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Geachte raad,
Via deze openbare brief richten wij ons van raad tot raad tot u over de gemeentelijke toekomst van het
dorp Molenhoek.
De gemeenteraad van Heumen heeft kennis genomen van de dorpsraadpleging van de dorpsraad
Molenhoek van 9 juni jl, waarin 64 % van de bewoners van Molenhoek heeft aangegeven dat zij bij een
herindeling zouden kiezen voor aansluiting bij de gemeente Heumen. Veel inwoners van Molenhoek zijn
gericht op Malden wat betreft winkels, sociaal-culturele voorzieningen en basisscholen en dus goed
bekend met onze gemeente. Daarnaast delen wij met uw gemeente het Lierdal, het open gebied tussen
Malden en Molenhoek. In beide gemeenteraden is op 25 februari 2010 de gemeenschappelijk
voorbereide Structuurvisie Lierdal vastgesteld, waarvan de kern is dat beide gemeenten het gebied open
willen houden en uit natuur en recreatief oogpunt het gebied wilien versterken.
Uw raad heeft een herindelingtraject ingezet samen met Gennep en Bergen. Graag vernemen wij welke
invloed de keuze van uw eigen bevolking in Molenhoek heeft op uw herindelingsplannen.
Wat de raad van Heumen betreft zijn de inwoners van Molenhoek welkom bij de gemeente Heumen
Met grote verbazing hebben wij dan ook uit De Gelderlander kennis kunnen nemen van de uitlatingen
van uw voorzitter, de heer Persoon. Wij herkennen ons op generlei wijze in de dreigende perspectieven
die hij schetst indien Molenhoek in de toekomst deel zou gaan uitmaken van de gemeente Heumen.
Noch in de zin dat dit een bedreiging zou kunnen zijn voor de toekomst van het Lierdal, noch in de zin
dat er sprake is van een mogelijke herindeling van Heumen bij Nijmegen. De raden van Mook en
Middelaar en Heumen hebben in goede harmonie een gemeenschappelijk besluit genomen over het
Lierdal en dat besluit blijft wat ons betreft onverkort overeind.
Zoals aangegeven is de ligging van onze gemeenten en de aanwezigheid van voorzieningen in onze ogen
een onmiskenbare verbondenheid tussen onze gemeenten. Wij stellen voor dat onze colleges van
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burgemeester en wethouders op korte termijn in gesprek gaan over die verbondenheid. In dat gesprek
kan dan ook de uitslag van de volksraadpleging worden besproken. Waarbij voor onze raad geldt dat de
inwoners van Molenhoek welkom zijn bij de gemeente Heumen.
Een herindeling is een ingrijpende keuze voor uw raad. Zo heeft in onze historie in 1980 het dorp Balgoij
bij de gemeentelijke herindeling van Overasselt/ Nederasselt met Heumen/ Malden via een
dorpsraadpleging gekozen voor een samengaan met de gemeente Wijchen. Als gemeente hebben wij
deze afweging niet gemakkelijk gevonden, maar deze keuze van de inwoners van Balgoij gerespecteerd
en geaccepteerd.
Wij wensen u wijsheid toe bij uw afwegingen en vernemen graag uw reactie.
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