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Was
Het Land van Cuijk omvat 5
gemeenten en 36 kernen
Tabel par. 3.4. m.b.t. indeling naar
kerngrootte.

Wordt
Het Land van Cuijk omvat 5
gemeenten en 33 kernen

-

-

Aantal kernen <2.500 = 25
Aantal inwoners kernen <2.500 =
25.820
- Gemiddeld inwonertal per acc.
<2.500 = 297
- Totaal aantal kernen = 34
- Totaal aantal inwoners = 87.371
- Totaal gemiddeld inwonertal per
acc. = 494
Bijlage 1: Bij Sint Anthonis is per abuis
de begrotingstekst van Boxmeer
opgenomen.
“Wat willen we bereiken? Zoveel
mogelijk inwoners van Boxmeer aan
sport en bewegen te laten doen. Wat
gaan we daarvoor doen? Participatie in
“Doejemee met Sjors ” waarbij
jongeren op een laagdrempelige
manier in aanraking komen met
sportverenigingen. Participatie in het
regionale loket Uniek Sporten voor
Boxmeer /Land van Cuijk uitgevoerd
door Stichting Doejemee. Verstrekken
waarderingssubsidies voor jeugdleden
(sport)”.
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Overzicht ‘Accommodaties in de
gemeente Cuijk’
Enkele onnodige herhalingen:
- Sportpark Groenendijkse Kampen
(5x)
- Sportpark Veldzicht 3X
Onder ‘Binnensportaccommodaties in
Cuijk’:
“De overige verschillende sport- en
gymzalen zijn alle eigendom van de
gemeente.”

Aantal kernen <2.500 = 22
Aantal inwoners kernen <2.500 =
26.460
- Gemiddeld inwonertal per acc.
<2.500 = 304
- Totaal aantal kernen = 31
- Totaal aantal inwoners = 88.011
- Totaal gemiddeld inwonertal per
acc. = 497
Gewijzigd in tekst:
“Zoveel mogelijk inwoners van de
gemeente Sint Anthonis aan sport en
beweging laten doen. Blijven
waarborgen van voldoende kwaliteit
van de spelvoorzieningen en de
bespelingscapaciteit op basis van
advies van KIWA/ISA en KNVB
normen. Het behouden van een goede
onderhoudsstaat van de binnen- en
buitensport accommodaties.”
Bron: pag. 21 Begroting Sint Anthonis

Herhalingen verwijderen in excel en
nieuwe afbeelding invoegen.

“De overige verschillende sport- en
gymzalen zijn bijna alle eigendom van
de gemeente.”

