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LOKAAL HALDERBERGE IS NET ALS U. 
ZOALS 

Net als u vinden wij de directe leefomgeving van uzelf en uw gezin 
       superbelangrijk.

Net als u hebben wij niet zo’n boodschap aan de landelijke politiek

Net als u vinden wij dat een lokale partij actief bezig moet zijn met de  
               belangen van alleburgers van Halderberge

Net als u zijn wij betrouwbaar

Net als u luisteren wij naar anderen

Net als u zijn wij toegankelijk

Net als u vinden wij transparantie belangrijk

Net als u zijn wij eerlijk en doen wij geen beloftes die we niet waar     
               kunnen maken 

Net als u proberen wij ons werk perfect uit te voeren en lopen we niet  
               voor de verantwoordelijkheid weg
                          

           Net als u zijn wij altijd onszelf
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Lokaal Halderberge is een 100% lokale partij die is ontstaan uit fusie van 
drie partijen: Hoeven 2000, Gemeenschapsbelangen Halderberge en ONS Halderberge. Bij 
de vorige verkiezingen waren zij samen goed voor 7 van de 21 zetels in de gemeenteraad en 
vormden zij de dominante factor binnen de coalitie. En met succes.

Ondanks:
•	 de	diepe	financieel-economische	crisis,
•	 halvering	van	ons	woningbouwprogramma,
•	 bezuiniging	van	4	miljoen	euro,
•	 omvangrijke	afwaardering	van	in	het	verleden	aangekochte	gronden,

hebben we kans gezien om:
•	 de	bouw	van	scholen	financieel	zeker	te	stellen	en	aan	te	pakken,
•	 de	renovatie	van	sportcomplexen	financieel	zeker	te	stellen	en	aan	te	pakken,
•	 de	aanleg	van	de	rondweg	om	Oudenbosch	te	starten,
•	 de	ambtelijke	organisatie	te	reorganiseren	en	te	verkleinen	(>11%),
•	 en	de	lokale	lasten	als	geheel	veel	minder	te	laten	stijgen	dan	de	inflatie	index,

Toekomst Halderberge

Partij ethiek

Dienstverlening

Financiële situatie

Leefbaarheid 
kernen

Ambtelijke
organisatie

lokaal 
halderberge

veiligheid

infrastructuur

economie

sociaal en zorg

weerstands 
vermogen

schulden

ontwikkelingeninvesteringen

cultuur

sport

woningbouw

handhaving

identiteit Halderberge
opschaling

regiegemeente

bezuinigingen

agenda van 
Brabantstrategische agenda 

regio W-Brabant

duurzaamheid

burgerparticipatie

krimpregio

decentralisaties

transparant betrokken

open en eerlijk authentiek

klantgericht

klant contact 
centrum kanalen 24/7

outsourcing

productiviteit

risicomanagement

deelnemingen

vastgoedbeheer

informatisering grondbeleid

verbonden partijen

P&C-cyclus
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Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op 6 pijlers;

•	 Hoe	kijken	wij	naar	de	toekomst	van	Halderberge?

•	 Hoe	kijken	wij	naar	de	leefbaarheid	in	kernen?

•	 Hoe	kijken	wij	naar	de	ambtelijke	organisatie?

•	 Hoe	kijken	wij	naar	de	financiële	situatie	van	de	gemeente?

•	 Hoe	kijken	wij	naar	de	dienstverlening	aan	burgers	en	bedrijven?

•	 Hoe	kijken	wij	naar	onszelf	als	lokale	partij?

en bevat de onderwerpen waarover wij graag afspraken willen maken.

PARTIJ ETHIEK
De politiek van Lokaal Halderberge kenmerkt zich 
door helderheid, eerlijkheid en transparantie. Een 
politiek die zich niet laat leiden door Den Haag, 
maar uitsluitend door de belangen van ons 
Halderberge

Wij zien Halderberge in de toekomst uitgroeien tot 
een economisch sterke gemeente waar het, zeker 
ook voor starters, prettig wonen en werken is.  

Sterk vanwege onze toeristische karakteristieken, 
ons economisch vestigingsklimaat, onze samenwerking 
met buurgemeenten, ondernemers en onderwijs.
 
Een gemeente die de burgers nadrukkelijk 
raadpleegt. 

LEEFBAARHEID 
KERNEN

Leefbaarheid betekent voor Lokaal 
Halderberge veiligheid, handhaving, een 
goede infrastructuur, een sterk economisch 
ondernemersklimaat met voldoende 
mogelijkheden voor sport en aandacht 
voor cultuur. 

Een op de vraag afgestemd 
woningbouwprogramma in een openbare 
ruimte met speciale aandacht voor 
recreatieve en doorgaande routes. 

Natuurlijk ontbreekt hierbij 
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, 
zorg voor hulpbehoevenden en 
aandacht voor opvoedingsproblemen 
niet.  
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Lokaal Halderberge gaat voor een 
gezonde	financiële	huishouding	door	
het geleidelijk opbouwen van 
reserves en het vermijden van risico’s. 

Uitgangspunten daarbij zijn dat het 
weerstandsvermogen groeit naar 
factor 1.5 en de lokale lasten slechts 
beperkt zullen stijgen.

FINANCIËLE 
SITUATIELokaal Halderberge wil de noodzakelijke 

bezuinigingen zo min mogelijk bij de burger 
leggen en willen dit voor een belangrijk deel 
realiseren door een intensievere samenwerking 
met buurgemeenten, verhoging van de
personele productiviteit en verdergaande 
automatisering.

AMBTELIJKE ORGANISATIE

DIENSTVERLENING
BURGERS & BEDRIJVEN

Lokaal Halderberge gaat voor een laagdrempelige, 
klantgerichte gemeentelijke service. De gemeente 
dient zowel digitaal, telefonisch als persoonlijk 
bereikbaar te zijn.
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Lokaal Halderberge secretariaat
Breugelhof 28

4744	RV	Bosschenhoofd
secretariaat@lokaalhalderberge.nl
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