Fusie GNL

Dit is een gezamenlijke publicatie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL)
Gezamenlijk logo voor GNL-gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en
Lingewaal werken toe naar een
fusie tussen de drie gemeenten
per 1 januari 2019. Dat hebben
de drie gemeenteraden op
6 oktober 2016 besloten.

Om het proces van samengaan, ook wel een herindeling
genoemd, kracht bij te zetten en herkenbaar te maken
hebben we een gezamenlijk GNL-logo ontwikkeld.
Dit tijdelijke logo gebruiken we gedurende het hele
herindelingsproces (tot 1 januari 2019) in al onze berichten
en publicaties over de herindeling. Zo kunt u in een
oogopslag zien dat een bericht of publicatie over de fusie
gaat en dat het afkomstig is van de drie gemeenten samen.

Gezamenlijke GNL-website
We vinden het belangrijk om u goed te informeren over
de herindeling. Daarom hebben we ook een gezamenlijke
GNL-website ontwikkeld: www.fusiegnl.nl. Op deze website
vindt u alle informatie over de fusie.

Het woord is aan u!

Stappen in het herindelingsproces

We willen dat graag samen met u doen. Daarom
organiseren we in alle GNL-kernen bijeenkomsten voor
inwoners. Tijdens deze burgeravonden kunt u ons laten
weten wat u belangrijk vindt voor de dienstverlening van
de nieuwe gemeente. Ook bespreken we hoe we er samen
voor kunnen zorgen dat de identiteit en leefbaarheid van
de kernen behouden blijven.

Het herindelingsontwerp en het herindelingsadvies zijn
twee van die stappen. In deze documenten staan de
argumenten voor de herindeling beschreven. Beide moeten
worden vastgesteld door de GNL-gemeenteraden. Zonder
goedkeuring van de drie gemeenteraden kan de herindeling
niet doorgaan.

De wens van de GNL-gemeenten om samen één
nieuwe gemeente te vormen is duidelijk. Maar hoe
gaan we deze nieuwe gemeente vormgeven?

Stellingen
Aan de hand van vijf stellingen gaan we met u het gesprek
aan:
1. Bouwen aan 26 nóg krachtigere kernen vraagt om één
sterk gemeentebestuur.
2. Bouwen aan een krachtige kern kunnen inwoners,
ondernemers en instellingen prima zelf. De gemeente
hoeft alleen maar te faciliteren.
3. ‘De gemeente’ die inwoners centraal stelt moet meer
uit het gemeentehuis komen en zich zichtbaarder in de
kernen begeven.
4. Verbindend, Duurzaam en Groen dat zijn dé drie termen
die de nieuwe GNL-gemeente kenmerken.
5. Drie gemeenten? Eén gemeente? Het maakt me niets
uit. Mijn kern moet mijn kern blijven.
6. Een sterke gemeente kenmerkt zich door…?
Doet u mee? Kom dan naar de bijeenkomst in uw eigen
kern. Bent u op die datum verhinderd? Dan bent u
uiteraard van harte welkom in een andere kern.

Acquoy
Asperen
Beesd
Buurmalsen
Deil
Enspijk
Est

De Schakel
EMM
Het Klokhuis
Ons Eigen Gebouw
’t Duifhuis
De Dorpskamer
Dorpshuis

18 januari
23 januari
17 januari
10 januari
11 januari
25 januari
1 februari

Ook de naamgeving van de nieuwe gemeente is een
belangrijke stap. De gemeenteraden beslissen in januari
2017 op wat voor manier ze inwoners bij de nieuwe
gemeentenaam betrekken.

Belangrijke stappen herindelingsproces
tot en met juni 2017
Januari 2017
Januari 2017
Maart 2017
Februari t/m mei 2017
Juni 2017

Burgeravonden
Besluitvorming gemeenteraden
over naamgevingsproces
Besluitvorming gemeenteraden
over herindelingsontwerp
Naamgevingsproces
Besluitvorming gemeenteraden
over herindelingsadvies

www.fusieGNL.nl
info@fusieGNL.nl
Facebook FusieGNL
Twitter FusieGNL

Heeft u een vraag en vindt u het antwoord niet terug op de
website? Neem dan contact op via info@fusiegnl.nl

Uitnodiging burgeravonden
19.30-21.00 uur

De streefdatum voor de fusie tussen de drie GNLgemeenten is 1 januari 2019. Tot die tijd moeten er nog
belangrijke stappen doorlopen worden.

Haaften
Hellouw
Herwijnen
Heukelum
Geldermalsen
Gellicum
Meteren
Neerijnen
Ophemert

Burcht van Haeften
De Biskamp
De Poort
De Krakeling
De Pluk
Buurthuis
Dorpshuis
Gemeentehuis
Huis op Hemert

18 januari
25 januari
11 januari
12 januari
24 januari
12 januari
25 januari
30 januari
30 januari

Opijnen
Rhenoy
Rumpt
Spijk
Tuil
Tricht
Varik/Heesselt
Vuren
Waardenburg

Keijsershof
De Betuwepoort
Albertine
De Lindehof
Dorpshuis
Dorpshuis
Toevershof
De Koels
De Koeldert

24 januari
19 januari
23 januari
31 januari
1 februari
19 januari
18 januari
10 januari
17 januari

