
 

 

Geachte wijk- of dorpsraad, 
 
Zoals u weet willen de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis per 1 januari 2022 één nieuwe 
gemeente gaan vormen. Na de stap Visie op de nieuwe gemeente, volgt de komende periode het 
Naamgevingstraject CBA. Hierbij krijgt elke inwoner van de drie gemeenten een stem. Wij willen de 
communicatie over de naam van de nieuwe gemeente met onze inwoners zo breed mogelijk 
oppakken. En daarbij kunnen wij de hulp van uw wijk- of dorpsraad zeker gebruiken! 
 
Alle inwoners kunnen vanaf week 27 (maandag 1 juli; 00.00 uur) een naam/namen indienen voor de 
nieuwe gemeente. Deze periode loopt tot en met week 31 (zondag 4 augustus; 23.59 uur). Het 
indienen van namen kan op de volgende twee manieren: 
 via een speciale webpagina op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl; 
 bij de receptie/wachtruimte in het gemeentehuis. 
 
Vanuit de drie gemeenten zetten we de komende weken natuurlijk ook fors in op communicatie over 
het naamgevingstraject. We verzenden onder andere persberichten naar lokale en regionale pers en 
andere media, publiceren artikelen en paginagrote advertenties in de verschillende 
gemeenterubrieken in lokale weekbladen en maken veel gebruik van sociale media (Facebook, 
Twitter et cetera). Ook verspreiden we op meerdere locaties in de wijken en dorpen posters met een 
oproep aan inwoners om hun voorstel voor een naam in te dienen. 
 
Na 4 augustus worden alle inzendingen beoordeeld door een speciale naamgevingscommissie, met 
als voorzitter historicus, televisiepresentator en auteur René Bastiaanse. De commissie heeft verder 
negen leden (drie uit elke gemeente), die zich de komende weken via verschillende media aan de 
inwoners zullen voorstellen. Uiteindelijk selecteert de naamgevingscommissie de drie best passende 
namen voor de nieuwe gemeente. 
 
Stemmen 
Nadat de naamgevingscommissie de drie namen heeft uitgekozen, worden deze in een advies 
voorgelegd aan de Stuurgroep CBA, waarin de drie burgemeesters zitting hebben. Vervolgens kunnen 
alle inwoners vanaf week 39 (23 september) gedurende drie weken één stem uitbrengen op de naam 
van hun voorkeur. Na de zomervakantieperiode wordt duidelijk hoe deze stemming in de drie 
gemeenten zal worden georganiseerd. De nieuwe naam wordt ten slotte meegenomen in het 
zogenaamde herindelingsontwerp, dat op 28 oktober aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd. 
 
 
  



 

 

Als bijlage treft u een artikel en een poster aan. Ik wil u vragen of u deze bijlagen zoveel en zo vaak 
als mogelijk wilt delen via de voor uw wijk- of dorpsraad beschikbare communicatiekanalen. Ik denk 
daarbij aan bijvoorbeeld aan het wijk- of dorpsblad, een Facebook-pagina of andere (sociale) media. 
 
Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Werkgroep Naamgeving CBA 
Ljubo Šijaković 

 


