Herindelingen
In Zuid-Limburg wordt gesproken over fusies van gemeenten. Horst aan de Maas fuseerde in
2010 met gemeente Sevenum en een deel van Meerlo-Wanssum.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

9. “De herindeling in 2010 is goed geweest voor Horst aan de
Maas”
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Alleen had Blitterswijck erbij moeten zitten. maar dan hadden wij met groot azc te
doen.
Als grotere gemeente heb je meer inspraak
Indien de gemeentes zo groot worden, waar blijft dan het overzicht??
Een krachtige gemeente met een goed bestuur.
Ik denk dat je je als grotere gemeente beter kunt profileren
Ik denk voor horst wel. Voor meerlo vind ik het minder!
Voor Horst heel zeker , wat daar allemaal verbeterd is , is enorm , in Horst kan alles
!!!!.
De herindeling is goed verlopen en ik heb niet het gevoel dat Sevenum er bekaaid
van af komt. Echter de afstand burger en politiek wordt er wel groter door, mede
ook om dat men nu alleen over 'grote' ver van mijn bed onderwerpen praat in de
gemeenteraad.
Door de fusie staat de bevolking steeds verder van de gemeente af,maar samen
werken is het goed.
Jammer dat de vraag zo gesteld is. Is het ook goed geweest voor Sevenum en een
deel van Meerlo-Wanssum? Vraag is dus niet te beantwoorden voor de mensen die
in deze kernen wonen. Hoe was het voorheen? Kunnen ze niet weten omdat ze toen
in een andere gemeente woonden.
Omdat ik niet weet of de nieuwe gemeente re financieel beter is geworden. Is het
aantal ambtenaren meer of minder geworden na de herindeling? Welke voordelen
heeft het gehad voor de gewone burger?
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Heeft alleen maar nadelige gevolgen voor de dorpskernen. Steeds meer afstand van
de burgers.
In horst kan veel, in de kleinere dorpen kan bijna niks. er gaat teveel geld naar horst
waardoor er voor de kleinere dorpen niks overblijft
Politiek staat nu veel verder van de politiek; betrokkenheid van de burgers is mi erg
beperkt.
Voor sommige financiele zaken is het goed om te fuseren, maar aan de eigenheid
van de dorpen wordt voorbijgegaan, en dat is eeuwig zonde.
Waarschijnlijk wel voor Horst, maar of de Maasdorpen er ook op vooruit zijn gegaan
is mijns inziens nog maar zéér de vraag !
Wel voor Horst, maar voor Sevenum dat is nog maar zeer de vraag!
Alle aandacht en geld gaat naar horst overal zichtbaar
Alleen voor de kern Horst
Meerlo-Wanssum had niet opgedeeld mogen worden.
Ik denk niet dat schaalgrote altijd een goede ontwikkeling is. Ik ben van mening dat
de gemeente dicht bij inwoners moet staan. De taken van een gemeente zijn
complex waardoor het als kleine gemeente moeilijk is goed te functioneren. Met
schaalgroten verdwijnt een stuk betrokkenheid en het merkwaardige is dat er ook
weer een 'laag' ontstaat in de vorm van dorps- en wijkraden en burgerinitiatieven.
Ik merk er weinig van
Toen woonden we nog in de Randstad en ik kan er dus geen oordeel over geven. We
wonen pas een paar jaar in Horst.
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10. Stel dat Horst aan de Maas opnieuw zou moeten fuseren.
Welke gemeente past het meest bij onze gemeente?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Als het te groot wordt dan verliezen we overzicht
Arcen
Deurne
En Grubbenvorst dumpen aan de stad Venlo
Gedeeltelijk bij Venlo en gedeeltelijk bij Venray
Geen
Gemeente is groot zat , anders wordt de afstand tot de overheid nog groter
HadM heeft nu de grote dat ze alles kunnen bieden maar nog steed slagvaardig zijn. bij fusie
moet de cultuur van de gemeente hetzelfde zijn. met Venlo en Venray zijn veel te grote
verschillen.
HadM is nu grooet genoeg
Het gebied word dan veel te groot met teveel verschillende mensen. Het dorpse is nu al te veel
aan het verdwijnen
Horst is groot genoeg qua gemeente
Niet nodig is groot genoeg
Niet te groot worden .
Peel en Maas
Verwacht niet dat vergroten het beter maakt, maar als het moet dan moet het
Zeg nooit ,nooit maar nu is de gemeente groot genoeg en bestuurbaar .
Zo houden
Zo laten
Zoek het meer in intensievere samenwerking ipv fusie
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