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‘Fusiegemeente
is een gedrocht’

WORST Hoorzitting herindeling regio Gennep

De kleinzoon van een kas-
teelheer, de verontruste agra-
riërs, het burgercomité - ze
spraken gisteren tijdens de
hoorzitting over de fusie in
de kop van Noord-Limburg.

door Peter Heesen

E rik Jurgens (74) verschijnt
achter het spreekgestoelte.
De voormalig PvdA-politi-
cus en hoogleraar staats-
en bestuursrecht noemt de

nieuwe fusiegemeente in de kop
van Noord-Limburg „een ge-
drocht”. Hij heeft er ook een naam
voor: Worst. „De liefhebber mag er
Frankfurter voor zetten.” Prof.mr.
Jurgens, oud-lid van de Eerste en
Tweede Kamer spreekt in Milsbeek
de vaste commissie voor Binnen-
landse Zaken toe, die een hoorzit-
ting houdt over wetsvoorstel TK
32240. Ofwel, de voorgenomen sa-
menvoeging van Bergen, Gennep
en Mook en Middelaar. Jurgens
wijst erop dat hij jaren in „uw com-
missie” heeft gezeten en daardoor
uit ervaring weet dat fusies lang
niet altijd zaligmakend zijn. Hier
wordt in zijn ogen een lang, smal
gebied ingeklemd tussen de Duitse
grens en de Maas. „Waarom kijkt u
niet naar alternatieven? De bewo-
ners van deze gemeenten hebben
niets met elkaar. Mensen uit Mook
komen zelden in Arcen en gaan
hun boodschappen niet in Venlo
doen. Voeg Mook en Middelaar bij
Nijmegen en Gennep en Bergen bij
Boxmeer.” Jurgens voert het woord
als voorzitter van de stichting Kas-
teelruïne Bleijenbeek in Bergen. Al-
lemaal mooi en aardig, vindt Twee-
de Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA)
van de commissie, maar wat heeft
een ruïne aan een zelfstandige ge-
meente? „En heeft u niet liever een
stevige worst dan drie saucijsjes?”

Jurgens legt uit dat hij de kleinzoon
van de laatste kasteelheer van Blei-
jenbeek is en dat die laatste kasteel-
heer zich in zijn graf omdraait als
de herindeling doorgaat. Een bonte
stoet aan insprekers geeft argumen-
ten voor of tegen herindeling. Zoals
de stichting Mook Promotion, die
elk jaar rond de wandelvierdaagse
een groots feest organiseert. Mede
dankzij de steun van de gemeente
Mook en Middelaar. Het is maar af-
wachten hoe dat straks is. De ver-
ontruste agrariërs uit Siebengewald
roemen de samenwerking met de
gemeente Bergen en vrezen dat
Gennep en Mook en Middelaar
minder boerenminded zijn. Het Bur-
gercomité Bergen is boos over het
„tekentafeldenken” dat de provincie
tentoonspreidt. Het bestuur is in de
ogen van zegsman Hans Buffart ge-
speend van „enig inzicht in hoe de
mensen in onze gemeente leven”.
Nol van Est, D66-raadslid in Gen-
nep, heeft een folder laten drukken
ter gelegenheid van het werkbezoek
van de Haagse politici. Hij verklaart

de grillige grens omdat op 9 juni
1815, tijdens het Congres van We-
nen, was bepaald dat de grens met
Duitsland een kanonschot verwij-
derd moest blijven van de Maas.
Omdat de provinciegrenzen met
Gelderland en Noord-Brabant on-
aantastbaar zijn - „in Limburg noe-
men we ze heilig” - zijn de drie geï-
soleerde gemeenten veroordeeld tot
elkaar. De samenwerking komt ech-
ter niet van de grond, zodat alleen
een gedwongen fusie de regio voor-
uit kan helpen, stelt Van Est. Burge-
meester Marlies de Loo van Gen-
nep rept eveneens van een ver-
standshuwelijk. „Jammer genoeg be-
rust het niet op liefde.”

‘Mensen uit
Mook komen
zelden in Arcen’


