemeenten hun krachten in één gemeente. Een gemeente 
van circa 80.000 inwoners en 29 kernen. De vier gemeenten be-
sloten dinsdag 9 juni 2020 om het herindelingsadvies ‘Prachtig 
en krachtig vanuit onze kern’ ter vaststelling aan te bieden aan 
hun gemeenteraden. 

Het herindelingsadvies bevat 
de opgaven waar de nieuwe 
gemeente voor staat, de visie 
op de toekomst en de (duurza-
me) financiële situatie van de 
nieuwe gemeente. Inwoners, 
ondernemers en organisaties 
zijn betrokken bij het opstellen 
van de visie. 

Volgende stap in het herinde-
lingsproces
Het ter vaststelling aanbieden 
van een herindelingsadvies 
aan de gemeenteraden is een 

belangrijke formele stap in het 
wettelijke proces om de herin-
deling van de vier gemeenten 
te realiseren. De Wet alge-
mene regels herindeling (wet 
Arhi) beschrijft de procedure 
die gemeenten moeten volgen 
bij een gemeentelijke herinde-
ling. Burgemeester Hillenaar 
(gemeente Cuijk, voorzitter 
stuurgroep Land van Cuijk 
i.o.) licht toe: “Zo is bijvoor-
beeld voorgeschreven dat de 
gemeenteraden een herin-
delingsadvies moeten vast-

stellen, waarin onder andere 
de grenzen van de gemeente 
en de herindelingsdatum zijn 
opgenomen.”

Prachtig en krachtig vanuit 
onze kern
Door de samenvoeging van 
Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis 
ontstaat één krachtige en 
toekomstbestendige gemeen-
te. De nieuwe gemeente Land 
van Cuijk wordt voor wat 
betreft oppervlakte de grootste 
gemeente van de provincie 
Noord-Brabant, met circa 
80.000 inwoners verspreid over 
ruim 31.000 hectare en 29 ker-
nen. Burgemeester Van Soest 
(gemeente Boxmeer) geeft 
aan: “De nieuwe gemeente 
staat sterker in de regio, kan 
meer positie innemen in pro-
vinciale en landelijke dossiers 

en is in staat om goede me-
dewerkers aan ons (blijvend) 
te verbinden. Uitdagingen 
kunnen we samen beter aan 
dan alleen.” Burgemeester 
Walraven (gemeente Mill en 
Sint Hubert) licht verder toe: 
“Als één sterke gemeente zijn 
we in staat om goede mede-
werkers aan ons te verbinden 
én kunnen we meer bereiken 
voor onze inwoners. Zoals 
voldoende werkgelegenheid, 
een passend woningaanbod 
en goed bereikbare dorpen. 
Ook kan de nieuwe gemeente 
ondernemers beter ondersteu-
nen en onze economie verder 
versterken.” Waarnemend 
burgemeester Fränzel (ge-
meente Sint Anthonis) vult aan: 
“De nieuwe gemeente heeft de 
ambitie om het unieke eigen 
karakter van de 29 kernen te 
koesteren en versterken.” 

Samenwerking gemeente Grave
Naast de gemeenten Boxmeer, 
Cuijk, Mill en Sint Hubert en 
Sint Anthonis maakt ook de 
gemeente Grave onderdeel uit 
van deze sociaal-economisch 
gezien sterk met elkaar sa-
menhangende regio in Noord-
oost-Brabant. Tussen deze vijf 
gemeenten bestaan al langer 
samenwerkingsrelaties. De 
gemeenten Cuijk, Boxmeer 
en Sint Anthonis namen 28 
oktober 2019 het besluit tot 
herindeling. De gemeente Mill 
en Sint Hubert gaf begin 2020 
aan te willen toetreden tot het 
herindelingsproces. Grave 
kiest tot op heden met circa 
12.500 inwoners voor een zelf-
standig voortbestaan. Later 
dit jaar neemt die gemeente 
een beslissing, op basis van 
een inwonersraadpleging 
waarin inwoners van Grave 
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Meer weten over de herindeling van de gemeenten 
Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert 

en Sint Anthonis?

Kijk op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl

zich kunnen uitspreken, over 
fuseren of zelfstandig blijven. 
Aansluiten bij de gemeente 
Land van Cuijk kan dan pas 
op zijn vroegst per 1 januari 
2026. Het college van Grave 
heeft inmiddels aangegeven 
de intentie te hebben om alle 
ambtelijke diensten van de 
nieuwe gemeente Land van 
Cuijk te gaan afnemen.

Finale lokale besluitvorming 
De fi nale lokale besluitvor-
ming door de vier gemeen-
teraden, over het herin-
delingsadvies om de vier 
gemeenten samen te voegen 
tot één nieuwe gemeente per 
1 januari 2022, vindt plaats op 
24 juni 2020. Op 17 juni wordt 
een gezamenlijke radenbij-
eenkomst gehouden, waar 
een technische toelichting op 
het herindelingsadvies wordt 
gegeven. Hierbij wordt onder 
andere ingegaan op de wijze 
waarop de ingebrachte ziens-
wijzen zijn verwerkt. 
Zodra het herindelingsad-
vies is vastgesteld door de 
gemeenteraden wordt dit 
toegestuurd aan het college 
van Gedeputeerde Staten van 

de provincie Noord-Brabant. 
Zij sturen het advies, voorzien 
van een provinciale zienswijze, 
vervolgens toe aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). De 
Minister toetst het advies aan 
de criteria die gelden voor 
gemeentelijke herindelingen 
en zet het om in een voorstel 
voor een herindelingswet. Dat 
wordt vervolgens voor advise-
ring voorgelegd aan de Raad 
van State en voor besluitvor-
ming aan de Tweede en Eerste 
Kamer. In november 2021 
zullen herindelingsverkiezin-
gen worden gehouden.
De colleges danken de 
inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen 
en mede-overheden voor de 
vele ingediende zienswijzen 
en hun bijdrage aan de tot-
standkoming van de visie op 
de nieuwe gemeente en hun 
betrokkenheid bij het proces 
van herindeling tot nu toe.

Het herindelingsadvies is te 
lezen op www.samenonder-
wegnaareennieuwegemeen-
te.nl en de website van de vier 
gemeenten. 

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
De Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is een samen-
werkingsverband tussen de gemeenten Boekel, Boxmeer, 
Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. 

De Afvalinzameling Land van 
Cuijk en Boekel verzorgt de 
inzameling en verwerking 
van huishoudelijke afval voor 
deze zes gemeenten. Het 
gaat in totaal om zo’n 100.000 
inwoners. We zorgen er on-
der andere voor dat restafval 
in de blauwe tariefzakken, de 
PMD-zakken (plastic  verpak-
kingsafval, blik en drankkar-
tons) en het GFT (groente-, 
fruit en tuinafval) bij u thuis 
wordt opgehaald. Ook de 
(mini-)milieustraten zijn ons 
pakkie-an. 

Trots
We proberen het scheiden 
van huishoudelijk afval zo 
goed mogelijk voor u te 
organiseren, waarbij we 
een optimale balans zoeken 
tussen milieu, kosten en 
dienstverlening. We zijn er 
dan ook trots op dat we tot de 
best presterende gemeen-
ten van Nederland horen. Er 
wordt in het Land van Cuijk 
en Boekel namelijk zeer hoge 
afvalscheiding gehaald tegen 

geringe kosten. Daardoor 
hoeft er weinig restafval de 
verbrandingsoven in. Uit het 
gescheiden afval worden 
weer nieuwe grondstoffen 
geproduceerd. 

Zwerfafval opruimen
Waar we ook erg trots op 
zijn: we hebben een Netwerk 
Zwerfafval waar veel vrijwil-
ligers zich structureel actief 
inzetten om zwerfafval in hun 
eigen omgeving op te rui-
men. Kinderen kunnen zich 
aansluiten bij de Beesten-
bende: een speciale club voor 
kinderen van 6 tot en met 11 
jaar. Samen met vriendjes en 
vriendinnetjes helpen ook zij 
bij het schoonhouden van de 
eigen buurt. 

Wilt u of uw kind ook mee-
helpen? Neem dan contact op 
met ons via info@afvalaan-
bieden.nl of bel naar 0485 
- 338 352.

Dit is een kleine selectie van 
de taken die de Afvalinzame-

ling Land 
van Cuijk en 
Boekel heeft. 
Neem eens 
een kijkje op 
onze web-
site: www.afvalaanbieden.nl. 
Daar kunt u zien waar wij ons 
nog allemaal meer mee bezig 
houden.

Voor meer informatie
Bekijk onze website:   
www.afvalaanbieden.nl

Download onze AfvalApp:  
www.deafvalapp.nl 

Stuur ons een e-mail:   
info@afvalaanbieden.nl 

Volg ons op Twitter:   
www.twitter.com/BCA_LvCB 

Bel onze Afvalinfolijn:   
(0485) 338 352

0485-39 66 66


