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Mobiele stembureaus
mobiel stembureau Boxmeer
woensdag 24 november 2021
• 9.00  – 12.00 uur -  

Woonzorgcentrum Sint Anna,  
Veerstraat 49, Boxmeer;

• 14.00  –16.00 uur  - 
Zorgcentrum Symfonie, 
Weijerstaete 1, Boxmeer.

mobiel stembureau met beperkte 
toegang Cuijk
woensdag 24 november 2021
• 14.30  – 16.30 uur - 

Zorgcentrum Castella-
Pantein, Cantheelen 6 200,  
Cuijk.

Het mobiele stembureau met 
beperkte toegang  is alleen 
toegankelijk voor de bewoners 
van Zorgcentrum Castella-
Pantein.

Toegankelijkheid stemlokalen
Toegankelijkheid stemlokalen
Alle stemlokalen zijn 
toegankelijk voor kiezers met 
een lichamelijke beperking.

Kandidatenlijst met grote letters
In het gemeentehuis van 
de gemeente Boxmeer, Sint 
Anthonis, Cuijk, Grave en Mill 
en Sint Hubert ligt vanaf 15 
november 2021 voor de kiezer 
met een visuele beperking een 
kandidatenlijst met grote letters 
ter inzage.

Kandidatenlijst in braille
In het gemeentehuis van 
de gemeente Boxmeer, Sint 
Anthonis, Cuijk, Grave en Mill 
en Sint Hubert ligt vanaf 15 
november 2021 voor de kiezer 

met een visuele beperking een 
kandidatenlijst in braille ter 
inzage.

Zelfstandig stemmen met een 
visuele beperking
Op maandag 22 november, 
dinsdag 23 november en 
woensdag 24 november 2021 is 
in Grave in het stadhuis het 
stembureau dusdanig ingericht 
dat mensen met een visuele 
beperking zelfstandig kunnen 
stemmen. Dit gebeurt met 
behulp van een stemmal met 
audio-ondersteuning. 

Zelfstandig stemmen
Stemgerechtigde inwoners met 
een visuele beperking hebben 
het recht om zelfstandig, met 

behoud van het stemgeheim, 
hun stem uit te brengen. Net 
als ieder ander in Nederland. 
Zelfstandig kunnen stemmen 
is een belangrijk onderdeel 
van het VN-verdrag Handicap 
dat Nederland in 2016 heeft 
geratificeerd. Het recht om 
een stem in het geheim te 
kunnen uitbrengen is bovendien 
vastgelegd in de Kieswet. 
De gemeente Grave ken een 
lange geschiedenis van zorg 
voor blinden en slechtzienden 
en vindt het belangrijk de 
zelfstandigheid van deze groep 
inwoners zo veel mogelijk te 
faciliteren.  Daarom heeft de 
gemeente Grave eerder al aan 
dit experiment meegedaan. 
Dit werd zeer gewaardeerd 

en daarom wordt bij deze 
herindelingsverkiezing opnieuw 
een stembureau ingericht 
voor het zelfstandig stemmen 
van mensen met een visuele 
beperking. 

Visueel beperkte kiezers die 
wonen in de gemeente Boxmeer, 
Cuijk, Mill en Sint Hubert , Grave 
of  Sint Anthonis, kunnen met 
hun stempas en identiteitsbewijs 
zelfstandig stemmen in het 
Stadhuis in Grave.

Adres stembureau
Stadhuis, Arnoud van Gelderweg 
71, Grave. 

Stemmal en soundbox
Hoe werkt het? Het stembiljet 

wordt in een speciaal 
ontwikkelde mal met gaatjes 
gelegd. Via een zogeheten 
soundbox met koptelefoon krijgt 
de visueel beperkte kiezer te 
horen welke partijen en welke 
kandidaten op de lijst staan. 
Men hoort ook het nummer 
van de gewenste partij en van 
de kandidaat op wie men wil 
stemmen. Op de mal zijn de 
partijen met voelbare cijfers en 
in braille aangegeven. De juiste 
kandidaat wordt gevonden door, 
onder de gewenste partij, de 
gaatjes te tellen. Met het potlood 
maakt men dan het gewenste 
vakje rood. 

Verkiezing Gemeenteraad Land van Cuijk  2021

Digitale zitting centraal stembureau 
bekendmaking uitslag verkiezing
De voorzitter van het centraal 
stembureau voor de op woensdag 
24 november 2021 gehouden ver-
kiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Land van Cuijk 
maakt bekend, dat de openbare 
zitting van het centraal stembu-
reau op maandag 29 november 
2021 om 10:00 uur, waarin de 
uitslag van de verkiezing wordt 
bekendgemaakt, vanwege de 
coronamaatregelen digitaal zal 
plaatsvinden. De Tijdelijke wet 
verkiezingen Covid-19 maakt dit 
mogelijk.

De zitting wordt live uitgezonden 
via www.boxmeer.nl, , tabblad 
raadsinformatie, online vergade-
ring volgen.

Inspreken
Tijdens de zitting van het centraal 
stembureau kunnen bezwaren 
worden ingediend.
Als u van dit recht gebruik 
wilt maken verzoeken wij u 
dit  uiterlijk 29 november 2021 
voor 8.00 uur te melden via 
verkiezingen@boxmeer.nl. , 
graag met vermelding van uw 
naam en telefoonnummer.                                                                                   
U ontvangt dan via e-mail een 
bevestiging met vermelding op 
welke wijze u uw bezwaar ken-
baar kunt maken.
 
Plaats: Boxmeer
Datum: 17 november 2021
 
De voorzitter voornoemd,
 
K.W.T. van Soest

Laatste kans: Wie geef jij jouw stem?

Heb je nog niet gestemd voor de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk? 24 
november is de laatste dag dat je je stem kunt uitbrengen op de kandidaat die jou moet vertegenwoordigen 
in de nieuwe gemeenteraad. Vind je het lastig om te bepalen op wie of welke partij je wilt stemmen? Hier 
zijn 3 tips om je keuze makkelijker te maken:

1. Stemwijzer
Door je mening te geven op 30 
stellingen ontdek je welke partij 
bij jou past. Je kunt per stelling 
zien hoe de 13 partijen hierover 
denken. Je vindt de stemwijzer op 
landvancuijk2021.stemwijzer.nl. 

2. Speed-debates
Kijk naar de speed-debates op de 
social mediakanalen van de ge-
meente Land van Cuijk i.o. In deze 
video’s van één minuut reageren 
de partijen steeds in 15 seconden 
op 6 stellingen. Bijvoorbeeld over 
duurzaamheid, werkgelegenheid, 
woningbouw en evenementenbe-
leid. Je vindt ons op Instagram (@
gemeentelvc), Twitter (Gemeen-
te_lvc) en via Facebook en Youtu-
be (Gemeente Land van Cuijk i.o.).

3. Verkiezingskrant 
Kijk op www.
gemeentelandvancuijk.nl/
verkiezingen voor meer 
informatie over de partijen en 
over het stemmen op zich. Ook 
vind je hier een digitale versie van 
de verkiezingskrant, waarin alle 
dertien partijen zich voorstellen.

Kijk op onze social mediakanalen de 
speed-debates, die gepresenteerd 
worden door de Land van Cuijkse 

Daniëlle Nederbragt. 



Meer weten over de herindeling van de gemeenten Boxmeer, 
Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis?

Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl

HERINDELINGSVERKIEZING
MAATREGELEN IN HET STEMLOKAAL

24
nov.

Woensdag 24 november    
van 7.30-21.00 uur

Maandag 22 en  
dinsdag 23 november
is al een beperkt aantal stemlokalen 
open van 7.30-21.00 uur

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? 
Ga dan niet zelf naar het stemlokaal, maar machtig een andere kiezer om voor u te stemmen.

Kom stemmen! Want elke stem telt. Meer informatie? Kijk op de website van de gemeente.

IN HET STEMLOKAAL

Kuchscherm tussen kiezer en het stembureaulid  
die de stempas aanneemt

Stemhokjes en andere contactpunten, zoals deurklinken, 
worden regelmatig schoongemaakt

Het is niet nodig bij de ingang van het stemlokaal een coronatoegangsbewijs te tonen.

Geef elkaar de ruimte.  
1,5 meter is een veilige afstand

Kiezers en stembureauleden  
dragen een mondkapje

Kiezers kunnen hun handen  
desinfecteren in het stemlokaal

, .

22
nov. 23

nov.

ADRESSEN STEMLOKALEN

Maandag 22 november en dinsdag 23 november geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur

• Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, Boxmeer
• Gemeenschapshuis de Kleppenburg,  

Europlein 4, Oeffelt
• Gemeenschapshuis de Pit,  

14 Oktoberplein 2, Overloon
• Gemeentehuis Sint Anthonis, Brink 3,  

Sint Anthonis
• Gemeenschapshuis ’t Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6, 

Wanroij
• Evenemententent, Wegedoornplein, Cuijk
• Evenemententent Zwaanplein, Cuijk
• Wijkaccomodatie De Wester,  

Havikstraat 1, Mill 
• Stadhuis Grave, Arnoud van Gelderweg 71, Grave

Woensdag 24 november 2021 geopend  
van 07.30 uur tot 21.00 uur
• Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, Boxmeer
• De Weijer, de Raetsingel 1, Boxmeer
• Wijkcentrum de Driewiek, Jeroen Boschstraat 49, 

Boxmeer
• Zaal ’t Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer
• Jenaplan Kindcentrum, Frans Halsstraat 29, Boxmeer
• ROC Nijmegen, Begijnenstraat 2, Boxmeer
• Sportcentrum ’t Hoogkoor, Koorstraat 1, Boxmeer
• Zaal ’t Drummerke, Sambeekseweg 23, Boxmeer
• Buurthuis de Elsenhof, Torenstraat 52, Sambeek
• MFC ’t Kruispunt, Kerkplein 6, Beugen

• Gemeenschapshuis de Kleppenburg, Europlein 4, 
Oeffelt

• Dorpshuis de Poel, Meester van den Bergplein 10, 
Rijkevoort

• MFA Knillus, Sint Cornelisstraat 18, Vortum-Mullem
• Café ’t Trefpunt, Gildestraat 40, Holthees
• Plein 27, Monseigneur Geurtsstraat 27a, Maashees
• Zaal Concordia, Vrijthof 1, Vierlingsbeek
• Gemeenschapshuis Joffershof, Laurentiusstraat 2, 

Vierlingsbeek
• Café de Zandpoort, Groeningsestraat 40, Groeningen
• Gemeenschapshuis de Pit, 14 Oktoberplein 2, Overloon 

• Gemeentehuis Sint Anthonis, Brink 3,  
Sint Anthonis

• MFC Oelbroeck, Breestraat 1d, Sint Anthonis
• De Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12, Oploo
• ’t Dorpshuus, Stippent 2a, Ledeacker
• ’t Stekske, Ceresstraat 2, Stevensbeek
• De Schans, Schoolstraat 1, Westerbeek
• Gemeenschapshuis ’t Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6, 

Wanroij
• Dorpshuis de Stek, Kerkstraat 11, Landhorst

• Evenemententent Zwaanplein, Cuijk 
• Evenemententent Wegedoornplein, Cuijk 
• MFA De Valuwe, De Valuwe 1, Cuijk
• Sporthal Het Kristal, Robijnlaan 77, Cuijk
• Het Doehuis, Patrijzenveld 117, Cuijk
• IKC Dassenburcht, Dassenburcht 36, Cuijk
• Wijkaccomodatie De Nielt, Lavendel 250, Cuijk

• Café-Zaal De Hei, Franssenstraat 70, Vianen
• Café van Kempen, Mariagaarde 15, Katwijk
•  De Agaat, Liesmortel 46, Sint Agatha
• ’t Wapen van Beers, Grotestraat 2, Beers
• De Burcht, Kerkstraat 44, Linden
• Café Zaal de Posthoorn, Kerkstraat 6, Haps

• Cultureel Centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3, Mill
• Sporthal de Looierij, Brandsestraat 1c, Mill
• Wijkaccommodatie De Wester, Havikstraat 1, Mill
• Gemeenschapshuis De Jachthoorn, Wethouder 

Lemmensstraat 13, Sint Hubert
• Gemeenschapsaccommodatie De Wis, 

Dominicanenstraat 25, Langenboom
• Gemeenschapshuis De Wilg, Wethouder Lindersstraat 

11, Wilbertoord

• Stadhuis Grave, Arnoud van Gelderweg 71, Grave
• Creatief Centrum Esterade, Estersveldlaan 41, Grave
• Jeu de Boules Vereniging,  

Stadhouderslaan 7, Grave
• Scouting Grave, Monseigneur Borretweg 10a, Grave
• Brandweerkazerne, Stoofweg 5, Grave
• Bibliotheek Grave, Trompetterstraat 2, Grave
• Gemeenschapshuis de Viersprong,  

Dorpsstraat 2, Gassel
• Gemeenschapshuis Ons Trefpunt,  

Beukenlaan 11, Velp
• Het Dorpshuus, Meester Bongaardsweg 2, Escharen



Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn samen onderweg naar de gemeente Land van Cuijk. Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl

Gemeenten en woningcorporaties  
Land van Cuijk tekenen duurzaam-
heidsakkoord
Op 15 maart ondertekenden de 
bestuurders van de vijf gemeen-
ten in het Land van Cuijk en de 
corporaties Mooiland en Wonen 
Vierlingsbeek het duurzaam-
heidsakkoord. Hierin spreken ze 
af dat ze in het jaar 2050 energie 
neutraal zijn en ze de uitstoot 
van CO2 met 49% hebben ver-
laagd ten opzichte van 1990. Het 
akkoord loopt tot en met het jaar 
2025.

De nieuwe gemeente Land van 
Cuijk en de corporaties inten-
siveren de komende jaren hun 
samenwerking op het gebied van 
energie, klimaatbestendigheid 
en biodiversiteit, circulariteit en 
bewustwording. Partijen trek-
ken na al samen met elkaar op 
met tuinvergroeningsacties en 

de inzet van energiecoaches. De 
coaches gaan bij huurders op 
bezoek, geven energieadvies en 
maken hen bewust van wat ze zelf 
al kunnen doen.  

Flinke bijdrage
De CO2-uitstoot van de gebouwde 
omgeving in Nederland beslaat 
ongeveer 36% van het totale 
energieverbruik. Van alle ruim 
38.000 woningen in het Land van 
Cuijk zijn er meer dan 12.000 een 
huurwoning. Daarvan is 72% van 
Mooiland en Wonen Vierlings-
beek. Beide corporaties kunnen 
daarmee een flinke bijdrage 
leveren aan het terugdringen van 
de totale CO2-uitstoot. Dit doen 
zij onder meer door woningen 
te isoleren en het toepassen van 
duurzame materialen. 

Onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 t/m 11 jaar gestart
Helpt u ook mee aan een gezonde gemeente?

Eind september viel bij een groot 
aantal ouders een uitnodiging 
voor deelname aan de kindmo-
nitor in de bus. Het gaat om een 
grootschalig onderzoek naar de 
gezondheid van kinderen van 0 
t/m 11 jaar. De GGD Hart voor 
Brabant organiseert dit onder-
zoek voor 35.000 ouders en ver-
zorgers in onze regio. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe beter de 
GGD de gezondheid van kinderen 
in beeld krijgt. Deelnemen kan 
nog steeds. Doet u ook mee?

De GGD Hart voor Brabant voert 
dit onderzoek eens in de vier jaar 
uit in opdracht van de gemeenten 
in onze regio. De vragen gaan 
over de gezondheid, leefomge-
ving, het welzijn en de invloed van 
corona. Heeft u een uitnodiging 
ontvangen? Dan is uw kind via 
een steekproef uit de Basis Re-
gistratie Personen (BRP) geselec-

teerd. Ouders kunnen de vra-
genlijst online invullen op www.
startvragenlijst.nl/GGDBrabant. 
Alle antwoorden worden vertrou-
welijk verwerkt. De GGD beloont 
elke dertigste deelnemer met een 
cadeaubon ter waarde van vijftien 
euro. Dit bedrag kan ook worden 
gedoneerd aan een goed doel. 

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek 
helpen gemeenten te bepalen wat 
nodig is voor kinderen om gezond 
en veilig te wonen en te leven en 
spelen makkelijker te maken. 
Denk aan activiteiten die kinderen 
stimuleren meer te bewegen, 
zoals de aanleg van speeltuinen. 
Of misschien leven bij ouders veel 
vragen over opvoeden en kan de 
gemeente hierbij ondersteuning 
bieden? De GGD publiceert de re-
sultaten van het onderzoek medio 
2022 op www.brabantscan.nl.

Úw ervaringen en behoeften in 
beeld
Elly de Boer, onderzoekster bij 
de GGD: “Ouders weten zelf het 
beste hoe het met hun kinderen 
gaat. Daarom krijgt een groot 
aantal ouders een brief van de 
GGD in de bus. Hierin vragen we 
om een vragenlijst in te vullen 
over de gezondheid en opvoeding 
van hun kind, maar ook over 
sociale contacten, lichaamsbe-
weging en (speel)voorzieningen. 
Natuurlijk is er ook aandacht 
voor corona. Ouders van peuters 
kijken anders tegen dingen aan 
dan ouders met kinderen van 10 
of 11 jaar. Juist daarom vragen 
we zoveel ouders om mee te 
doen. Ik ben erg benieuwd naar 
wat mensen invullen. Ik hoop dat 
we kunnen rekenen op de mede-
werking van veel ouders!”

Jouw kapotte strijkijzer verdient een 
nieuwe krultang 
Veel materialen uit oude elek-
trische apparaten zijn goede 
grondstoffen om nieuwe voor-
werpen van te maken. Daarom 
worden ze apart verzameld.

Nieuwe grondstoffen
Het is belangrijk om steeds zuini-
ger om te gaan met grondstoffen. 
Van elektrische en elektroni-
sche apparaten die niet meer te 
repareren zijn, kunnen we prima 
nieuwe grondstoffen maken. 

Hergebruik
De apparaten die u niet meer ge-
bruikt, maar die nog wel werken, 
kunt u naar de Kringloopwinkels 
in Boxmeer en Cuijk brengen. Zo 
gunt u uw apparaten een tweede 
leven. Andere mensen zijn hier 
blij mee. 

Repareren
In Cuijk en in Grave zijn repairca-
fés, Daar werken vrijwilligers die 
u kunnen helpen met de reparatie 
van uw favoriete boormachine 
bijvoorbeeld. 

Inleverpunten
U kunt uw elektrische en elektro-
nische apparaten gratis inleveren 
bij onder andere:
•  De leverancier van uw nieuwe 

apparaat
•  De milieustraat in Haps
•  De mini-milieustraat in Boekel
•  De kringloopwinkels van Stich-

ting Actief in Cuijk of Boxmeer 
•  De KCA-wagen die een dag in 

de maand op alle minimilieu-
straten staat. Hier kunt u alleen 
kleine apparaten brengen.

 

Meer weten over de 
herindeling van de 

gemeenten Boxmeer, 
Cuijk, Grave, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis?

Kijk op 
www.gemeentelandvancuijk.nl

Voor meer informatie:
www.afvalaanbieden

afvalapp: deafvalapp.nl
info@afvalaanbieden.nl  

afvalinfolijn: (0485) 338 352

Voor meer informatie:
www.afvalaanbieden

afvalapp: deafvalapp.nl
info@afvalaanbieden.nl  

afvalinfolijn: (0485) 338 352



Bouw mee
aan een

nieuw land

Kom werken voor een nieuw land!

Maak het mee
Wij zijn een organisatie die volop 

in ontwikkeling is. Bij ons maak 

je het mee: er is veel ruimte voor 

eigen inbreng en verantwoordelijk-

heid. We bouwen voor én met de 

inwoners van het Land van Cuijk. In 

onze open werksfeer krijg je volop 

de kans om te doen waar je goed 

in bent, vanuit je eigen kracht en je 

eigen talent. Binnen de gemeente 

kun je werken aan projecten en op-

drachten die jou voldoening geven. 

Het resultaat ervan zie je direct 

terug in de samenleving. Zo blijven 

jij en de gemeente groeien.

Beheerder cultuurtechniek | Coördinator backoffi ce Sociaal Domein | HR Business Partner
Kwaliteitsadviseur, Senior interne auditor |  Senior vergunningverlener |  Vergunningverlener

Beleidsondersteuner sociaal domein | Communicatie- en participatieadviseur
Functioneel applicatiebeheerder sociaal domein | Teammanager

En er komt nog meer!
Staat er nu geen vacature voor je bij? Hou dan onze website

goed in de gaten want er komen nog meer mogelijkheden. 

In de komende maanden werken we hard aan het uitbreiden van de organisatie. Je kunt bij ons in veel functies je schouders eronder

zetten. Dat wordt uiteraard gewaardeerd met goede arbeidsvoorwaarden. Op korte termijn zijn we onder andere op zoek naar een:

De grootste van Brabant
Het Land van Cuijk ligt in een groe-

ne omgeving waar het uitgestrekte 

landschap, het water en de rijke 

historie hand in hand gaan met een 

actief verenigingsleven, onderne-

merschap, innovatie en techniek. 

De gemeente is in oppervlakte de 

grootste van Brabant, maar in onze 

dienstverlening staan we dichtbij 

inwoners. De 90.000 inwoners in 33 

kernen voelen zich hier thuis. Voor 

hen zijn wij iedere dag in touw.

Voor onze nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn
we op zoek naar pioniers, slimmeriken en doorzet-
ters. Stevige krachten met kennis en kunde om 
samen met ons te bouwen aan onze gemeente,
in oppervlakte de grootste van Brabant.

Op 1 januari 2022 gaan we van start. Misschien
wel samen met jou! We hebben veel uitdagende 
vacatures, in alle vak- en interessegebieden.
Ben jij de krachtpatser die binnenkort ons land 
komt versterken?

Check deze vacatures
op werkenbijlandvancuijk.nl
of scan de QR-code

Veel
uitdagende
vacatures!


