De nieuwe
gemeente…
van u, van mij,
van ons!
Een eerste kennismaking

Op 1 november 2016 hebben de
gemeenteraden van Onderbanken,
Nuth en Schinnen een herindelings
ontwerp vastgesteld. Hierin staan de
uitgangspunten van de herindeling
van de drie gemeenten beschreven.
Dit is een belangrijke stap op weg naar
een nieuwe gemeente van ons. Ook voor
u als inwoner, want tot en met 3 januari
2017 ligt het herindelingsontwerp ter
inzage. Gedurende deze periode kan
iedereen zijn of haar zienswijze hierop
geven. Na de inzagetermijn worden alle
zienswijzen behandeld en wordt het
herindelingsontwerp zo nodig aangepast
en herschreven tot een herindelingsadvies.
Dit advies wordt via de provincie
aangeboden aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit noemen we het wettelijke traject dat
op 1 januari 2019 leidt tot onze nieuwe
gemeente.
HERINDELINGSONTWERP IN
HET KORT
Onderbanken, Nuth en
Schinnen zijn – ieder op
hun eigen manier – al langere
tijd bezig met ‘de toekomst’.
Een gemeente heeft een grote
hoeveelheid aan taken en
daar komen er ieder jaar steeds
meer bij. Denk bijvoorbeeld
aan Zorg, Jeugdhulp en Werk.
Om een goede gemeente voor
onze inwoners te blijven, moet er
dus iets veranderen.
Onze gemeenten horen tot de
kleinere gemeenten in de regio.
Dit brengt financiële, bestuurlijke
en maatschappelijke risico’s met
zich mee. Een grotere gemeente
kan betere kwaliteit leveren, is
minder kwetsbaar, kan kosten
besparen en biedt op allerlei
gebieden extra kansen. Dit zijn
de 4 K’s van de herindeling:
Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten
en Kansen.

WAAROM
HERINDELEN?
Onze drie gemeenten lijken
qua aard, karakter en identiteit
op elkaar. Ze staan voor
dezelfde uitdagingen en
hechten veel waarde aan
natuur en landschap.
Ze vormen een groene ver
binding tussen het verstedelijkt
gebied, maar hebben ook
veel cultuurhistorische
overeenkomsten. Zo zijn er veel
monumenten en vergelijkbare
culturele en folkloristische
tradities. Wonen, werken en
recreëren binnen de klein
schaligheid van onze kernen
zijn belangrijk! Ook moet een
gemeente voldoende bestuurs
kracht hebben om alle taken
gedegen op te pakken en zaken
goed te regelen voor haar
inwoners.
Vanuit deze visie hebben
Onderbanken, Nuth en Schinnen
elkaar gevonden.
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Hoe gaat de nieuwe gemeente heten?
Op dit moment gebruiken we de afkorting
ONS. Dit zijn de eerste letters van de drie
gemeenten Onderbanken, Nuth en
Schinnen. De nieuwe naam van de
gemeente moet nog worden vastgesteld.
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Heeft u een idee voor de naam van de nieuwe gemeente?
Laat het ons weten! U kunt tot en met 3 januari 2017
uw suggestie, samen met een motivatie waarom
u voor deze naam kiest, doorgeven via het formulier
op de fusiewebsite: www.fusie-ons.nl.
U kunt uw suggestie met motivatie ook
per brief doorgeven aan uw eigen gemeente.
Hoe wordt de uiteindelijke keuze gemaakt?
Alle inzendingen worden beoordeeld.
Uit alle inzendingen worden drie namen
gekozen waarop iedereen vanaf 12 jaar een
stem mag uitbrengen. De naam met de meeste
stemmen wordt aan de gemeenteraden voorgelegd.
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ENKELE
HIGHLIGHTS
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Samen
bouwen we aan
een nieuwe gemeente
waar het prettig
leven en werken is
in het decor van
een prachtig groen
landschap.
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Schinveldse bossen Schinveld
Plateau Puth Puth
Plateau Doenrade Doenrade
Geleenbeekdal en Mulderplas Schinnen / Nuth
Maar en Quabeeksgrub Jabeek

Puthuuske Bingelrade
OLS 2017 Merkelbeek
Beltkoren Molen Nuth
Watertoren Schimmert
Archeologisch rustpunt Arensgenhout
Beschermd dorpsgezicht Terstraten
Kerk Sweikhuizen

Fabritiushuis Wolfhagen
Schepenbank Oirsbeek
Kasteel Doenrade
Kasteel Terborgh
Kasteel Amstenrade
Kasteel Reijmersbeek
Kasteel Wijnandsrade
Kasteelhoeve Etzenrade Huusken Etzenrade
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In on
gemee ze nieuwe
nt
36.250 e wonen
me
op een
opperv nsen
van 7.8
l
40 hectakte
are!

Planning wettelijk traject
01 november 2016

RADEN STELLEN
HERINDELINGSONTWERP
VAST

t/m 03 januari 2017

ZIENSWIJZE INDIENEN

maart 2017

RADEN STELLEN
HERINDELINGSADVIES
VAST

tweede kwartaal 2017

ADVIES TER INZAGE
BIJ PROVINCIE

tweede helft 2017 tot eind 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

01 januari 2019

ONZE NIEUWE GEMEENTE
IS EEN FEIT!

De volledige tekst van het herindelingsontwerp en alle informatie
over de herindeling kunt u lezen op onze fusiewebsite:

www.fusie-ons.nl

vormgeving studioZebravink

november 2018

drukwerk Drukkerij Nuth

WETGEVINGSTRAJECT
EERSTE EN TWEEDE KAMER

