
Bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge  

Rol en Koers van de gemeente Halderberge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2016 

  



1 

 

Inhoud 

1. Inleiding 
2. Context 

3. Visie en Missie 

4. Pijlers  

5. De 19 van Halderberge 

6. Maatschappelijke opgaven  

7. Vertaling naar de bestuurlijke inrichting  

 

Bijlage  

1. Opgaven 

2. Rollen 

3. De Atlas van Halderberge 

4. Ontwikkelscenario’s voor bestuurlijke inrichting 

5. Verslagen en sefeerimpressies burgerparticipatietraject 

 

  



2 

 

 

1. Inleiding 

Dubbelopgave 

We staan als overheid voor een dubbelopgave. Enerzijds willen we meer slagkracht en efficiency 

zodat we de uitdagingen van deze tijd beter aankunnen. Anderzijds willen we het bestuur zo dicht 

mogelijk bij de burger organiseren en nieuwe vormen van lokale democratie ontwikkelen.  

Op alle fronten is onder invloed van de crisis en een veranderende samenleving sprake van 

verschuivingen in de rol en taakopvatting van de overheid. Van een sterk sturende overheid verschuift 

de nadruk naar een overheid die mogelijk maakt; ook wel de terugtredende overheid genoemd. 

Daarbij hoort ook de opgave om meer efficiënt met de beperkte middelen om te gaan. Ruimtelijke 

ontwikkelingen worden kleinschaliger en meer vanuit markt en maatschappij vormgegeven. De 

gemeente moet zowel kaders scheppen, verbinden en inspireren met visies en strategieën, als ruimte 

geven aan initiatieven en experimenten. Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, interactieve 

beleidsvorming en noodzakelijke samenwerking in en buiten de organisatie zijn vereist om 

(gezamenlijke) doelen te realiseren. Gemeenten zullen na moeten denken over de rollen en posities, 

het loslaten, het benutten van talenten in huis en vooral ook het laten excelleren van de partners. Dit 

betekent dat we onze nieuwe rol van regisseur, netwerker, dienstverlener en lateraal denker 

afhankelijk van de situatie en vraagstelling in dienen te zetten. 

 

Oproep vanuit provincie 

In het provinciale visiedocument ‘(Veer) krachtig bestuur’ wordt in het verlengde hiervan ingegaan op 

de vraag “Welke kansen missen we?” Alle Brabantse gemeenten worden gestimuleerd om over deze 

vraag na te denken en op basis hiervan hun gemeentelijke toekomstvisie vorm te geven. De raad, het 

college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Halderberge geven op meerdere onderdelen 

vorm en inhoud aan haar rol en koers. Daarnaast worden verbindingen en mogelijkheden gecreëerd 

zodat burgerinitiatieven van onderaf kunnen ontstaan. Deze visie van Halderberge is een bestuurlijke 

visie op de toekomst van Halderberge waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht (het inzetten en 

verbeteren van de kwaliteiten van het bestuur en haar gemeente).  

 

Indeling van de visie   

De visie bestaat uit de hoofdstukken: Inleiding, Context,  Visie & missie, Pijlers, de 19 van 

Halderberge,  maatschappelijke opgaven en de vertaling naar de bestuurlijke inrichting.  In de bijlagen 
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zijn de opgaven, rollen, de Atlas van Halderberge, de ontwikkelscenario’s voor bestuurlijke inrichting 

en de verslagen en sfeerimpressies van het burgerparticipatietraject  opgenomen. 

De stukken zijn gebaseerd op een eerdere discussienota die besproken is tussen het college en de 

raad, vier  (brainstorm en workshop) bijeenkomsten met raad en college in 2014 en 2015 en vijf 

bewonersbijeenkomsten in de kernen, een internet enquête onder inwoners, twee 

expertbijeenkomsten met maatschappelijke partners en een discussiebijeenkomst met de 

gemeenteraad in de periode oktober 2015 – maart 2016. De inleiding, context, visie & missie zijn 

bekrachtigd door de gemeenteraad op 2 juli 2015 en vormen de basis van de visie.  Het hoofdstuk 

‘maatschappelijke opgaven’ is samen met het maatschappelijk middenveld vormgegeven. Deze 

worden ook wel 4 O’s genoemd. Onder de O’s worden verstaan de andere overheden, onderwijs, 

ondernemers en de ondernemende burger.  

 

Bepalen van maatschappelijk opgaven  

In de tweede helft van 2015 en begin 2016 zijn in gezamenlijkheid met het maatschappelijk 

middenveld de maatschappelijke opgaven geformuleerd. Vanuit onze nieuwe rolneming bezien, zijn 

deze opgaven  niet van te voren bepaald, maar is in gesprek gegaan met het maatschappelijk 

middenveld. De bijlagen1,2 en 3 van deze visie zijn mede gebruikt om de discussie met het 

maatschappelijk middenveld verder vorm te geven.  

Per kern zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er 2 expertbijeenkomsten 

geweest. Onder professionele sturing zijn de verschillende groepen de opgaven gaan benoemen. De 

maatschappelijk opgaven zijn uitgewerkt en aangegeven is op welke organisatorische en/of 

bestuurlijke wijze Halderberge haar uitdagingen verder zal oppakken. Hierna heeft  bestuurlijke 

discussie plaatsgevonden en op 13 oktober 2016 heeft  bestuurlijke besluitvorming op de totale visie 

plaatsgevonden. 

Dit alles met als doel om voor het einde van deze raadsperiode een voldragen bestuurlijke visie voor 

Halderberge voor de komende 10 - 15 jaar te hebben.   
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2. Context 

2a.  De opgave ‘(Veer) Krachtig Bestuur” 

De provincie Noord Brabant wil samen met de Brabantse gemeenten, burgers, bedrijven en het 

maatschappelijk middenveld werken aan de visie van vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en 

samenhang in elke deel van Brabant: ‘Samen op weg voor een Veerkrachtig Bestuur’. 

Deze provinciale visie - tot stand gekomen in samenspraak met de Vereniging van Brabantse 

Gemeenten (VBG) en een breed samengestelde expertgroep uit het maatschappelijke middenveld - 

is geen blauwdruk, maar een startpunt van waaruit de provincie met verschillende partners op een 

eigentijdse manier vorm wil geven aan de toekomst van Brabant. De provincie en de VBG dagen 

gemeenten daarom uit om te komen met initiatieven van onderop. De provincie heeft aan alle 

afzonderlijke Brabantse gemeenten gevraagd om samen met hun partners uit het maatschappelijk 

middenveld de maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en een aantal scenario’s te 

presenteren voor de organisatorische en/of bestuurlijke wijzen waarop deze uitdagingen kunnen 

worden opgepakt.  

Deze uitdaging is niet vrijblijvend en daarom verwacht de provincie  van elke gemeente een 

constructieve, op de toekomst gerichte, visie die is gebaseerd op de aanpak van bovengenoemde 

opgaven. Dit gaat verder dan samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en 

de invoering van de decentralisatieoperaties in het sociale domein, hoe veelomvattend deze ook zijn. 

Gezien de maatschappelijke urgentie worden gemeenten gevraagd om nog in de huidige 

raadsperiode tot daadwerkelijke bestuurlijke besluitvorming te komen over de uit te voeren oplossing. 

Het provinciale rapport richt zich op een aantal gezichtspunten: 

• Bestuurlijke stabiliteit en een gezonde financiële positie; robuust en veerkrachtig bestuur dat 

ook onder minder gunstige omstandigheden effectief is en adequaat functioneert. 

• Vermogen om opgaven en ambities te definiëren en om te zetten in uitvoering; gereed voor 

de uitvoering van de decentralisatieopgaven. 

• Visie op samenwerking; samenwerkingsbereidheid en inzet, bijvoorbeeld strategische 

opgaven in de regio; prioritering conform opgaven Agenda van Brabant. 

• Kennis en vermogen om te verbinden tussen inwoners, maatschappelijke en bestuurlijke 

partners. 

 

Voor de gemeente Halderberge is op 20 maart 2013 een SWOT analyse opgesteld. Deze is na te lezen op: 
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/samenwerking/gemeenten/krachtig-bestuur-in-brabant/bestuursscans-
gemeenten/-/media/05022B04C0AF42A191AFB8201BAA72CC.pdf 
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De urgentie die uit het rapport spreekt, is al eerder door Halderberge onderschreven. De bestuurlijke 

agenda en de ambtelijke organisatie zijn hier inmiddels op aangepast en op essentiële vraagstukken, 

zoals de decentralisaties en bedrijfsvoeringvraagstukken, zijn al goede samenwerkingsvormen 

aangegaan. Halderberge is van mening dat, om de ambities en taken zo efficiënt mogelijk uit te 

voeren, samenwerking steeds belangrijker wordt. In de reactie van de gemeente Halderberge aan 

Gedeputeerde Staten op het rapport ‘(Veer) Krachtig Bestuur’ hebben de raad en het college 

aangegeven vooralsnog voldoende mogelijkheden te zien om binnen de bestaande samenwerking 

van de 18 West Brabantse gemeenten op inhoud partnerschappen aan te gaan. Zij zijn van mening 

dat ‘beter worden’ niet altijd hetzelfde is als ‘groter worden’. Schaalvergroting in het verleden heeft 

aangetoond niet altijd het middel te zijn om deze vraagstukken op de pakken. De kosten bleken een 

stuk nadeliger uit te pakken dan vooraf geraamd en de technologische ontwikkelingen haalden het 

principe op den duur ook in.  

Halderberge is van mening dat om in te kunnen blijven spelen op veranderingen, het noodzakelijk is 

om ook stil te staan bij welke koers we varen,  daarop effectief in te grijpen wanneer nodig en het 

juiste middel op het juiste moment in te zetten (efficiency voorop).  

 

2b.  Hartelijk Halderberge 

 
Algemeen 

De gemeente Halderberge is een groene woongemeente met circa 30.000 inwoners. De kernen 

Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat hebben ieder hun eigen identiteit 

en zijn daar trots op. Halderberge is goed bereikbaar via weg, water en spoor. Met vliegveld Breda 

International Airport binnen de gemeentegrenzen is Halderberge zelfs vanuit de lucht goed 

bereikbaar. Halderberge kent een uitgebreid agrarisch buitengebied, een groot aantal 

bedrijventerreinen, religieus erfgoed en een rijke toeristische en recreatieve cultuur.  

 

 

Beleidsverkenning 2014-2018 

Halderberge is praktisch en realistisch ingesteld en stemt haar werkzaamheden zoveel mogelijke af 

met de wens en noodzaak van de omgeving en houdt de ontwikkelingen in de maatschappij 

nauwlettend in de gaten. Voor de periode tot 2018 zijn voor Halderberge op hoofdlijnen de volgende 

ontwikkelingen van belang:  

 

• Regie rol en/of samenwerkingspartner: Om de gemeentelijke taken zo efficiënt mogelijk uit te 

voeren is samenwerking steeds belangrijker. Het betreft zowel de samenwerking met 

buur/regiogemeenten als met andere partners, zoals woningcorporaties, brancheverenigingen 

en diverse professionele instellingen, en natuurlijk met de inwoners en bedrijven van 

Halderberge. In deze samenwerkingen is de rol van de gemeente een belangrijk 
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aandachtspunt. De kwaliteit van de samenwerking wordt sterk beïnvloed door  duidelijke 

afspraken over welke rol en daaraan gerelateerde taken alle  betrokken partijen vervullen.  

• Transformatie-agenda van de 3 Decentralisaties. De komende jaren zal het belang van 

regionale samenwerking nog verder toenemen, met name op het gebied van sociale zaken 

en de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en arbeidsparticipatie. De eerste stappen 

in de transitie zijn per 1 januari 2015 gezet. Komende jaren zal de werkelijke 

(maatschappelijke en organisatorische) transformatie gaan plaatsvinden, zowel vanuit de 

maatschappelijke noodzaak (participatiemaatschappij), de wens om het echt anders te doen, 

als vanuit de financiële kortingen die op de gemeente afkomen (huidige werkwijze is niet 

meer mogelijk/betaalbaar).  

• Financiële draagkracht.  

In de afgelopen jaren is er door het Rijk fors bezuinigd op gemeenten en heeft de stagnatie 

op de woningmarkt de gemeentelijke grondexploitaties zwaar onder druk gezet. Gemeente 

Halderberge heeft hier adequaat op gereageerd met verschillende bezuinigingsrondes en een 

sanering van de gemeentelijke grondexploitaties. Hierdoor is de financiële positie van de 

gemeente behoorlijk verbeterd. Zowel de meerjarenraming als ook het weerstandsvermogen 

bevestigen dit beeld. Gemeente Halderberge heeft naar verwachting voldoende financiële 

draagkracht om de ontwikkelingen in de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Hierbij 

blijft het streven om de taken waar de gemeente voor staat zo efficiënt mogelijk samen met 

de verschillende partners uit te kunnen voeren. 

• Werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling. De economische crisis heeft zijn weerslag op de 

bedrijvigheid en daarmee is het noodzakelijk om de in Halderberge gevestigde bedrijven goed 

te faciliteren en waar mogelijk nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De werkgelegenheid die 

gegenereerd wordt met de bestaande en nieuwe bedrijven is van groot belang voor de 

vitaliteit van onze gemeente. Als tweede belangrijke ontwikkeling is de toename van ZZPers 

en flexibele arbeid. Een vaste werkgever of een vaste baan is niet meer vanzelfsprekend. Dit 

heeft zijn impact op de maatschappij en de werkgelegenheid in de gemeente en de regio. De 

gemeente dient daarin zijn rol nog te ontwikkelen om deze omslag te ondersteunen.  

• Toerisme en recreatie. Er liggen kansen op het gebied van toerisme en recreatie, met name 

op het gebied van religieus erfgoed, kunst & cultuur en waterrecreatie. Verdere ontwikkeling 

van dit gebied lijkt een vanzelfsprekende keuze voor “Hartelijk Halderberge” 

• Ruimtelijke Ontwikkeling. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente geldt dat er een 

verschuiving is van kwantiteit naar kwaliteit, waarbij de leefbaarheid van alle kernen van onze 

gemeente centraal staat. Nieuwe woningbouw is beperkt en zal goed ingepast dienen te 

worden op basis van vraag en bestaand aanbod.  

 

Uitgangspunten van de gemeente: 

1. Dienstverleningsconcept vanuit een gezamenlijke kracht 

De gemeente is er voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom staat dienstverlening 

centraal bij de uitvoering van onze taken. Om inhoud te geven aan de slogan “Hartelijk Halderberge” 

worden de werkprocessen klantgericht en efficiënt  vormgegeven. Burgers en bedrijven hebben per 
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2016 de beschikking over het gemeentelijke klantcontactcentrum (KCC). De beschikbare kanalen in 

het KCC (post, telefonie, digitaal en baliecontact) moeten dezelfde informatie bieden. Het merendeel 

van de vragen wordt in het eerste contact afgehandeld. Steeds meer producten kunnen digitaal 

worden aangeboden en afgenomen. Het contact verloopt bij voorkeur langs de digitale weg, daarna 

telefonisch en daarna op afspraak (“click-call-face”). Dit is gemakkelijk en efficiënt voor de klant. 

 

Halderberge is al enige tijd de weg van de digitalisering ingeslagen en volgt daarbij de agenda van 

het nationale uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP). Deze digitalisering geeft 

nog beter de mogelijkheid om bestuurlijk en ambtelijk gebruik te kunnen maken van de kansen die dit 

biedt. Zo heeft de gemeente al enige tijd de buiten beter app, twittert ze, heeft ze een facebook 

account en heeft de gemeente een geheel nieuwe website opgezet met dit gedachtegoed als centraal 

thema. 

2. Lerende organisatie en participatie 

Vanuit het principe dat als we gezamenlijk kracht ontwikkelen en zaken dicht bij inwoners en 

(maatschappelijk) ondernemers organiseren is Halderberge drie jaar geleden een cultuurtraject 

gestart. Hierbij is het leren van fouten/klachten, het inspelen op veranderingen in de omgeving door 

kennis en vaardigheden in huis te halen, processen lean te maken (vanuit klantperspectief), zwaar in 

te zetten op overheid- en burgerparticipatie en gebiedsgericht werken en leefbaarheids- en 

veiligheidsaspecten centraal  gezet. 

Een mooi voorbeeld hiervan is: 

 

De Halderbergse School 

De ‘Halderbergse School’ is erop gericht dat alle gemeentelijke werknemers in de gelegenheid 

worden gesteld om zich verder te ontwikkelen en hun talenten verder te ontplooien. Er is een 

uitgebreid aanbod aan opleidingen ontwikkeld dat op maat gemaakt is voor onze gemeente. Het 

pakket betreft onder andere basisvaardigheden (bij voorbeeld ICT toepassingen), persoonlijke 

vaardigheden (bijvoorbeeld communicatie), management development, “schrijven in klare taal”, 

politiek bestuurlijke sensitiviteit en projectmatig werken.  

 

3. Vraaggericht en proactief werken 

De gemeente Halderberge wil graag voor de inwoners en bedrijven stimulerend en zo mogelijk 

faciliterend zijn. De vraag vanuit de maatschappij is daarbij een belangrijk signaal waar beter bij 

stilgestaan dient te worden. Komende jaren zal dit onderwerp hoog op de agenda’s staan en verder 

vorm krijgen. De gemeente heeft inmiddels wel een aantal mooie voorbeelden: 

Serviceteam,  sociale wijkteams en regisseurs 

Binnen onze buitendienst zijn serviceteams opgericht. Deze collega’s zijn het gezicht van de wijken. 

Evenals de collega’s in de sociale wijkteams zijn ze direct aanspreekpunt voor de burger en kunnen 

ze direct tot maatwerkoplossingen komen waar nodig. Om nog beter aan te sluiten bij initiatiefnemers 
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uit de vijf kernen van Halderberge zijn er vanaf de zomer van 2016 een jaar lang 10 ambassadeurs 

actief. Per kern zijn er twee ambassadeurs die de verbinder zijn tussen gemeente en initiatiefnemers.   

 

Overheids- en burgerparticipatie 

Halderberge heeft al diverse mooie voorbeelden op dit thema en is ervan overtuigd dat dit verdere 

verdieping kan krijgen. Middels een pilot in 2015 en 2016 van overheid- en burgerparticipatie in 

samenwerking met twee regio gemeenten en de provincie Noord-Brabant  wordt hier mede vorm aan 

gegeven. 

 

Leefbaarheid en veiligheid 

In nauw overleg met de buurgemeenten Moerdijk en Roosendaal wordt ingezet op een 

leefbaarheidsdiscussie langs het spoor. Ten aanzien van buurpreventie wordt de komende 

raadsperiode ingezet op de aansluiting van nog meer wijken op buurtpreventie, wat uitgaat van het 

stimuleren van eigen kracht van burgers. 
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3. Visie en Missie 

Met het vaststellen van het coalitieakkoord 2014-2018 “Verantwoordelijkheid en vertrouwen!” is de 

koers van de gemeente Halderberge voor de komende jaren bepaald. De nadere uitwerking van de 

geformuleerde ambities en de daaraan gerelateerde activiteiten vindt plaats in het collegeprogramma 

2014-2018 “Koersvast navigeren”. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan het vraagstuk regionale 

samenwerking en democratische legitimiteit.  Op diverse onderdelen, zoals verkenning samenwerking 

met andere gemeenten, bestuurlijke vernieuwing en burger- en overheidsparticipatie vindt momenteel 

een uitwerking plaats. 

Om in te kunnen blijven spelen op de veranderingen en opgaven die er zijn, is het voor Halderberge 

bepalend dat de burger centraal staat. Met andere woorden: ervaart de burger voordeel bij een 

intergemeentelijke samenwerking?  

Deze gedachte is terug te vinden in de Visie en Missie van onze gemeente: 

Visie  

Voor burgers, bedrijven en bezoekers is het in de groene woongemeente Halderberge prettig en veilig 

wonen, werken en aangenaam verblijven of recreëren. De gemeentelijke overheid is er om hen hierin 

te stimuleren en faciliteren en de omstandigheden te optimaliseren.  

 

 

 

Om dat te bereiken is de  

Missie: 

Halderberge wordt gezien als een  volwaardige partner in de gemeente, regio en provincie. Zij voert 

regie op de complexe externe uitdagingen en haar interne opgaven en doet dit in samenwerking en 

netwerkverband met anderen. Keuzes hierin worden bepaald vanuit de gedachte dat de 

democratische legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente en kernen behouden of versterkt kan 

worden. De missie wordt nader uitgewerkt in zes pijlers. 
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4. Pijlers  

Om meer grip te krijgen op de koers die wij kunnen en willen varen en hierin, wanneer nodig, ook bij 

te kunnen sturen, zijn de volgende pijlers benoemd: 

1. Dienstverlening. Dienstverlening staat voorop en is daarom een belangrijke pijler bij het 

verkennen van intergemeentelijke samenwerking. Burgers en ondernemers moeten dicht bij 

huis gebruik kunnen maken van goede dienstverlening van de gemeente.  

2. Bestuurskracht. Samenwerking moet de bestuurskracht ten goede komen. 

3. Schakelkracht. Halderberge ziet zichzelf als sterk netwerker; hiertoe is schakelkracht 

noodzakelijk 

4. Financiële draagkracht en economische dragers. Door de samenwerking moet de financiële 

draagkracht van de gemeenten worden versterkt. Daarbij is en blijft de economie  uiteraard 

een belangrijke factor in het gebied en heeft een relatie met alle andere pijlers en opgaven. 

5. Recht doen aan de identiteit van de kernen. De kernen van de gemeente Halderberge hebben 

ieder hun eigen identiteit. Door intergemeentelijke samenwerking moet deze identiteit verder 

worden versterkt.  

6. Regionale verbondenheid burgers. Burgers die in een gemeente wonen hebben relaties met 

andere gemeenten op het gebied van werken, onderwijs, winkelen, zorg etc.  Optimalisatie 

van deze netwerken moet het uitgangspunt zijn. 

 

Dienstverlening 

Dienstverlening staat voorop bij Halderberge en is daarom een belangrijke pijler bij het verkennen van 

intergemeentelijke samenwerking. Burgers en ondernemers moeten dicht bij huis gebruik kunnen 

maken van goede dienstverlening van de gemeente. 

De publieke dienstverlening verplaatst zich steeds meer van het fysieke loket naar het digitale loket 

op de website van de gemeente. De vraag is of het voor een burger (of andere O’s) van belang is of 

dit digitale loket gekoppeld is aan de desbetreffende gemeente of dat dit verzorgd wordt door een 

samenwerking van gemeenten. Door naast de wettelijke verplichtingen die er zijn voor een gemeente 

ook de mening van de O’s uit onze gemeente op te halen, kan inzicht worden verkregen in de 

onderdelen waarvan de burger van mening is dat zij daarvoor bij de eigen gemeente moeten kunnen 

aankloppen en waarvoor andere kanalen mogelijk zijn. Het gevoel is nu dat het voor een burger in 

principe niet uitmaakt of haar of zijn gemeente samenwerkt met een andere gemeente als hij of zij 

maar voor bepaalde produkten dicht bij huis terecht kan. Of dit zo is, is een belangrijk vraagstuk in het 

kader van burgerparticipatie.  

Naast het digitale kanaal zet de gemeente Haldeberge steeds meer in op de gebiedsgerichte aanpak. 

Voorbeelden hiervan zijn de serviceteams van de buitendienst en de wijkteams in het sociale domein. 
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Er zijn mogelijkheden de ‘achterkant’/backoffice achter deze teams regionaal te organiseren en het 

eerste aanspreekpunt toch dicht bij de inwoners te organiseren.  

 

Dienstverlening staat voorop. 

 

Bestuurskracht 

Op grond van de ontwikkelingen staan we als overheden voor een dubbelopgave. Enerzijds willen we 

meer slagkracht en efficiency zodat we de uitdagingen van deze tijd beter aankunnen. Maar ‘groter 

worden’ is niet altijd hetzelfde als ‘beter worden’. Uit diverse onderzoeken blijkt dat grote gemeenten 

juist te log worden om de zaken te realiseren waar Halderberge voor staat. Relevanter dan 

schaalgrootte is daarom de vraag of Halderberge voldoende in staat is om op een flexibele en 

creatieve manier haar maatschappelijke opgaven te realiseren.  Anderzijds wil Halderberge het 

bestuur zo dicht mogelijk bij de burger organiseren en nieuwe vormen van lokale democratie 

ontwikkelen. Hiertoe is een pilot overheid- en burgerparticipatie doorlopen samen met de gemeente 

Etten-Leur en Aalburg.  Samenwerking moet daarbij de bestuurskracht ten goede komen ofwel de 

gemeente moet voldoende in staat zijn om de door haar zelf en door anderen opgelegde taken en 

ambities alleen of in samenwerking met anderen op te pakken c.q. te realiseren. Halderberge wil dicht 

bij haar inwoners blijven staan, door op een adequate wijze invulling te geven aan lokaal bestuur. 

Hiervoor is dus geen verandering van schaal nodig; wel is samenwerking van belang om de 

zelfstandigheid aan te kunnen. Dit betekent dat het uitgangspunt is, dat Halderberge een zelfstandige 

gemeente blijft door samen te werken.   

 

Het getuigt van bestuurskracht wanneer een gemeentebestuur hier keuzes in maakt en met partners 

in gesprek gaat. Halderberge staat niet stil en heeft de afgelopen periode samen met 5 gemeenten 

verkend of een verdergaande samenwerking mogelijk is. Binnen alle onderzochte onderdelen, HRM, 

Grip op de verbonden partijen, financiën, juridisch, VTH en Openbare ruimte is gebleken dat er 

kansen zijn. Momenteel worden deze kansen concreet uitgewerkt. Een voorbeeld hiervan is het 

harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Deze samenwerking zal de komende periode intensiever 

worden en zullen verdergaande afspraken en werkvormen worden gemaakt en besproken.  

 

Halderberge wil dicht bij haar inwoners blijven staan, door op een adequate wijze invulling te 

geven aan lokaal bestuur. Halderberge wil een zelfstandige gemeente blijven door in 

samenwerking met andere overheden haar maatschappelijke opgaven vorm te geven. Het  

gemeentebestuur maakt in deze raadsperiode keuzes en gaat met ( mogelijke) partners in 

gesprek. 
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Schakelkracht 

Halderberge profileert zich als sterk netwerker, waarin zij een goede samenwerking heeft met de 

andere O’s (ondernemers, onderwijs, ondernemende burger en overheden) en binnen deze 

netwerkgedachte zich inzet op verregaande samenwerking met andere gemeenten om haar visie ten 

aanzien van Dienstverlening mogelijk te maken. Hiertoe is schakelkracht noodzakelijk.  

 

Schakelkracht is de kracht om te kunnen schakelen tussen verschillende niveaus en met 

verschillende partners afhankelijk van de vraagstelling. Deze is op drie niveaus noodzakelijk te weten: 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het strategisch niveau staat hierbij gelijk aan 

vraagstukken op internationaal niveau, landelijke niveau, provinciaal niveau en regionaal niveau, het 

operationeel niveau staat gelijk staat aan het uitvoeringsniveau van bv diensten en het tactisch niveau 

zit hier tussenin.  

 

Op strategisch niveau werkt Halderberge samen in de samenstelling van de Regio West Brabant. Dit 

samenwerkingsverband is een juridische entiteit tussen 19 gemeenten. De samenwerking is gericht 

op strategische projecten binnen regio West Brabant verband. De uitvoering is concreet verwerkt in 

het uitvoeringsprogramma van de Strategische agenda en is vaak gericht op de langere termijn. 

Daarbij onderhoudt Halderberge haar contacten in Den Haag als het bv gaat om de lobby ten aanzien 

van het basisnetspoor, de provincie Noord-Brabant in het kader van bijvoorbeeld profilering en 

Cultureel Erfgoed en Breda als centrumstad van West Brabant en lid van de B5. 

 

Op tactisch niveau wordt vanuit de verschillende beleidsonderwerpen, zoals economie, wonen, 

onderwijs, cultuur, sport en recreatie overleg gevoerd met omliggende gemeenten om er zorg voor te 

dragen dat deze onderwerpen goed met elkaar worden afgestemd. Sturing op tactische niveau is 

vaak op de middellange termijn gericht.  De inwoners van de kernen zijn gericht op hun omgeving en 

houden zich niet aan gemeentegrenzen. Regionale afspraken op allerlei gebied om zorg te dragen 

dat onze inwoners deze relaties kunnen behouden zijn in deze dan ook van groot belang. Als we 

globaal kijken naar alle relaties dan heeft de gemeente de sterkste relaties op deze onderdelen met 

de gemeenten Moerdijk, Roosendaal en Rucphen, Etten-Leur en Breda. 

 

Op operationeel niveau werkt de gemeente Halderberge in de uitvoering naast de 

Belastingsamenwerking, Regionaal Archief en Werkplein in de samenstelling van de D6 Roosendaal, 

Rucphen, Zundert, Moerdijk. Etten-Leur en Halderberge. Netwerkregie is hierin het uitgangspunt. Dit 

netwerk kan groeien of slinken qua taken en samenstelling afhankelijk van hetgeen wordt opgepakt. 

Momenteel verkennen de gemeenten de gebieden VTH, HRM, Juridische zaken, financiën, 

Ruimtelijke ordening, het openbaar gebied, structuur binnen het sociaal domein en Grip op de 

verbonden partijen. De afspraken binnen deze gemeenten kunnen mede een opmaat zijn naar 

afspraken op tactisch niveau. 
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Tussen deze niveaus bewegen zich verschillende Gemeenschappelijk Regelingen. Een belangrijke 

om te noemen zijn alle ontwikkelingen rondom het sociaal domein; drie Decentralisaties en de 

veiligheidsregio. 

Het is gewenst dat er overzichtelijke vormen van samenwerkingen ontstaan die voor Halderberge 

gericht zijn op de realisatie van haar maatschappelijke opgaven , zie hoofdstuk 6.   

 

Halderberge schakelt niet alleen op verschillende niveaus, maar ook tussen haar rollen. 

Dienstverlening heeft in Halderberge het karakter van ‘het samen met inwoners en bedrijven werken 

aan oplossingen’. De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid en de ‘samen-redzaamheid’ van haar 

inwoners en gebruikers. Dit doet zij door te faciliteren, mensen of instanties met elkaar in contact te 

brengen of aan de voorzijde creatief mee te denken naar de mogelijkheden van een initiatief. 

Vertrouwen geven en krijgen binnen de netwerkgedachte staat voorop en is hierbij 

randvoorwaardelijk.  

 

Halderberge profileert zich als sterk netwerker, waarin zij een goede samenwerking heeft met de 

andere O’s (ondernemers, onderwijs, ondernemende burger en overheden) en binnen deze 

netwerkgedachte zich inzet op verregaande samenwerking met andere gemeenten om haar visie ten 

aanzien van dienstverlening mogelijk te maken. Hiertoe is schakelkracht noodzakelijk. 

 

 

Financiële draagkracht en economische dragers 

Financiële gezondheid en daarmee de financiële draagkracht is voor Halderberge een belangrijk 

gegeven om een goede overheid voor de andere O’s en een goede werkgever voor de werknemers 

te kunnen zijn. Samenwerking kan hieraan een goed vervolg geven. 

De economie is en blijft uiteraard een belangrijke factor in het gebied en heeft een relatie met alle 

andere pijlers en opgaven. Veel van onze inwoners werken in gemeenten om ons heen. Het is de 

kunst om samen met de Regio West Brabant en de Provincie te streven naar realisering van de acties 

die in de Agenda van Brabant en de uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda van West 

Brabant genoemd worden, zodat West Brabant een extra impuls krijgt. 

 

Financiële gezondheid en daarmee de financiële draagkracht is voor Halderberge een 

belangrijk gegeven om een goede overheid voor de andere O’s en een goede werkgever 

voor de werknemers te kunnen zijn. Samenwerking kan hieraan een goed vervolg geven. 

 

 

Halderberge is een volwaardige partner in de regio en provincie en streeft ernaar samen met 

anderen de agenda van Brabant en de strategische Agenda van West Brabant uit te voeren. 
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Identiteit van de kernen 

De gemeente Halderberge is centraal gelegen in West-Brabant en een gemeente waarbij de 

diversiteit van de verschillende kernen het unieke en bijzondere samensmelt tot een mooie 

gemeente, waar de burgers, verenigingen en maatschappelijke een belangrijke bijdrage leveren aan 

het leefklimaat en waar het goed toeven is; diversiteit aan kernen, gezellige restaurants, musea, een 

vliegveld, agrarisch karakter, bedrijvigheid, de monumentale gebouwen waaronder onze beroemde 

Basiliek en de ruimte om te genieten van de natuur. 

Halderberge in het centrum van regio/subregio biedt mogelijkheden voor profilering. De identiteit van 

de gemeente wordt mede gevoed door de sociale samenhang en de wijze waarop die samenhang tot 

uitdrukking komt in de diversiteit van de kernen. De kernen zijn o.a. verschillend qua oriëntatie en 

behoeftes van de bewoners. Het is een uitdaging om een mogelijke verregaande samenwerking zo te 

organiseren dat wat betreft deze identiteit, maar ook representativiteit, nabijheid en betrokkenheid van 

bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te blijven staan. Hierbij kan de specifieke identiteit per kern en 

daarmee ook het maatwerk verschillen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een algeheel 

beleidskader voor de gehele gemeente, welke duidelijk is afgestemd met de samenwerkende 

gemeenten en de omgeving en een meer specifiek (afspraken) kader voor de specifieke kernen, 

waarin overheid- en burgerparticipatie, wijkteams etc specifieke vorm krijgen. Bij een intensievere 

samenwerking is het de vraag bij welke samenwerkingspartners de identiteit van Halderberge het 

best tot haar recht komt en mogelijkheden geeft voor profilering en maatwerk.  

 

Halderberge is naast haar gezellige restaurants, musea, een vliegveld, agrarisch karakter, 

bedrijvigheid, de monumentale gebouwen waaronder onze beroemde Basiliek en de ruimte 

om te genieten van de natuur uniek in haar diversiteit aan kernen. Bij de samenwerking met 

andere gemeenten dient deze identiteit, maar ook representativiteit, nabijheid en 

betrokkenheid van bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te blijven staan.  

 

 

 

Regionale verbondenheid burger 

De Provincie benadrukt ook naar aanleiding van de rapportage over de bestuurlijke inrichting van 

Brabant Leiderschap en dienstbaarheid, samen op weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor 

Brabant, dat de ziel van Brabant ligt in gemeenschappen, in de  steden en dorpen; daar weten de 

mensen elkaar te vinden, daar wordt samengewerkt. Tijdens de raadsbijeenkomst in februari 2014 is 

door de raadsleden de regionale verbondenheid van onze burgers als aandachtspunt meegegeven, 

waarbij ook binnen gemeente de verbondenheid met andere delen in de regio en dus gemeenten 

nogal kan verschillen. Deze pijler sluit aan bij de pijler identiteit en is mede een een vraagstuk in het 

kader van burgerparticipatie. 
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In het provinciale rapport Brabantse Netwerken, kartering van verplaatsingsstromen en motieven (juni 

2014) zijn de netwerken van alle Brabantse gemeenten in kaart gebracht. Door middel van de zgn. 

kaartenbak zijn verplaatsingen met diverse doelen inzichtelijk gemaakt. Deze verplaatsingen geven 

aan hoe de inwoners van Halderberge en van andere gemeenten zich verplaatsen en wat de te 

verwachten ontwikkeling is. Deze verplaatsingen geven de relaties die inwoners hebben met de 

omliggende gemeenten o.a. op het gebied van winkelen, boodschappen doen, scholen, werk en visite 

aan. In dit onderzoeken zijn verplaatsingen in beeld gebracht van gemeenten, waarbij dus geen 

onderscheid is en kan worden gemaakt in delen (kernen) van gemeenten. 

De meeste verplaatsingen vinden plaats binnen de regio West-Brabant. Er zijn echter nauwelijks 

verplaatsingen van en naar Woensdrecht en de verplaatsingen naar Bergen op Zoom en Zundert zijn 

ook minimaal.  

Met Moerdijk vinden er heen en weer veel verplaatsingen plaats op de verschillende gebieden. Maar 

de verwachte ontwikkeling geeft aan dat de verplaatsingen naar Halderberge steeds minder gaan 

worden terwijl er wel een toename verwacht wordt van het aantal verplaatsingen vanuit Halderberge 

naar Moerdijk. 

Als we globaal kijken naar alle verplaatsingen dan is de sterkste relatie tussen Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal en Rucphen.  

De gemeente Halderberge heeft een duidelijke woningmarktrelatie (veel verhuisbewegingen) met de 

gemeente Roosendaal, Breda, Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen.  

De gemeenten Moerdijk, Halderberge, Etten-Leur en Rucphen staan onder invloed van de 

naastgelegen steden Breda en Roosendaal. Roosendaal wordt gezien als een belangrijk economisch 

centrum, gekoppeld aan interstedelijk netwerk (Breda, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven). 

 

Halderberge heeft vele relaties met haar omgeving. De inwoners van de kernen zijn gericht 

op hun omgeving en houden zich niet aan gemeentegrenzen. Regionale afspraken op 

allerlei gebied om zorg te dragen dat onze inwoners deze relaties kunnen behouden zijn in 

deze dan ook van groot belang. Dit kan maatwerk zijn per kern. Halderberge dient er zorg 

voor de dragen dat zij bij verregaande samenwerking met een andere gemeente hier oog 

voor heeft.  
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5. De 19 van Halderberge  
 

Kijkende naar het voorgaande kun je spreken van de 19 punten van Halderberge welke  
richtinggevend zijn om de maatschappelijke opgaven uit te kunnen voeren en die mede bepalend zijn 
voor koers van de bestuurlijke inrichting: 

1. Dienstverlening staat voorop. 

2. Halderberge wil dicht bij haar inwoners blijven staan, door op een adequate wijze invulling te 
geven aan lokaal bestuur. Halderberge wil een zelfstandige gemeente blijven door in 
samenwerking met andere overheden haar maatschappelijke opgaven vorm te geven. Het  
gemeentebestuur maakt in deze raadsperiode keuzes en gaat met ( mogelijke) partners in 
gesprek 

3. Financiële gezondheid en daarmee de financiële draagkracht is voor Halderberge een 
belangrijk gegeven om een goede overheid voor de andere O’s en een goede werkgever voor 
de werknemers te kunnen zijn. Samenwerking kan hieraan een goed vervolg geven. 

4. Halderberge is een volwaardige partner in de regio en provincie en streeft ernaar samen met 
anderen de agenda van Brabant en de strategische Agenda van West Brabant uit te voeren. 

5. Halderberge is naast haar gezellige restaurants, musea, een vliegveld, agrarisch karakter, 
bedrijvigheid, de monumentale gebouwen waaronder onze beroemde Basiliek en de ruimte 
om te genieten van de natuur uniek in haar diversiteit aan kernen. Bij de samenwerking met 
andere gemeenten dient deze identiteit, maar ook representativiteit, nabijheid en 
betrokkenheid van bestuur zo dicht mogelijk bij de burger te blijven staan.  

6. Halderberge heeft vele relaties met haar omgeving. De inwoners van de kernen zijn gericht op 
hun omgeving en houden zich niet aan gemeentegrenzen. Regionale afspraken op allerlei 
gebied om zorg te dragen dat onze inwoners deze relaties kunnen behouden zijn in deze dan 
ook van groot belang. Dit kan maatwerk zijn per kern. Halderberge dient er zorg voor de 
dragen dat zij bij verregaande samenwerking met een andere gemeente hier oog voor heeft.  

7. Halderberge zet in op een goede samenwerking tussen de 4 O’s: onderwijs, ondernemers, 
ondernemende burger en overheid om de effecten van de krimp te beïnvloeden. 

8. De gemeente Halderberge zet in op regionale samenwerking in het sociaal domein, maar 
streeft er ook naar dienstverlening dichtbij inwoners door de inzet van sociale wijkteams en het 
maken van goede afspraken met de zorgverleners.  

9. Samenwerking op gebied van operationele taken dient gericht te zijn op efficiency, 
kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. De gemeente Halderberge zet in op verregaande 
samenwerking op het gebied van operationele taken waarbij behoud van eigen (lokale) kennis 
en kunde uitgangspunt is. 

10. Halderberge wil tot meer congruentie en overzicht komen op de verschillende bestaande 
samenwerkingen. 

11. Halderberge wil dat er op het gebied van natuur, recreatie en toerisme een duurzaam en 
innovatief ontwikkelingsproces op gang komt, waarin samenwerking met o.a. andere 
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overheden centraal staat en gezocht wordt naar verbindingen tussen stad en land, natuur en 
recreatie door middel van lokale en regionale initiatieven. 

12. Halderberge zal haar nieuwe rol van regisseur, netwerker, dienstverlener en ondernemer 
afhankelijk van de situatie en vraagstelling inzetten. 

13. Halderberge voert regie op haar complexe uitdagingen en interne opgaven en doet dit in 
samenwerking met anderen. 

14. Halderberge zal in deze raadsperiode duidelijk aangeven op welk van de uitdagingen en 
opgaven zij de regie wil voeren. Keuzes hierin worden bepaald vanuit de gedachte dat de 
democratische legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente en kernen behouden of 
versterkt kan worden. 

15. Halderberge wil zich sterk profileren als netwerker, waarmee zij afhankelijk van het vraagstuk 
en wisselende schalen de partners uit haar netwerk kan benaderen. 

16. Bij verregaande (lokale) samenwerking zal met anderen geïnvesteerd moeten worden in een 
inhoudelijke en bedrijfsvoeringsagenda. 

17. Dienstverlening heeft in Halderberge het karakter van ‘het samen met inwoners werken aan 
oplossingen’. De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid en de ‘samen-redzaamheid’ van 
haar inwoners. 

18. Dienstverlening in Halderberge draagt het principe in zich dat als we gezamenlijk kracht 
ontwikkelen en zaken dicht bij inwoners en (maatschappelijk) ondernemers organiseren, we 
de dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. 

19. Halderberge gaat van regelgericht denken naar meer lateraal denken. 
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6. Maatschappelijke opgaven 
 

Door middel van een interactief traject met inbreng vanuit de samenleving zijn de maatschappelijke 
opgaven voor Halderberge geformuleerd.   

In de periode oktober 2015 – maart 2016 zijn bewonersbijeenkomsten in de vijf kernen, 

expertbijeenkomsten met maatschappelijke partners en discussiebijeenkomsten  met gemeenteraad 

gehouden. Tevens is er een internet enquête gehouden onder de inwoners. 

De verslagen en sfeerimpressies van de bijeenkomsten met het maatschappelijke middenveld treft u 

in de bijlage aan. 

 

 

 

Algemeen beeld: noodzaak tot verandering, vooral in rol overheid 

Inwoners geven in ruime meerderheid aan dat er zaken moeten veranderen ten opzichte van de 

huidig situatie. Ervaringen uit het verleden en de actualiteit in de directe leefomgeving bepalen in 

belangrijke mate dat beeld. Het verder vooruit kijken en het inschatten van het effect van autonome 

ontwikkelingen blijkt lastig.  

Bij doorvragen naar de benodigde veranderingen komt naar voren dat de meeste mensen niet zozeer 

denken aan majeure ontwikkelingen, maar vooral aan het beter maken van het bestaande. Er is veel 

winst te boeken door de goede dingen nog wat beter te doen.  Overigens is de diversiteit tussen 

(inwoners van) kernen groot.  
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Bij het maatschappelijk middenveld zijn de volgende maatschappelijke opgaven opgehaald: 

1. Biedt ruimte voor initiatieven van inwoners, verenigingen, ondernemers en onderwijs 

2. Koester en ontwikkel vijf aantrekkelijke en leefbare woonkernen met ieder een eigen identiteit  

3. Lever maatwerk bij woningbouw 

4. Ontwikkel zelfbewustzijn en trots 

5. Benut kansen op het gebied van recreatie en toerisme 

 

Ad.1. Biedt ruimte voor initiatieven van inwoners, verenigingen, ondernemers en onderwijs 

Als belangrijke rode draad uit de bijeenkomsten en de enquête komt de relatie van gemeente en 

inwoners naar voren. Dat beeld past in het algemene beeld in Nederland waar lokale overheden, 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners zoeken naar nieuwe invulling van rollen en 

onderlinge samenwerking. 

Rondom overheidsparticipatie is in Halderberge al het nodige in gang gezet. Deze koers sluit aan bij 

de behoefte die uit de bijeenkomsten en de enquête naar voren is gekomen. Inwoners geven aan dat 

het belangrijk is om aan te sluiten bij de schaal, maat en identiteit van de kernen. Ook hier geldt: het 

faciliteren van kleine initiatieven kan van grote betekenis zijn voor een kern. Richt de blik niet alleen 

op (semi) professionele partners maar vooral ook op individuele of gegroepeerde initiatiefnemers, zo 

kwam uit de sessies naar voren.  

Ook komt naar voren dat de inwoners ook voor de toekomst een nadrukkelijke rol voor de lokale 

overheid zien. Het naar gelang het voorliggende vraagstuk kiezen van een passende overheidsrol en 

bijbehorend instrumentarium is een opgave die verder aan belang wint. Ook hier kwamen tijdens de 

bijeenkomsten verschillen in behoefte bij de aanwezige inwoners van de kernen naar voren. 
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Ad.2. Koester en ontwikkel vijf aantrekkelijk en leefbare woonkernen met een eigen identiteit  

In het algemeen kan worden gesteld dat behoud van basisvoorzieningen (ontmoetingsplek, onderwijs, 

ontspanning, dagelijkse boodschappen) overal leeft, zij het in verschillende intensiteit.  

De instelling van inwoners varieert van berusting (“autonome ontwikkeling waar niet of nauwelijks op 

te sturen is”) tot optimisme (“met innovatieve oplossingen moet het mogelijk zijn om voorzieningen te 

behouden” ).  Voor niet dagelijkse voorzieningen leeft een breed gedeelde acceptatie dat deze in de 

regio voorhanden zijn. 

Onderlinge samenhang tussen de kernen is een punt van gesprek, lang niet iedereen voelt de 

noodzaak om het totaal van de vijf kernen te versterken. 

 

“Boodschappen doen wij in het eigen dorp, shoppen in Antwerpen, Rotterdam, Roosendaal, Etten-

Leur en Breda”. 

 

Kwaliteit openbare ruimte 

Bewoners zijn bereid een bijdrage te leveren in het beheer van de publieke ruimte. Van de gemeente 

wordt verwacht dat ze de basis op orde heeft en snel / adequaat reageert op meldingen en 

initiatieven. 

Droom van deelnemer: “De gemeente gaat alle bermen inplanten met verschillende 

planten en wilde bloemen. Kinderen mogen er spelen en fruitbomen worden geplant. De 

gemeente draagt dit uit. Inwoners gaan planten en bloemen planten waar insecten en 

vlinders gaan leven. We krijgen ecologische verbindingszones in de wijken en dorpen. De 

natuur bloeit op en wij zitten er midden in!” 

 

Gevoel van veiligheid en sociale binding 

Bewoners geven aan zich zorgen te maken over de betrokkenheid van (groepen van) 

medebewoners. Zij zouden graag zien dat door gemeente en woningcorporatie goed gekeken wordt 

naar spreiding van doelgroepen in brede zin (jongeren, ouderen, allochtonen) waarbij schaal en maat 

en absorptievermogen van gemeenschappen belangrijk aandachtspunt is. Maatschappelijke 

deelname van mensen is het punt waar het om draait.  

 

Ad. 3. Lever maatwerk bij woningbouw 

In het kader van leefbaarheid is gewezen op het belang van een evenwichtige bevolkingsopbouw. De 

beelden over de mogelijkheden tot sturing op dit punt lopen uiteen. Bij sommigen bestaat het beeld 
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dat met ruimte om te bouwen demografische krimp kan worden bestreden en jongeren kunnen 

worden behouden voor de gemeenschappen. Anderen duiden het meer als kwalitatieve opgave 

(match vraag en aanbod) dan een kwantitatieve (behoud jongeren en draagvlak voor voorzieningen).  

Een signaal dat past bij de kwalitatieve insteek is dat bij het bedienen van de woningbehoeftevraag  

zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar maatwerk. Mogelijkheden van (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap zouden maximaal moeten worden benut, zo werd op meerdere bijeenkomsten 

aangegeven. 

“Flexibele opstelling ten aanzien van wooninitiatieven, 

die door de markt wordt opgepakt om voldoende 

mogelijkheden te creëren voor de alle doelgroepen” 

 

“Kinderen blijven niet in Hoeven wonen, maar trekken 

weg. Omdat er weinig tot geen starterswoningen 

beschikbaar zijn of om te studeren. Als kinderen ouder 

zijn, komen ze soms wel terug”. 

 

Ad. 4. Ontwikkel  zelfbewustzijn en trots 

Zelfbewustzijn en trots kunnen sterker ontwikkeld worden, zowel op het niveau van de kernen als op 

het niveau van de gemeente in regionaal verband. Benutten van kwaliteiten van kernen en 

ontwikkelen rondom eigen identiteit, zijn de sleutelbegrippen. 

 

“Alles dat er is beter voor 

het voetlicht brengen. Buit 

het uit en doe het vooral 

samen” 

 

Ad. 5. Benut kansen op het gebied van recreatie en toerisme 

Kansen voor ontwikkeling van recreatie en toerisme worden breed herkend. Vooral in beter benutten 

van al bestaande voorzieningen en mogelijkheden, zoals het religieus cultureel erfgoed (samenhang 

benutten), natuur-, fiets- en wandelroutes  en de nabijheid van de rivier de Mark. 

Daarnaast speelt het brede vraagstuk van werkgelegenheid, waarbij inwoners het regionale karakter 

van de arbeidsmarkt als vanzelfsprekend ervaren.  

 

“Voor jongeren met een bepaalde opleiding is werkgelegenheid in de nabijheid een belangrijk aspect 

van weging om in de gemeente te blijven wonen of te vertrekken” . “Naarmate het inkomen hoger is, 



22 

 

is men bereid is verder te reizen voor het werk”.  

Geconcludeerd kan worden, is dat het beeld van de maatschappij en de vertaling hiervan in de 

maatschappelijke opgaven naadloos aansluit bij de missie en visie van Halderberge.  
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7. Vertaling naar de bestuurlijke inrichting 

 

Maatschappelijke en bestuurlijke verbanden  

De gemeente Halderberge kiest per opgave voor functionele samenwerking met de meest geschikte 

partners, vooral op de schaal van West-Brabant.  

De samenwerkingsverbanden overlappen elkaar relatief vaak, namelijk in 27,5% van de gevallen. Dit 

percentage geldt grosso modo ook voor de andere gemeenten in West-Brabant. De mate van 

congruentie is in vergelijking met het landelijk gemiddelde relatief hoog. 

De meest relevante geografische omgeving van de gemeentelijke samenleving, voorzieningen en 

bedrijvigheid bevindt zich in de direct omringende gemeenten, met Roosendaal en Etten-Leur als 

belangrijkste ontvangers en leveranciers van dagelijkse verplaatsingen voor werk, winkelen,  

onderwijs en zorg. De verplaatsingspatronen vinden plaats in twee zogenaamde daily urban systems, 

namelijk van Roosendaal (west en midden) en van Breda (oostkant van de gemeente). 
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Bestuurlijke visie op samenwerking 

De voorliggende maatschappelijke opgaven, de richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad 

over de bestuurlijke inrichting en de adviezen van de maatschappelijke partners kunnen als volgt met 

elkaar in verband worden gebracht.  

Halderberge is een groene woongemeente met een unieke diversiteit aan kernen, cultureel erfgoed 

en een recreatieve en  toeristisch trekpleister. 

Halderberge opereert als een volwaardige partner in de gemeente, regio en provincie. Zij voert regie 

op de complexe externe uitdagingen en haar interne opgaven en doet dit in samenwerking en 

netwerkverband met anderen. Keuzes hierin worden bepaald vanuit de gedachte dat de 

democratische legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente en kernen behouden of versterkt kan 

worden. Zelfstandigheid van de gemeente is uitgangspunt.  

 

Samenwerking met andere gemeenten krijgt vorm op drie niveaus.  

De analyses, enquêtes, bewonersbijeenkomsten, gesprekken met experts e.a. hebben er de 

afgelopen periode toe geleid dat de samenwerking van Halderberge in relatie tot haar 

maatschappelijk opgaven zich lijkt te gaan focussen op de indeling, zoals in onderstaande 

verbeelding is weergegeven: 

 

Zoals eerder aangegeven werkt Halderberge op strategisch niveau samen in de Regio West-Brabant 

(RWB). De RWB heeft als doel de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder 

andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke 
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ontwikkelingen en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere 

provincie, de nationale overheid en Europa, waar het gaat om de toekomst van de regio en 

beschikbare fondsen. Daarbij onderhoudt Halderberge haar contacten in Den Haag als het bv gaat 

om de lobby ten aanzien van het basisnetspoor, de provincie Noord-Brabant in het kader van 

bijvoorbeeld profilering en Cultureel Erfgoed, Breda als centrumstad van West Brabant,  

Op tactisch niveau werkt Halderberge voornamelijk samen haar omliggende gemeenten en met D6: 

samen met Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert en Etten- Leur. Deze oriëntatie sluit aan bij de 

dagelijkse verplaatsingen van onze inwoners. Belangrijke thema’s zijn wonen, voorzieningen, zorg en 

recreatie & toerisme.  

Op operationeel niveau werkt Halderberge ook samen met de D6: Roosendaal, Rucphen, Zundert, 

Etten-Leur en Moerdijk. De samenwerking is flexibel, zowel qua inhoud als qua deelnemers vanuit de 

D6. De samenwerking richt zich onder andere op bedrijfsvoering. Overheidsparticipatie, leefbaarheid 

en veiligheid zijn typisch thema’s die op lokaal niveau – in de kernen – worden opgepakt. 

 

Ontwikkelscenario’s voor bestuurlijke inrichting 

De voorliggende maatschappelijke opgaven vormen in combinatie met de uitvoeringskracht van de 

gemeenschappen en de gemeente de bouwstenen voor de bestuurlijke inrichting. In de bestuurlijke 

ontwikkeling van Halderberge zijn twee dimensies te onderscheiden: regionalisering en 

vermaatschappelijking.  

 

Combinatie van deze dimensies leidt tot vier mogelijke ontwikkelingsscenario’s. 

In het eerste scenario verandert er niets: de regionale samenwerking noch de samenwerking met 

inwoners worden versterkt. Deze noemen we de nuloptie.  

In het tweede scenario wordt alleen de samenwerking met de samenleving verder versterkt. Omdat 

hier meer wordt vertrouwd op maatschappelijke initiatieven en zelfredzaamheid noemen we dit 

scenario de doe-het-zelf-gemeente.  

In het derde scenario wordt alleen de regionale samenwerking versterkt. Halderberge zet hier vooral 

in op het inkopen van diensten en voorzieningen bij andere gemeenten. We noemen deze optie de 

loketgemeente.  

In de vierde en laatste optie worden zowel de regionale samenwerking als de samenwerking met 

maatschappelijke partners versterkt. Hiermee ontstaat een innovatieve netwerk-gemeente, die we als 

proeftuingemeente aanduiden. 

In de expertbijeenkomsten hebben de experts voor de gemeente de voorkeur uitgesproken voor een 

ontwikkeling richting proeftuingemeente (meer regionalisering en zelfsturing). 
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De ontwikkelagenda 

Wat betekent dit nu concreet kijkende naar de rolneming in de maatschappelijke en regionale 

samenwerking . Aan de hand van de maatschappelijke opgaven zal de periode tot aan de nieuwe 

raadsperiode gebruikt worden om de rol van de gemeente Halderberge verder vorm te geven.  Het 

voorstel impliceert een nadere invulling van het scenario ‘proeftuingemeente’, waarin – conform de 

uitgangspunten van juli 2015 – zowel meer regionalisering als meer zelfsturing een plek heeft. Door 

koppeling aan de inhoudelijke missie van de gemeente en de voorliggende (maatschappelijke) 

opgaven ontstaat een scherpere focus die voor de volgende raadsperiode de basis zal bieden voor 

de koers.  
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Bijlage 1. Opgaven  

De opgaven waar gemeenten voor staan, worden steeds groter en complexer en gaan vaak gepaard 

met minder middelen. Steeds vaker worden deze taken in samenwerkingsverbanden aangegaan. Het 

analysekader dat wordt gebruikt in het rapport Krachtig Bestuur Brabant, vormt o.a. de basis voor de 

belangrijkste opgaven voor Halderberge. Het gaat om: 

1. Samenwerking 4 O’s 

2. Decentralisatieopgaven 

3. Operationele samenwerking 

4. Bestaande samenwerkingsverbanden.  

5. Natuur, recreatie en toerisme 

 

Samenwerking 4 O’s 

Halderberge bevindt zich in een anticipeerregio. De krimp heeft zowel effect op het onderwijs 

(afnemende leerlingenaantallen), het beschikbare potentieel aan arbeidskrachten en de samenleving 

in de kernen door de veranderende samenstelling van de bevolking. Een goede samenwerking 

tussen de 4 O’s: onderwijs, ondernemers, ondernemende burger en overheid biedt kansen om de 

effecten van de krimp te beïnvloeden. 

De regionale en bovenregionale samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid krijgt o.m. 

vorm in de Strategic Board Delta Region. Regionaal wordt vanuit de uitwerking van de strategische 

agenda West-Brabant nadrukkelijker de koppeling gezocht met het middelbaar, hoger en universitair 

onderwijs. Dit betreft met name de uitvoeringsprogramma’s voor de topsectoren: bio-based economy, 

logistiek en maintenance. De aanwezigheid van voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs in de 

gemeente is van belang voor de vestigingskeuze van nieuwe inwoners (en mogelijk voor bedrijven).  

De concurrentiepositie van bedrijven is gebaat bij een goed opgeleid en voldoende potentieel aan 

arbeidskrachten. De overheid is gebaat bij een duurzaam inzetbare beroepsbevolking met zo min 

mogelijk uitval (en daarmee uitkeringsgerechtigden). Het onderwijs vormt een onmisbare schakel in 

deze keten maar zal zich meer dan ooit moeten richten op de toekomstige behoefte van bedrijven om 

deze brug te kunnen slaan in kennis, kunde en vaardigheden.  

Door de krimp verandert op termijn de samenstelling van de bevolking van Halderberge. De 

gemeente heeft de kans om met haar veranderende rol hier op tijd op in te spelen. Brede 

samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, ondernemende burger en overheid biedt kansen om 

de belangen van alle partijen bij elkaar te brengen. 
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Halderberge zet in op een goede samenwerking tussen de 4 O’s: onderwijs, ondernemers, 

ondernemende burger en overheid om de effecten van de krimp te beïnvloeden. 

 

 

Decentralisatieopgaven 

Met welke gemeenten Halderberge ook samenwerkt, het is voor de burger belangrijk dat hij of zij  met 

zijn of haar vraag om ondersteuning dichtbij huis terecht kan. Voor wat betreft de zorg gaan de 

Halderbergse sociale wijkteams hierin voorzien. Echter, de organisatie achter de wijkteams, de 

inkoop van zorg en verdere taken die nav de decentralisaties moeten worden opgepakt, lenen zich 

goed voor regionale samenwerking. Eenduidig beleid en regels zijn belangrijk naar de burgers toe. De 

schaalgrootte van het scenario bepaalt het werkgebied met aanbieders en instellingen.  

 

De gemeente Halderberge zet in op regionale samenwerking in het sociaal domein, maar 

streeft er ook naar dienstverlening dichtbij inwoners door de inzet van sociale wijkteams en 

het maken van goede afspraken met de zorgverleners.  

 

Operationele samenwerking 

Samenwerking op gebied van operationele taken dient gericht te zijn op efficiency, kostenbesparing 

en kwaliteitsverhoging. Een dergelijke samenwerking levert een meerwaarde op voor iedere 

gemeente, in het bijzonder voor de kleinere gemeente met een financiële en/of organisatorische 

kwetsbaarheid. Naast middelen zoals geschikt personeel (capaciteit en kennis/ervaring) en geld, 

dienen de samenwerkende gemeenten soortgelijke ambities te hebben (met een meerwaarde voor 

iedere samenwerkende gemeente) en in goede relatie te zijn met elkaar (open en vertrouwen). Zowel 

bestuurlijk als ambtelijk moet je elkaar kunnen vinden. Wanneer vorenstaande aanwezig is en het 

vertrekpunt hetzelfde is met behoud van eigen kennis en kunde, kan in principe iedere gemeente de 

operationele samenwerking met elkaar aangaan. 

Afwegingsfactoren die het verschil kunnen maken zijn de huidige samenwerkingsverbanden (waar 

hebben gemeenten elkaar al gevonden en loopt de samenwerking goed) en de schaalgrootte/fysieke 

afstand (te groot kan leiden tot vervreemding). Gestreefd moet worden naar optimalisatie.  

 

Samenwerking op gebied van operationele taken dient gericht te zijn op efficiency, 

kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. De gemeente Halderberge zet in op verregaande 

samenwerking op het gebied van operationele taken waarbij behoud van eigen (lokale) 

kennis en kunde uitgangspunt is.  
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Bestaande samenwerkingsverbanden 

Uit een eerdere (ambtelijke en zeker niet limitatieve) inventarisatie is gebleken dat het aantal 

samenwerkingsverbanden/samenwerkingen groot en zeer verschillend is. In totaal gaat het om circa 

60 vormen van samenwerking. Dit is (te) veel. Met een toekomstgerichte visie op de samenwerking 

wordt beoogd te komen tot meer congruentie en overzicht. De vraag is of dit direct effect al hebben 

voor de 11 gemeenschappelijke regelingen (GR) waaraan we als Halderberge deelnemen. Echter bij 

een keuze voor een vast samenwerkingsverband zullen de bestaande samenwerkingsrelaties 

opnieuw op hun waarde en bestaansrecht in de toekomst worden beoordeeld. 

 

Halderberge wil tot meer congruentie en overzicht komen op de verschillende bestaande 

samenwerkingen. 

 

 

Natuur, recreatie en toerisme 

De mooie groene omgeving en de ontwikkeling daarvan dragen uiteraard bij aan de ontwikkeling van 

recreatie en toerisme. Wil Halderberge zijn aantrekkelijkheid vergroten, dan moet er natuurlijk wel iets 

te beleven zijn. Voor de natuurliefhebbers is er genoeg te bieden, maar willen we een breder publiek 

verleiden dan zullen we meer te bieden moeten hebben. Daarbij valt te denken aan het 

cultuurhistorisch erfgoed, maar ook aan het toegankelijk maken van een groot aantal activiteiten en 

evenementen. Ook kunst en cultuur kunnen bijdragen aan de aantrekkingskracht van het gebied.  

Op het gebied van natuur, recreatie en toerisme zijn er vele mogelijkheden op het gebied van 

samenwerking met omliggende gemeenten. Aan de zuidzijde van de gemeente liggen de bossen, 

waarbij het voor de hand ligt om aansluiting te vinden en te houden met de Rucphense bossen en 

heide. Verder is Halderberge voor een groot deel begrensd door water. Aan de westzijde het 

Markvlietkanaal, in het noorden door de Mark/ Dintel en in het Oosten door de Laaksevaart/ 

Kibbelvaart. 

De aantrekkelijke natuur, in combinatie met het cultureel-religieus erfgoed maakt het gebied voor 

inwoners en toeristen aantrekkelijk. In natuur- en landschapsbeheer en op toeristisch gebied hebben 

partijen in de delta elkaar gevonden onder andere in de samenwerking binnen Waterpoort. 

Door multifunctioneel ruimtegebruik worden kansen en mogelijkheden gecreëerd op het gebied van 

waterberging, natuur (ecologische verbindingszones met stapstenen verder de gemeenten in). 

Recreatie en toerisme (wandelen, fietsen, waterrecreatie) en ook natuur- en milieueducatie kan hier 

een verbindende rol spelen. Deze werkwijze biedt kansen om duurzaamheid hoger op de agenda te 

plaatsen. Dit soort initiatieven vergt  investeringen, maar zorgt voor kwalitatieve verbetering van de 

gemeente en betere verbindingen tussen gemeenten, wat op termijn voor meer inkomsten en 

daarmee financiële draagkracht leidt. 
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Halderberge wil dat er een duurzaam en innovatief ontwikkelingsproces op gang komt, waarin 

samenwerking centraal staat en gezocht wordt naar verbindingen tussen stad en land, natuur en 

recreatie door middel van lokale en regionale initiatieven. Dit maakt het mogelijk om het beste uit een 

gebied te halen op het gebied van water en natuur, recreatie en toerisme. 

 

Halderberge wil dat er op het gebied van natuur, recreatie en toerisme een duurzaam en innovatief 

ontwikkelingsproces op gang komt, waarin samenwerking met o.a. andere overheden centraal staat 

en gezocht wordt naar verbindingen tussen stad en land, natuur en recreatie door middel van lokale 

en regionale initiatieven. 
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Bijlage 2. Rollen  

Op alle fronten is onder invloed van de crisis en een veranderende samenleving sprake van 

verschuivingen in de rol en taakopvatting van de overheid. Van een sterke sturende overheid 

verschuift de nadruk naar een overheid die mogelijk maakt. Daarbij hoort ook de opgave om meer 

efficiënt met de beperkte middelen om te gaan. Ruimtelijke ontwikkelingen worden kleinschaliger en 

meer vanuit markt en maatschappij vormgegeven. De gemeente moet zowel kaders scheppen, 

verbinden en inspireren met visies en strategieën, als ruimte geven aan initiatieven en experimenten. 

Burgerparticipatie, interactieve beleidsvorming en noodzakelijke samenwerking in en buiten de 

organisatie zijn vereist om (gezamenlijke) doelen te realiseren. Gemeenten zullen na moeten denken 

over de rollen en posities, het loslaten, het benutten van talenten in huis en vooral ook het laten 

excelleren van je partners. Dit betekent dat we onze nieuwe rol van regisseur, netwerker, 

dienstverlener en lateraal denker afhankelijk van de situatie en vraagstelling in dienen te zetten. 

 

Halderberge zal haar nieuwe rol van regisseur, netwerker, dienstverlener en ondernemer afhankelijk 

van de situatie en vraagstelling inzetten. 

 

2.1.Regisseur 

De gemeente Halderberge wordt met complexe externe uitdagingen en interne opgaven 

geconfronteerd. Uitdagingen die vragen om een oplossingsrichting, omdat het voor alle gemeenten 

lastig, zo niet onmogelijk is deze uitdagingen en opgaven zelfstandig het hoofd te bieden, is het voor 

Halderberge vanzelfsprekend om dit in samenwerking met anderen te pakken.  De decentralisaties op 

het sociaal domein, de (verplichte) opschaling van taakuitvoering op het terrein van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving, de opgave om de dienstverlening dichter naar de 

inwoner toe te organiseren, niet op de laatste plaats de bezuinigingsdruk op de gemeentelijke 

begrotingen, maar ook het gezamenlijk beter kunnen benutten van de kansen die de woon-, werk- en 

leefomgeving biedt, vragen ons inziens om een passend antwoord. De gemeente Halderberge wil 

duidelijk zijn op welke onderdelen zij de regie wil voeren. Voorop staat dat Halderberge haar eigen 

autonomie wil behouden, zodat de democratische legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente 

en kernen behouden of versterkt kan worden.  

 

Halderberge voert regie op haar complexe uitdagingen en interne opgaven en doet dit in 

samenwerking met anderen. 
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Halderberge zal in deze raadsperiode duidelijk aangeven op welk van de uitdagingen en opgaven zij 

de regie wil voeren. Keuzes hierin worden bepaald vanuit de gedachte dat de democratische 

legitimiteit en eigen identiteit van onze gemeente en kernen behouden of versterkt kan worden. 

 

 

2.2. Netwerker 

De gemeente Halderberge heeft als doel om schakelkracht te organiseren waardoor zij afhankelijk 

van het vraagstuk en wisselende schalen haar partners uit haar netwerk kan benaderen. Dit kan 

betekenen dat verregaande samenwerking wordt aangegaan met andere gemeenten op bepaalde 

gedeelde belangen, zoals inhoudelijke binding op het sociaal domein, maar op andere onderdelen, 

zoals de veiligheidsregio andere of meer partners hebben. Dit moet er ons inziens echter niet toe 

leiden dat er weer een wirwar van samenwerkingen ontstaat.  De culturele, economische en 

ruimtelijke ontwikkeling van Halderberge kan versterkt worden door nog meer de samenwerking op te 

zoeken met de andere gemeenten in de regio. Bij verregaande (lokale) samenwerking zal 

geïnvesteerd moeten worden in een inhoudelijke en bedrijfsvoeringsagenda met de anderen. 

Belangrijk hierbij is ons bestaande subregionale- en regionale netwerk. Halderberge is zich sterk 

bewust van deze agenda en van de belangen die dit netwerk heeft voor Halderberge, de rest van de 

regio en haar omgeving. Op bestuurlijk nivo betekent dit dat ook gemeenteraads- fracties elkaar veel 

meer in subregionaal en in/of in samenwerkingsverband moeten opzoeken. 

Openheid en onderling vertrouwen is de basis binnen deze netwerkgedachte. Dat is daarmee ook de 

belangrijkste succesfactor van deze manier van samenwerken: elkaar kennen en vertrouwen, 

bestuurlijk en ambtelijk. Ook helder zijn in wat je wilt en wat je als gemeente niet wilt.  

 

Halderberge wil zich sterk profileren als netwerker, waarmee zij afhankelijk van het vraagstuk en 

wisselende schalen de partners uit haar netwerk kan benaderen.. 

 

Bij verregaande (lokale) samenwerking zal met anderen geïnvesteerd moeten worden in een 

inhoudelijke en bedrijfsvoeringsagenda. 
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2.3. Dienstverlener  

Ook de gemeentelijke dienstverlening ontwikkelt zich steeds verder en digitaliseert in toenemende 

mate. Als we gezamenlijk kracht ontwikkelen en zaken dicht bij inwoners en (maatschappelijk) 

ondernemers organiseren, kunnen we de dienstverlening handhaven en verder verbeteren.  

Ondanks de ontwikkelingen op het gebied van taken en financiën, blijft het uitgangspunt dat de 

kwaliteit van dienstverlening is gegarandeerd en dat de inwoner daarin nadrukkelijk centraal wordt 

gesteld. De efficiencyopgave, maar zeker ook de wens om de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de 

inwoner te organiseren, vraagt om een heroriëntatie op de rol van de gemeente. Digitalisering van 

producten en diensten en een efficiënte inrichting van werkprocessen zijn daarin kernbegrippen. 

Belangrijk is het beschikken over bestuurlijke en ambtelijke capaciteit die burgers en bedrijven 

zekerheid en continuïteit biedt en voor hen de toegankelijkheid waarborgt. Dit kan ook georganiseerd 

worden in het “grootschalig organiseren en kleinschalig vormgeven”,  vanuit het principe dat als we 

gezamenlijk kracht ontwikkelen en zaken dicht bij inwoners en (maatschappelijk) ondernemers 

organiseren, we de dienstverlening nog verder kunnen verbeteren 

Dienstverlening krijgt het karakter van ‘het samen met inwoners werken aan oplossingen’. De 

gemeente stimuleert de zelfredzaamheid en de ‘samen-redzaamheid’ van haar inwoners. Middels een 

pilot overheid- en burgerparticipatie in samenwerking met twee regio gemeenten en de provincie 

Noord-Brabant wordt hier mede vorm aan gegeven. 

 

Dienstverlening heeft in Halderberge het karakter van ‘het samen met inwoners werken aan 

oplossingen’. De gemeente stimuleert de zelfredzaamheid en de ‘samen-redzaamheid’ van haar 

inwoners. 

 

Dienstverlening in Halderberge draagt het principe in zich dat als we gezamenlijk kracht ontwikkelen 

en zaken dicht bij inwoners en (maatschappelijk) ondernemers organiseren, we de dienstverlening 

nog verder kunnen verbeteren. 

 

2.4. Lateraal denker  

We zullen als gemeente in onze houding en werkwijze een omslag moeten maken van  regelgericht 

naar lateraal denken. Iemand die lateraal denkt gaat verder met de ingeslagen weg met de gedachte 

van "Stel dat het wel mogelijk zou zijn". Hierdoor ontstaat een middel om verder te kijken dan die 

positie waar het schijnbaar onmogelijk leek. Dit kan leiden tot geheel nieuwe inzichten. 
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We baseren ons hierbij op de eigen kracht van de inwoner en zijn omgeving. We werken expliciet 

samen met inwoners en partijen. Vaak wordt te snel voorbijgegaan aan wat de inwoners zelf of met 

hulp uit de directe omgeving kunnen doen. Het uit handen nemen van problemen werkt meestal 

averechts op het zelf oplossend vermogen en de eigenwaarde van mensen. We ondersteunen 

initiatieven. Hierbij zorgen we voor korte en directe lijnen met inwoners.  

Daarom moeten we van regelgericht denken naar meer lateraal denken. Dit houdt in dat we flexibel 

werken binnen de kaders maar wanneer nodig ook buiten de kaders durven handelen zodat 

aansluiting wordt gezocht bij dat wat nodig is. Dit vraagt zowel voor de gemeenten als voor de 

ketenpartners een open blik/houding en mandaat om te handelen. Dit vereist een kanteling in denken 

en doen.  

 

Halderberge gaat van regelgericht denken naar lateraal denken. 
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Bijlage 3 De Atlas van Halderberge  

De Atlas van Halderberge beschrijft de maatschappelijke situatie van de gemeente op sociaal, 

economisch en ruimtelijk terrein anno 2016. De Atlas is opgesteld op basis van algemeen 

beschikbare statistische gegevens, vastgestelde gemeentelijke en regionale beleidsnota’s en 

gerelateerde stukken en bijdragen van inwoners via interactieve bijeenkomsten en een digitale 

vragenlijst. 

De belangrijkste bronnen zijn: CBS Statline, Regio Atlas, Atlas voor gemeenten, 

waarstaatjegemeente.nl., Atlas Leefomgeving, VolksgezondheidEnZorg.info, Brabantse Netwerken 

(provincie Brabant / Tordoir) en Brabant Databank. Van de beschikbare gegevens zijn steeds de 

meest recente gepresenteerd.  

Met zijn vijf kernen is Halderberge een gevarieerde gemeente. De beschikbare statistische gegevens 

hebben veelal betrekking op de gemeente als geheel. Verschillen tussen de kernen komen daarmee 

niet altijd tot uiting. 
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Sociaal-maatschappelijk beeld 

 

Opgaven variëren per kern en per deelterrein 

In dit domein staat de sociale interactie in de Halderbergse samenleving centraal. Kernbegrippen 

zijn maatschappelijke betrokkenheid en sociale rechtvaardigheid. Sociale samenhang, 

participatiegraad, toegankelijkheid van voorzieningen, gezondheid en sociale veiligheid zijn 

belangrijke indicatoren. Afgezet tegen vergelijkbare gemeenten heeft Halderberge relatief hoge 

scores op economische participatie en veiligheid, en relatief lage scores op maatschappelijke 

participatie, kunst en cultuur en onderwijs.  

 

 

 

Sociale samenhang is de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan de 

betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven. Het kenmerkt een groep 

of gemeenschap. Een hoge sociale samenhang heeft over het algemeen een positief effect voor 

de gemeenschap. De sociale samenhang in de gemeente Halderberge ligt iets boven het 

landelijke gemiddelde.  

De maatschappelijke participatie in Halderberge is relatief laag. Het aantal mantelzorgers ligt iets 

onder het landelijk gemiddelde (26% versus 28%). 
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De economische participatie – inwoners die arbeid verrichten in loondienst of als zelfstandige – 

ligt in de gemeente Halderberge hoger  dan gemiddeld in Nederland en ongeveer rond het 

regionaal gemiddelde.  

In de gemeente maakt een relatief groot deel van de huishouden van de huishoudens gebruik van 

één of meer regelingen in het sociaal domein (stapelingsmonitor). Het landelijke en provinciale 

gemiddelde ligt op 54% respectievelijk 55%, in de gemeente Halderberge is dit 58%. 

De zogenaamde jeugdscore, een samengestelde indicator die een overall beeld geeft van de 

leefsituatie van jongeren, is relatief goed in de gemeente Halderberge. Onder andere jeugdzorg, 

jeugdcriminaliteit, armoede en onderwijsachterstanden zijn hierin meegenomen. Het gebruik van 

jeugdhulp ligt rond het landelijk gemiddelde.  

Sociaaleconomische status bovengemiddeld behalve in Oudenbosch 

Sociaaleconomische status is een belangrijke verklarende variabele binnen dit domein. 

Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en 

hoogte van het inkomen. De sociaaleconomische status in de gemeente Halderberge ligt in 2010 

boven het landelijk en West-Brabants gemiddelde.  

Sinds eind jaren negentig is de trend van de sociaaleconomische status in de gemeente 

Halderberge opwaarts. Uitzondering is de kern Oudenbosch (onderste postcode bolletje in de 

grafiek) die beduidend lager scoort dan de vier andere kernen, en ook fors onder het landelijk en 

regionaal gemiddelde uitkomt. 

Een onderliggende, verklarende variabele voor de zwakkere sociaal-culturele scores in de 

gemeente is gezondheid. Achterblijvende gezondheid heeft een negatieve invloed op vele andere 

factoren, omdat een slechte gezondheid beperkingen met zich mee brengt waardoor er minder 

kan worden bijgedragen aan de maatschappij. Het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 

welbevinden van de inwoners van Halderberge ligt iets onder het Nederlands gemiddelde (75% 

versus 76,5%). Overgewicht en bovengemiddeld gebruik van tabak zijn belangrijke 

gezondheidsdeterminanten. 
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Economisch beeld 

 

Economische prestaties zijn gemiddeld 

Binnen het economisch kapitaal staat het functioneren van de regionale economie centraal. 

Hierbij is de focus gericht op behoud en versterking van het vermogen van een regio om 

voldoende inkomen te genereren. Of een regio er ook daadwerkelijk in slaagt om voldoende 

inkomen te generen, is afhankelijk van de vraag of de regio als gebied en de bedrijven in de regio 

erin slagen om in de concurrentiestrijd een goede uitgangspositie te verwerven.  

 

 

 

De economische prestaties van de gemeente Halderberge zijn gemiddeld. De kwaliteit van het 

beschikbare arbeidsaanbod, kennis en ruimtelijke vestigingsvoorwaarden scoren relatief laag. 

Bereikbaarheid en infrastructuur en economische structuur c.q. concurrentievermogen scoren juist 

relatief hoog. In de jaarlijkse ranking van economische toplocaties scoort de gemeente 

Halderberge daardoor iets onder het regionaal gemiddelde. 

Het Bruto Gemeentelijk Product (BGP), een  maatstaf voor de economische prestatie, ligt rond het 

gemiddelde van de regio West-Brabant. Het BGP is hoger dan op basis van de kenmerken van de 

gemeente verwacht mag worden.  
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In West-Brabant zijn industrie, logistiek, zorg en de zakelijke dienstverlening belangrijke 

werkgevers. De laatste twee sectoren zijn tevens sterke groeiers. In Halderberge vormen de 

overige commerciële dienstverlening en handel en horeca de grootste sectoren (samen bijna 60% 

van het aantal banen). De landbouw, hoewel in omvang relatief klein (5% aantal banen), is 

bepalend voor karakter en uitstraling van de gemeente (ruim 75% van het grondgebied). 

Het werkgelegenheidsbelang in toerisme & recreatie ligt iets boven het gemiddelde in West-

Brabant en lager dan het Nederlands gemiddelde (30 banen per 1000 inwoners versus 47 banen 

per 1000 inwoners). Tussen 2010 en 2015 is het aantal banen in deze sector in Halderberge licht 

gestegen. 
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Ruimtelijk beeld 

Woonaantrekkelijkheid op regionaal gemiddelde 

Wat betreft de kwaliteit van de fysieke leefomgeving scoort de gemeente iets beter dan 

gemeenten van vergelijkbare grootte en het  Nederlands gemiddelde. De onderdelen Natuur en 

landschap en water scoren in Halderberge minder goed. 

 

 

 

Voor de ontwikkeling van een concurrerend en aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat vormen 

de omgeving en de leefkwaliteit belangrijke ‘zachte’ waarden. Op de ranglijst van beste 

woongemeenten scoort Halderberge in 2015 een 240e positie onder 393 gemeenten. 

Halderberge scoort daarmee wel hoger dan de direct aangrenzende gemeenten. 

De score van de regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde is laag. Deze score is in 

belangrijke mate te wijten aan de bereikbaarheid van banen en voorzieningen.  De lage regionale 

en lokale woonaantrekkelijkheid uit zich ook in een relatief lage gemiddelde woningwaarde. 

Leefbaarheid relatief goed met uitzondering van  voorzieningen 

Via de Leefbaarometer wordt het oordeel van bewoners over de leefbaarheid in hun 

woonomgeving gemonitord. Leefbaarheid wordt in de barometer gedefinieerd als 'de mate waarin 

de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden 

gesteld'.  
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De grafiek toont zes leefbaarheidsdimensies uit de Leefbaarometer. De dimensies zijn: 

bevolkingssamenstelling, sociale samenhang, publieke ruimte, veiligheid, voorzieningenniveau en 

woningvoorraad. Deze dimensies zijn weer opgebouwd uit 49 indicatoren. 

 

De gemeente Halderberge scoort lager dan gemiddeld op publieke ruimte en, met name, 

voorzieningenniveau. Bevolkingssamenstelling, veiligheid en woningvoorraad scoren juist 

positiever dan gemiddeld. 
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Bijlage 4:  Ontwikkelscenario’s voor bestuurlijke i nrichting 

In de expertbijeenkomsten met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties heeft de 

gemeente de volgende adviezen gekregen met betrekking tot invulling van de rol van de lokale 

overheid: 

 

De voorliggende maatschappelijke opgaven vormen in combinatie met de uitvoeringskracht van 

de gemeenschappen en de gemeente de bouwstenen voor de bestuurlijke inrichting. In de 

bestuurlijke ontwikkeling van Halderberge zijn twee dimensies te onderscheiden: regionalisering 

en vermaatschappelijking.  
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Bijlage 5. Verslagen en sfeerimpressies burgerparti cipatietraject   

 

3 D Halderberge, Dromen, Denken Doen 
 

Bosschenhoofd 

16 november 2015 

Burgemeester Janssen heet de aanwezigen welkom bij deze eerste avond 3D Halderberge. Hij licht in het kort 
de achtergrond en het proces toe. De avond in Bosschenhoofd is de eerste avond in een reeks van vijf avonden 
waarbij de inwoners, betrokken burgers, meedenken over de toekomst van Halderberge en veerkrachtig 
bestuur. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een visie vaststellen. In de maanden januari en februari zullen nog 
‘experts’ van verschillende organisaties worden uitgenodigd om over de opbrengsten van de bewonersavonden 
verder te praten.  
 
De opkomst is zeer beperkt. De gemeente heeft de avond via een publicatie in de Halderbergse Bode onder de 
aandacht gebracht. Verder zijn veel verenigingen geattendeerd op deze en de andere avonden. De gemeente 
zal bekijken hoe de inwoners verder kunnen worden geattendeerd op dit proces.  
 
In eerste instantie was het de bedoeling om aan de hand van stellingen de discussie over de toekomst van 
Halderberge op gang te brengen. Gelet op de kleine opkomst is gekozen voor een rondetafelgesprek. De 
volgende zaken zijn aan de orde komen: 
 

• Aanwezigheid van (dagelijkse) voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid in het dorp, al zijn 
veel mensen inmiddels al gewend om bijvoorbeeld de boodschappen elders te gaan doen. De 
aanwezigheid van een buurtbus is dan wel van belang.  In 2030 zullen ook veel boodschappen online 
gebeuren. Ook een paspoort wordt digitaal aangevraagd en thuisgestuurd.  

• Gemeente heeft weinig invloed op beleid van corporatie. Als voorbeeld wordt het vaststellen van de 
huurprijs voor bv. winkelvoorziening genoemd. De gemeente zou dit met oog op behoud van 
voorzieningen en in het kader van leefbaarheid dit mee moeten nemen in de prestatieafspraken. 

• Bosschenhoofd staat bekend als een dorp met veel groen en een dorp waar met name gewoond wordt. 
Daarnaast in de directe omgeving voorzieningen die Bosschenhoofd en de gemeente Halderberge iets 
kunnen bieden (Bosbad, vm. Sterrenwacht). Hiermee kun je Halderberge veel meer op de kaart zetten. 
Verder positief voor werkgelegenheid. Meer inzetten op recreatie en toerisme.  

• In Bosschenhoofd zitten veel kleinere bedrijfjes, geen ondernemende bevolking in de zin van 
innovatieve bedrijvigheid. De economische visie wordt in dit kader ook genoemd. Gekeken zal moeten 
worden naar dwarsverbanden met dat proces. 

• Bosschenhoofd ligt vrij centraal, interessant als woonkern voor heel West-Brabant, inwoners zijn vrij 
individualistisch, buren helpen elkaar echter wel. Van nature geen open houding, hierin moet men zelf 
initiatief nemen, voldoende sociale controle met oog op o.a. veiligheid.  

• Het vliegveld zou een groter rol kunnen spelen. 
• In de toekomst:  basisschool aanwezig, veel voorzieningen buiten deze woonkern, veelvuldig gebruik 

van internet en met oog op oud worden in Bosschenhoofd heeft men voldoende middelen om zorg in te 
kopen.  

• Bosschenhoofd komt in beweging bij midzomerfeesten, carnaval en in het verenigingsleven.  
• In Bosschenhoofd in verhouding ook veel mensen met artistieke en beeldende beroepen.  
• Jeugd/overlast: geen specifieke problemen. Verenigingsleven (oa voetbal) speelt een belangrijke rol 

voor de (jonge) jeugd.  
• Verenigingsleven in kracht afgenomen, aanwezigheid van dorpshuis/cafés kan dit juist ondersteunen.  
• Inzetten op sociale verbondenheid 
• Gezondheid: meer bewustwording, hierop middelen inzetten.  
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• Economie: ruimte geven 
• Bosschenhoofd als woonkern, ook op toekomst voorbereid, dus met voldoende levensloopbestendige 

woningen. Een deel van de inwoners organiseert dit zelf, een deel afhankelijk van corporatie. 
• Wat kan de gemeente? Actief in burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Eigen 

verantwoordelijkheden duidelijk maken (zorg); ‘verzelfstandiging’ faciliteren, aanvullen, aanvoelen. 
• Korte lijnen met gemeente wordt gewaardeerd. Bosschenhoofd in groter geheel; bureaucratie zal 

toenemen. 
• Bosschenhoofd over 15 jaar: unieke en sterke woonkern. 

 

Oud Gastel 

23 november 2015 

Wethouder Paantjens heet de aanwezigen welkom en licht de achtergrond van de avond toe. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd in verband met het door de provincie samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten 
opgezette project Krachtig Bestuur. Elke Brabantse gemeente dient een toekomstvisie te maken waarin 
aangegeven dient te worden op welke (bestuurlijke) wijze men de realisatie van de maatschappelijke opgaven 
wil vormgeven. Deze bijeenkomsten in de vorm van burgerparticipatie, die in alle 5 de dorpen van de gemeente 
plaatsvinden, zijn bedoeld om de maatschappelijke opgaven op te halen. Daarna volgen nog 2 expert 
bijeenkomsten waarin de resultaten verder worden uitgediept als input voor een bestuurlijke visie waarover de 
gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt. 
 
Het is zaak vooruit te kijken “out of the box” ! De wethouder haalt in dit verband een uitspraak aan van 
Franciscus van Assisi: “Begin met het nodige, Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het 
onmogelijke”!:  
 
Mevrouw van Eck van gemeente Halderberge zal samen met de heer Kerstens van adviesbureau BMC de 
avond als gespreksleiders verder vormgeven. 
 
Aan de hand van een 10 tal stellingen met twee of meer antwoorden wordt de avond vorm gegeven. Er worden 
stemkastjes gebruikt. 
 
Stelling 1 
Ik ben tevreden hoe het nu is. Er hoeft in de komen de vijftien jaar ten opzichte van nu niet veel te 
veranderen in onze gemeente wat mij betreft.  
Eens:   23%  
Oneens: 77% 
 
Inbreng van degenen die het hiermee oneens zijn: een aanwezige stelt dat hij de gemeente niet professioneel 
vindt, hij is het oneens met de bezuinigingen, hij vindt het vreemd dat de gemeente soms geld overhoudt. Dat 
moet volgens hem anders kunnen. Een ander zegt dat hij een visie mist op ruimtelijke ordening. Het 
centrumgebied verdient voor hem aandacht met betrekking tot leefbaarheid in plaats van bouwen in de 
“buitenwijken” voor mensen die vaak niet uit de kernen komen. 
Een “eens-stemmer” zegt dat hij wel tevreden is, dat Halderberge een aantrekkelijke woongemeente moet 
blijven, er geen behoefte is aan grote nieuwbouw- en industrieplannen. Belangrijk is zorg voor zowel jong als 
oud. Ander punt is: hoe verdelen wij de ruimte goed, wij zijn volgens hem ook een verblijfsgemeente waarin 
recreatie belangrijk is. 
 
Stelling 2 
Ik denk dat mijn kinderen over vijftien jaar nog st eeds / weer in de gemeente Halderberge wonen.  
Eens:  61%  
Oneens: 39% 
 
Of jongeren hier over 15 jaar nog wonen, stelt iemand, is afhankelijk van de betaalbaarheid van woningen. Een 
aanwezige jongere stelt dat het fijn wonen is in Oud Gastel en dat jongeren er na hun studie toch vaak 
terugkeren. Het dorp, de verenigingen, de vrienden trekken toch steeds. Daar wordt op gereageerd dat dit niet 
vaak geldt voor hoger opgeleiden. Ook landelijke regelingen als hypotheek-maatregelen voor jongeren met een 
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studieschuld na afloop van hun studie (bijna allemaal na afschaffing van de basisbeurs) zijn van invloed. Een 
ander merkt op dat hij net heeft meegemaakt dat er iemand naar Roosendaal is vertrokken wegens het gebrek 
aan betaalbare woningen. Weer een ander merkt op dat het weer aan de woningstichting is om betaalbare 
woningen te gaan bouwen. Dan komt er ook weer voldoende doorstroming.  De woningstichtingen dienen met 
de gemeente te gaan samenwerken. 
De heer Kerstens merkt op dat hij als maatschappelijke opgave ziet: de beschikbaarheid van voldoende 
betaalbare woningen.  
 
Stelling 3. 
In vind het vanzelfsprekend om de stoep voor mijn h uis schoon te houden.  
Eens:   100%  
Oneens:     0% 
 
Iedereen is het hiermee eens. Maar wordt gesteld: ”waar houdt mijn stoep op in het buitengebied, de buurman 
woont 100 meter verderop”. De heer Kerstens vraagt of men ook bereid is het groen zelf bij te houden. Er wordt 
gewezen op de ouderen die hiermee problemen hebben, Niet iedereen is echter even solidair maar er zijn wel 
goede voorbeelden in den lande voorhanden. De heer Kerstens laat een sheet zien met de indicatoren sociale 
cohesie, veiligheid etc. in Nederland en in de vijf dorpen. Hieruit blijkt dat het met de sociale cohesie in de 
dorpen  wel goed zit. Er wordt gewezen op het behoud van zwembad Blankershove. Door de gemeenschap 
(met hulp van de toenmalige gemeente). Er zijn best veel verenigingen en een groot gemeenschapsgevoel 
merkt iemand op; dat wordt breed gedeeld. Er wordt nog gesproken over het belang van verzorgd groen. Is dat 
belangrijk of mag het ook wat minder, hierover wordt verschillend gedacht. 
 
Stelling 4.  
Ik ben bereid meer te gaan betalen voor voorziening en als het alternatief is dat ze anders verdwijnen.    
Eens:  61%   
Oneens: 39% 
 
Het voorbeeld van het zwembad is sprekend. Aan de andere kant wordt wel gesteld dat een aantal mensen een 
kleinere portemonnee heeft en niet altijd in de eigen kern boodschappen kan doen. Maar zegt een ander, 
daarmee blijft de leefbaarheid niet in stand. In Bosschenhoofd mag het niet gelukt zijn een supermarkt te 
houden, in Oud Gastel gaat dat wel lukken. 
De belangrijkste voorzieningen zijn in dit verband winkels, scholen, openbaar vervoer, maar ook buurthuizen en 
sportverenigingen. Wel wordt gesteld niet alles te stimuleren maar selectief te zijn en bijvoorbeeld bibliotheken 
te ondersteunen in plaats van een kunstgrasveld.   
 
Stelling 5 
Ik vind het goed als er in de toekomst meer grote t oeristische attracties komen in onze gemeente.  
Eens:  35%   
Oneens: 65% 
 
De meerderheid wil geen grote toeristische attracties. Tegenstanders zeggen in de eerste plaats een 
woongemeente te willen blijven. Voorstanders zeggen dat als een ondernemer hier kansen ziet dat geen 
probleem is als het maar niet te groot wordt. De heer Kerstens vraagt of werkgelegenheid hier niet speelt, er 
worden immers ook banen gecreëerd. Daarop wordt gesteld dat Halderberge geen werkgemeente hoeft te zijn. 
Werken kan elders. Opgemerkt wordt dat naarmate het inkomen hoger is men bereid is verder te reizen voor 
het werk. Dit geldt minder naarmate het inkomen lager is. Maar men volgt het werk niet met de 
woonplaatskeuze zoals vroeger wel het geval was. Men werkt elders dan waar men woont. Er stelt iemand dat 
er genoeg arbeid en mensen zijn (bv Moelanders). De heer Kerstens laat de bevolkingsprognoses zien voor 
Nederland en voor Halderberge. Daar is sprake van krimp van de beroepsbevolking. 
 
Stelling 6 
Verenigingen voor sport, cultuur en welzijn moeten op termijn samengaan om te overleven.  
Eens:  35%  
Oneens: 65% 
 
Zo’n 65 % wil geen voorzieningen samenvoegen. Sommigen geven aan dat dit wellicht onontkoombaar is en 
duiden op bijvoorbeeld de volleybalvereniging uit Stampersgat die is samengegaan met die in Oud Gastel. Voor 
de voetbal ligt dit minder weer minder voor de hand. Een medewerker van de lokale omroep wijst op de fusie 
die lokaal niet altijd goed is verlopen en dat geen goed voorbeeld is. Vrijwilligers zijn heel belangrijk in Oud 
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Gastel bv. met betrekking tot het zwembad de triathlon, het Gastels glazen huis etc. Dit is heel kenmerkend 
voor het dorp, het is een sociaal dorp. 
 
Stelling 7 
Als plattelandsgemeente zou het goed zijn om in de dorpen meer groen aan te planten.   
Eens:  59% 
Oneens: 41% 
 
Groen aanplanten: meerderheid is voor. Zorgt voor aantrekkelijke woonomgeving. Een agrariër is het hier 
echter niet mee eens. Dit kan ook (indirect) overlast geven.  
  
Stelling 8 
Goed wonen is voor mij het belangrijkst, werken en winkelen doe ik net zo lief in andere plaatsen.  
Eens:  59% 
Oneens: 41% 
 
Er is een onderscheid tussen boodschappen doen en winkelen/shoppen. Boodschappen doet men in het eigen 
dorp, shoppen in Roosendaal, Etten-Leur, Breda. Ook voor theater en filmvoorstellingen en niet naar Fidei et 
Arti in Oudenbosch! 
Cultureel leven bestaat uit toneelverenigingen. Daar is veel animo voor. Kan Veerhuis een cultuurhuis worden 
voor Halderberge? Dat is volgens velen te duur.  
 
Stelling 9 
Het dorp waar ik woon is belangrijker voor mij dan de gemeente.  
Eens:  100% 
Oneens:     0% 
 
Hier is volledige overeenstemming over. De gemeente maakt niet uit, men is in de eerste plaats Gastelaar. Men 
heeft dan historisch bepaald en qua achtergrond en mentaliteit  weer meer met Stampersgat dan met 
Oudenbosch.  
 
Stelling 10 
Ik vind het de belangrijkste taak voor de gemeente om sociale basisvoorzieningen goed op orde te 
houden.  
Eens:  100% 
Oneens:     0% 
 
Ook hier weer volledige overeenstemming. Sociale basisvoorzieningen zijn belangrijk om op orde te houden.  
 
De heer Kerstens vraagt of er in de rondvraag tot slot nog algemene opmerkingen zijn of hartenkreten.  Iemand 
zegt dat het goed zou zijn om tussen de verkiezingen door de burgers middels referenda te betrekken bij 
concrete besluitvorming. 
 
Om 21.30 uur sluit wethouder Paantjens de bijeenkomst af. Hij bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid 
en inbreng. 
 

 

Hoeven 

30 november 2015 

 
Wethouder Harteveld opent de bijeenkomst. De Provincie heeft aan alle Brabantse gemeenten gevraagd een 
toekomstperspectief te geven. Mede gericht op samenwerking met andere gemeenten. De stem van de burger 
over de richting waarheen die samenwerking zich beweegt is heel belangrijk voor het bestuur (gemeenteraad 
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en college van burgemeester en wethouders). Daarom worden deze 3D bijeenkomsten georganiseerd. Aan de 
hand van stellingen proberen we de discussie met elkaar te voeren.  
  
Stelling 1 
Ik ben tevreden met hoe het nu is. Er hoeft in de k omende vijftien jaar ten opzichte van nu niet veel te 
veranderen in onze gemeente wat mij betreft.  
Eens:  20%   
Oneens: 80%  
 
Hoeven heeft een dorps karakter. Dat is prettig en moet blijven. Dit dorps karakter blijkt ook uit objectieve 
maatstaven. Veranderingen hoeft niet per se, maar er is altijd ruimte voor verbetering.  

• Betere ondersteuning voor ondernemers en het stimuleren ondernemerschap.  
• De dorpskern heeft achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. De kwaliteit van die ruimte is de 

laatste jaren achteruit gegaan. Het is minder leefbaar.  
• De gemeente zou meer voorwaardenscheppend beleid moeten maken in plaats van regelend beleid. Er 

zijn nu teveel regels en die zijn remmend. Een voorbeeld zijn de regels voor verenigingen en 
vrijwilligers. Je moet aan veel eisen voldoen.  

• Samenhangend beleid op het gebied van ouderenhuisvesting. Er zijn weinig geschikte woningen voor 
ouderen. Dat geldt eigenlijk voor heel Halderberge. Aan de andere kant, wanneer er 
levensloopbestendige woningen gebouwd worden, is weinig animo voor. Mensen van die leeftijd kopen 
geen woning meer. Willen mensen naar Etten-Leur verhuizen voor een geschikte woning? Nee, ze 
willen in het dorp blijven.  

• Ouderen zijn welvarender dan vroeger en kunnen dus bijdragen aan de voorzieningen en het is de lucht 
houden daarvan. Hen behouden in het dorp is dus belangrijk.  

 
Stelling 2 
Ik denk dat mijn kinderen over vijftien jaar nog st eeds/weer in Halderberge wonen.  
Eens:  21%  
Oneens: 79%  
 
Kinderen blijven niet in Hoeven wonen, maar trekken weg. Mede omdat er weinig tot geen starterswoningen 
beschikbaar zijn. Als kinderen ouder zijn, komen ze soms wel terug. Bijvoorbeeld omdat hun vrienden daar 
wonen, voor hun kinderen, hun ouders en de rustige omgeving. Soms komen ze ook niet terug, want ze zijn 
ergens anders gesetteld en hebben daar werk. Deelnemers vinden dit een belangrijk onderdeel, want als te veel 
mensen weggaan, loopt het dorp leeg. Er is dan krimp, dit zien we ook in landelijke bevolkingsprognoses. Het is 
niet duidelijk of dit ook specifiek voor Hoeven is. Dat moet niet gebeuren.  
 
Stelling 3 
Ik vind het vanzelfsprekend om de stoep voor mijn h uis schoon  te houden.  
Eens:  95%  
Oneens: 5%  
 
Ja dat doe je, dat is vanzelfsprekend. Ook bij de buren als die het zelf niet kunnen. Je helpt elkaar toch. 
Ouderen doen dat, jongeren niet. Die moeten vaak werken en hebben dat minder meegekregen vanuit hun 
opvoeding. Dat betekent niet dat de gemeente zijn taak niet moet uitvoeren en moet zorgen voor een veilige 
leefomgeving. De gemeente doet te weinig om de wegen veilig te houden. De gemeente kan ook meer 
faciliteiten beschikbaar stellen.  
 
Hoe kijken mensen aan tegen zelf plantsoenen of zwerfvuil opruimen? Die bereidheid is er, maar het moet wel 
gestimuleerd worden. Hoeven is een sterk georganiseerde gemeenschap. Gemeente moet de balans 
opzoeken. Niet belasting verhogen en mensen meer zelf laten doen. De gemeente Zundert heeft een leuk 
voorbeeld waar mensen veel zelf opknappen en opruimen (veel mensen die zonder werk zitten en 
gepensioneerd zijn).  
 
Stelling 4 
Ik ben bereid meer te gaan betalen voor voorziening en als het alternatief is dat ze anders verdwijnen.   
Eens:  22%    
Oneens: 78%   
 
Mensen worden uitgedaagd mee te dromen, wat zou u willen? 
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• Wijkgerichte ontmoetingspunten en winkels (slager en groentewinkel). Mensen moeten zelf initiatieven 
nemen om het voorzieningenniveau op peil te krijgen en te houden.  

• Goede mix van bevolking. Jong en oud loopt door elkaar. Apotheek en dokterspost zijn dichtbij en het 
vuilnis wordt opgehaald. Er zijn ook winkels. Die zijn erg belangrijk voor de gezelligheid van het dorp. 

• De overheid faciliteert en schept voorwaarden waardoor mensen zelf initiatief kunnen nemen.  
• Vrijwilligers worden ondersteund. Bv. Eetpunt waar vrijwilligers actief zijn. Nu zijn er veel regels. 

Keuringsdienst legt regels op.  
• Er gaat geld naar de verkeerde dingen. Als we minder met professionele instellingen werken en meer 

geld aan vrijwilligers(organisaties) geven, kan het beter besteed worden. Droom is dat aan 
voorwaarden wordt voldaan om verenigingen te laten bestaan.  
 

Veel vertrouwen in organisatiegraad en ondernemerschap van de gemeenschap in Hoeven. Duurt lang om 
vergunning te krijgen en er worden (hoge) leges geheven. Zo faciliteert de gemeente niet.  
 
Stelling 5 
Ik vind het goed als er in de toekomst meer grote t oeristische attracties komen in onze gemeente.  
Eens:   30%  
Oneens: 70%  
 

• Winkeliers hebben belang bij extra attracties/evenementen. We hebben het toerisme nodig.  
• Laten we proberen te behouden wat we hebben. Dat is al moeilijk genoeg. Probeer het in stand te 

houden. Houd het op peil.  
• Bovendonk beter onderhouden en opnemen in het toeristisch blad. Betere exploitatie waarbij de 

gemeente faciliteert.  
• Er is geen samenhangend beleid tussen de verschillende kernen en attracties (erfgoed). Bij de Basiliek 

komen veel mensen, waarom zien we die niet terug bij andere monumenten. We kunnen er veel meer 
uit halen.   

• Kleedt de hoofdstraat meer aan en maak het weer één geheel. Koppel het erfgoed aan elkaar, ook 
beleidsmatig. Pak het park om Bovendonk aan. Dat kunnen ook vrijwilligers doen met aansturen van 
professionals, faciliteer dat als gemeente. Er zijn veel mensen uit Hoeven die bang zijn dat Bovendonk 
een bestemming krijgt die ze niet willen.  

• Goed dat er extra dingen komen, maar let op het geluid. Een paar evenementen en de kermis is leuk, 
maar maak er geen klein Amsterdam van. Het is rustig wonen, behoudt dat. Het is geven en nemen. Je 
hebt bepaalde activiteiten nodig om toeristen te verleiden. Er is landelijk steeds meer interesse voor 
musea en architectuur. Speel daarop in.  

• MFA, daar droom ik van. Een nieuw gebouw waar verschillende activiteiten zijn en waar verenigingen 
kunnen zijn.  

• Er moet voldoende horeca zijn. Het zou wat meer mogen zijn.  
• Maak Hoeven weer bruisend.  
• Hou rekening met carnaval (straten breed genoeg voor wagens). 

 
Stelling 6 
Verenigingen voor sport, cultuur en welzijn moeten op termijn samengaan om te overleven. 
Eens:  47%   
Oneens: 53%   
 
Meer samenwerken dan samengaan. Als je samenwerkt kun je meer samen doen. Karakter/identiteit is 
belangrijk en dat moet je behouden. Een multi functionele accommodatie kan dit mogelijk maken. Verenigingen 
moeten wel hun eigen cultuur kunnen behouden. Dat kan ook, ook als je samenwerkt. Meer over eigen denken 
heenstappen en met elkaar doen. De doelen staan centraal en dat bereiken we samen. Gebruik maken van 
elkaars bestuurskracht. Wijkverenigingen zijn ook belangrijk. De binding is belangrijk en daar committeren 
vrijwilligers zich aan. Hoge sociale infrastructuur. Dan ook samen oppakken (bv Sinterklaas viering samen 
oppakken). 
 
Wijkverenigingen werken samen, bijvoorbeeld tijdens carnaval. Men leent dingen van elkaar. Op basis  van 
elkaar kennen en bij elkaar binnen lopen. Meer gebruik maken van 55+ ers. Steeds meer behoefte aan MFA’s. 
Ook voor jongeren gezamenlijke activiteiten organiseren. Er is nu weinig. Droom is activiteiten met jongeren. 
Voorzieningen kunnen samen, maar niet de verenigingen die er gebruik van maken.  
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Er zullen keuzes gemaakt worden. Niet alles kan blijven bestaan, want dat kost te veel geld. Dit zal niet 
makkelijk zijn.  
 
Stelling 7 
Als plattelandsgemeente zou het goed zijn om in de dorpen meer groen aan te planten.  
Wordt overgeslagen. 
 
Stelling 8 
Goed wonen is voor mij het belangrijkst, werken en winkelen doe ik net zo lief in andere plaatsen.  
Eens:  47%  
Oneens: 53%  
 
Werken en boodschappen doen moet dichtbij zijn. Werken is wel erg lastig. We blijven altijd een forensendorp. 
Dat is niet erg. Vrijwilligerswerk wel dichtbij. Mensen gaan wonen en kijken dan of ze dichtbij kunnen werken. 
Herkenbaar? Een beetje. De plaats van werken wordt steeds minder belangrijk.  
 
Winkelen. Is dat boodschappen doen of echt winkelen/shoppen? Geen echt winkelhart, maar wel de 
levensbehoeften. Dagelijkse dingen moet je kunnen halen. Online winkelen is een risico, want die maken 
ondernemers kapot. Je houdt die ontwikkeling alleen niet tegen. Mensen gaan wel de winkel in voor sociaal 
contact. Winkels kunnen blijven door toerisme. Ook bereikbaarheid. Albert Heijn geeft een aantrekkingskracht 
aan Hoeven, mede door mensen uit andere kernen. Je kunt goed parkeren. Ook Albert Heijn is een 
ontmoetingsplek. Dagelijkse voorzieningen horen bij een dorp voor de leefbaarheid. 
 
Shoppen: Breda en Etten-Leur. Verschuiving van Roosendaal naar Etten-Leur. Busverbinding is goed. Naar 
Roosendaal niet. Fidei et Arti hoeft geen theater te zijn. Dat kan in de regio. Geen geld in stoppen. Dit mag een 
regiovoorziening zijn. Veel mensen gaan ook naar Rotterdam.  
 
Stelling 9 
Het dorp waarin ik woon is belangrijker voor mij da n de gemeente. 
Eens:   100%  
Oneens:     0% 
 
Relatie met andere kernen is vooral de historie. Gemeente mag ook op een grotere schaal. Dat is niet erg, maar 
je moet het lokaal goed regelen. De overheid moet zich verder terugtrekken. Bestuurlijke grenzen boeien 
eigenlijk niet. Organiseer het efficiënt. Bij een grotere gemeente mogen er grotere verschillen ontstaan tussen 
de kernen. Je kunt ook kijken naar hoe verenigingen dat doen. Die werken ook goed samen. Koester de kernen. 
Je kunt niet alleen bestaan, dus samenwerken.  
 
Voorbeeld: kern met het meeste initiatief krijgt meer geld. Dan gaat er verschil ontstaan. Daar zien de mensen 
wel het nut van in. Je moet wel de ondergrens bewaken. Kijk uit dat het geen Europa wordt waar je geen grip 
meer op hebt. Dat werken verschillende samenwerkingsverbanden die de gemeente aangaat in de hand. Een 
groter geheel worden is dan beter. Het spreekt dan meer aan, want is democratischer. Er is meer zeggenschap.  
 
Provincie wil meer experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken. Wat bedenken de mensen 
daarbij? Dorpsraad die belangen vertegenwoordigen in de gemeente. Het is nu te ver weg, zoals 
Samenstichting Stampersgat. Actief wijkverenigingsleven (10 verenigingen), maak daar gebruik van.  
 
Droom van deelnemer: De gemeente gaat alle bermen inplanten met verschillende planten en wilde bloemen. 
Kinderen mogen er spelen en fruitbomen worden geplant. De gemeente draagt dit uit. Inwoners gaan planten 
en bloemen planten waar insecten en vlinders gaan leven. We krijgen ecologische verbindingszones in de 
wijken en dorpen. De natuur bloeit op en wij zitten er midden in!  
 
Geef perkjes aan de mensen. De gemeente moet zich er niet mee bemoeien. Geen gras en asfalt, maar 
bloemen en planten. Geef verenigingen geld om te onderhouden. Gemeente werkt niet mee, dat is jammer. We 
willen er mee aan de slag. Dat doen mensen ook zonder bijdrage van de gemeente. Maar beter is als we de 
regels loslaten en mensen de droom kunnen uitvoeren.  
 
Stelling 10 
Ik vind het de belangrijkste taak voor de gemeente om de sociale basisvoorzieningen goed op orde te 
houden.  
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Wordt overgeslagen.  
 
 

Stampersgat 

 15 december 2015 

 
Wethouder Akkermans heet de aanwezigen welkom bij deze avond 3D Halderberge. Hij licht in het kort de 
achtergrond en het proces toe. Inwoners, betrokken burgers worden gevraagd om, mee te denken over de 
toekomst van Halderberge en veerkrachtig bestuur. Dit wordt nog kort toegelicht. Uiteindelijk zal de 
gemeenteraad een visie vaststellen.  
In de maanden januari en februari zullen nog ‘experts’ van verschillende organisaties worden uitgenodigd om 
over de opbrengsten van de bewonersavonden verder te praten.  
 
 
Stelling 1 
Ik ben tevreden met hoe het nu is. Er hoeft in de k omende vijftien jaar ten opzichte van nu niet veel te 
veranderen in onze gemeente wat mij betreft.  
Eens:   10%   
Oneens: 90%  
 

• In het verleden zijn al veel visies en ideeën voor Stampersgat gepresenteerd. Door een groot deel van 
de aanwezigen wordt geconcludeerd dat slechts een aantal plannen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.  

• Het geen doorgang vinden van plannen, maakt dat de inwoners van Stampersgat een negatieve 
opstelling hebben t.o.v. gemeente en avonden zoals deze.  

• Er wordt al jaren gesproken over woningbouw in Stampersgat, maar er gebeurt niets. 
• Men verwacht dat in de komende jaren toch woningbouwplannen van de grond moeten komen om het 

tij te keren: jongeren trekken weg, minder aanwas verenigingen, voorzieningen onder druk etc.  
• In afgelopen jaren veel inwoners van buiten Stampersgat in dorp komen wonen, andere  opstelling t.o.v. 

medebewoners.  
 
Stelling 2 
Ik denk dat mijn kinderen over vijftien jaar nog st eeds/weer in Halderberge wonen.  
Eens:  11 %  
Oneens: 89 %  
 

• Verzoek van aanwezigen is om bij de vraagstelling  voor Halderberge, Stampersgat te lezen 
• Stampersgat in de toekomst niet aantrekkelijk in verband met ontbreken van de juiste woningen 

(woonkwaliteiten) en voorzieningen. 
• Er zou veel meer gedaan moeten worden om het dorp aantrekkelijk te houden. Dit betekent onder 

andere bouwen van woningen.  
• Er is veel concurrentie van plannen in omliggende dorpen. 

 
Stelling 3 
Ik vind het vanzelfsprekend om de stoep voor mijn h uis schoon  te houden.  
Eens:  79 %  
Oneens:  21 %  
 

• Het merendeel van de aanwezigen vindt  dit van zelfsprekend. Wel wordt aangegeven dat niet iedereen 
in het dorp het (nog) zelfsprekend vindt om dit voor zichzelf en eventueel voor buren te doen (o.a. 
allochtone inwoners) 

• Negatieve klanken over onderhoudstaat openbare ruimte en opstelling van de gemeente. 
• Klachten over parkeerplaatsen, staat trottoirs etc. 

 
Stelling 4 
Ik ben bereid meer te gaan betalen voor voorziening en als het alternatief is dat ze anders verdwijnen.   
Eens:  58%    
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Oneens: 42%   
 

• Als voorbeeld wordt de pinautomaat genoemd. Ook gemeente heeft hierin onvoldoende betekend. Een 
deel van de aanwezigen had hier wel voor willen betalen. 

• Er volgt veel discussie, geen duidelijk standpunt t.a.v. deze stelling. Veelal negatieve klanken t.a.v. 
ontwikkeling van Stampersgat, het geen doorgang vinden van de plannen, aandacht/aanpak van 
gemeente voor Stampersgat etc. 

• Veel zaken zijn in het verleden echter al opgepakt en geslaagd: school, voetbalkantine, tennispark, 
gezondheidscentrum, speeltuintje. Deze positieve ontwikkelingen worden echter niet automatisch als 
eerste genoemd. Negatieve beeld overheerst. 

 
 
Stelling 5 
Ik vind het goed als er in de toekomst meer grote t oeristische attracties komen in onze gemeente.  
 
Eens:  77%  
Oneens: 23%  
 

• De mogelijkheden van Stampersgat met aanwezigheid van water/haven zouden veel meer moeten 
worden benut, mogelijkheden camping, groen etc. 

• Er wordt veel aandacht geschonken aan de cultuur historisch erfgoed van Oudenbosch, maar ook 
Stampersgat zou voor de toeristen/omgeving een grotere rol kunnen vervullen.  

• Ook hierover is het verleden al gesproken, maar van plannen is niets terecht gekomen.  
• Een ontwikkeling zou ervoor kunnen zorgen dat voorzieningen in stand kunnen worden gehouden en er 

meer aandacht voor Stampersgat komt. 
• Dit vergt ook wat voor de ondernemers in het dorp, er zal bereidheid moeten zijn om bijvoorbeeld de 

bakker en slager ook open te doen t.g.v. de bezoekers etc.  
• Stampersgat is trots op de Weelfeesten, trekt ook veel bezoekers van buiten Stampersgat.  

 
 
Stelling 6 
Verenigingen voor sport, cultuur en welzijn moeten op termijn samengaan om te overleven . 
Niet behandeld. 
 
Stelling 7 
Als plattelandsgemeente zou het goed zijn om in de dorpen meer groen aan te planten.  
Eens:  50%   
Oneens: 50%   
 

• Discussie ontstaat over het groenonderhoud. Een deel van de aanwezigen hebben eens gestemd 
vanwege gewenste groene karakter van het dorp. Oneens/negatieve geluiden ten aanzien van huidig 
groenonderhoud. 

• Verschillen van mening t.a.v. vrijkomende plekken in het dorp: benutten voor natuurontwikkeling t.o.v. 
benutten t.b.v. woningbouw. 

• Wisselende geluiden over rol van gemeente bij groenonderhoud. Merendeel is van mening dat de 
gemeente meer zou moeten doen en in huidige situatie hieraan te weinig aandacht schenkt in 
Stampersgat. Dit t.o.v. de andere woonkernen. 

• Er is wel bereidheid bij de inwoners om zelf wat op te pakken, maar dan zal de gemeente eerst moeten 
zorgen voor een goede basis en zullen alle inwoners een steentje bij moeten dragen.  Vooral 
nieuwelingen of inwoners van allochtone afkomst investeren hier in. 

• Initiatieven vanuit de bevolking zouden meer daar de gemeente moeten worden omarmd. Er wordt 
gewezen op een voorbeeld dat een plan van een inwoner dat geen doorgang heeft gevonden. 
Gemeente heeft dit laten liggen. Er wordt ook gewezen op een ander plan, wat wel doorgang heeft 
gevonden. 
 

Stelling 8 
Goed wonen is voor mij het belangrijkst, werken en winkelen doe ik net zo lief in andere plaatsen.  
Eens:   93%  
Oneens:  7%  
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• Wonen gaat niet enkel alleen om de woning zelf, ook de sociale contacten, de voorzieningen tellen mee, 
m.a.w. de woonomgeving. 

• Oudere en minder mobiele bewoners zijn afhankelijk van de mogelijkheden in het dorp.  
• Qua werk niet gebonden aan Stampersgat, maar richt men zich op een vrij groot gebied. Vroeger was dit 

anders in Stampersgat. Het wonen staat nu voorop. 
• Bedrijvigheid aan huis is in beperkte mate en kleinschalig aanwezig. 
• Voor de dagelijkse boodschappen richt men zich op Oud Gastel, Fijnaart en Dinteloord. Verder wordt er 

gewinkeld via het internet, Roosendaal, Breda en ook Den Bosch wordt genoemd. 
• Voor het instandhouden van een buurtsupermarkt zal er voldoende klandizie moeten zijn. Gediscussieerd 

wordt over de betrokkenheid van de Stampersgatter c.q. inwoners van Stampersgat. 
 
Stelling 9 
Het dorp waarin ik woon is belangrijker voor mij da n de gemeente. 
Eens:  96%  
Oneens: 4%  
 

• Aanwezigen geven aan dat het wonen in Stampersgat belangrijker is dan het feit dat deze woonkern 
verbonden is aan de gemeente Halderberge. 

• Geconcludeerd wordt dat men de gemeente echter wel nodig heeft om hier goed te wonen. Bij 
herindeling bij Halderberge terecht gekomen. Had ook anders kunnen zijn ivm ligging Suikerunie. 

• De kern Oud Gastel ligt voor Stampersgat het meest aan het hart. Dit komt ook door voormalige situatie 
(voor gemeentelijke herindeling). 

• In Oud Gastel zijn voorzieningen beter ingericht dan in Stampersgat. 
• In Stampersgat geen mogelijkheden om verder oud te worden (ontbreken zorg).   
• Voor Stampersgat werkt de aantrekkingskracht van Oud Gastel voor jongeren, negatief. 
• Aanwezigen geven aan trots te zijn op Stampersgat en benadrukken saamhorigheid, loyaliteit, 

verenigingsleven (staat onder druk) en sociale controle (moet je tegen kunnen).  
 
Door een deel van de aanwezigen wordt de gemeente gevraagd om te reageren op de volgende stelling: 
Stampersgat is niet meer voorbestemd om te groeien, maar de Stampersgatse bevolking moet zich zelf  
“redden” en noem punten waar aan gewerkt moet worden. 
Door aanwezige raadsleden is hierop een korte reactie gegeven: 

• Woningbouw in Stampersgat blijft een aandachtspunt: hoe ontwikkelt zich de vraag, wat en hoeveel 
moet je qua woningbouw mogelijk maken en welke mogelijkheden heeft de gemeente hiervoor. 
Loslaten van prognoses, niet bepalen vanuit beleid, maar vanuit de vraag (maatschappij), kleinschalig 
bouwen. 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Stampersgat aantrekkelijk blijft voor de jongeren om hier te wonen/ 
te blijven. Dit is goed voor Stampersgat, voor de verenigingen en de voorzieningen. 

 
In de verdere discussie wordt de rol van de woningbouwcorporatie aangekaart. Ook zij moeten een steentje 
bijdragen aan goede woningen, bevorderen van de doorstroming en kwaliteit van leefomgeving.  Een eerder 
woningbouwplan heeft geen doorgang gevonden. Onduidelijk is of uiteindelijk nog iets wordt gerealiseerd. 
Tijdens de avond wordt aangegeven dat de toewijzing van woningen aandacht verdient.  
Met het oog op woningbouw wordt door aanwezigen opgemerkt dat gemeente geen gronden heeft, waarvoor 
iemand met zelfbouwplannen kan aankloppen. Het gemeentelijk grondbezit in Stampersgat is beperkt. De 
wethouder verwijst naar het cpo-project op de gemeentegronden nabij Havenstraat en het initiatief van de 
Samenstichting op deze locatie.  
 
Wethouder Akkermans vat na de stemmingen en discussie de avond samen: 

• Hoge opkomst, verhoudingsgewijs de grootste opkomst. 
• Verschillende geluiden, positieve en negatieve geluiden over rol gemeente. 
• Samen zaken oppakken is een duidelijk signaal, de gemeente hoort hier voor de inwoners van 

Stampersgat duidelijk bij. 
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Oudenbosch 

 16 december 2015 

Wethouder Paantjens opent de bijeenkomst. Hij heet de aanwezigen welkom en licht de achtergrond toe in 
verband met het door de provincie opgezette project Krachtig Bestuur. Elke Brabantse gemeente dient een 
toekomstvisie te maken waarin aangegeven is op welke (bestuurlijke) wijze men de realisatie van de 
maatschappelijke opgaven wil vormgeven. Deze bijeenkomsten in de vorm van burgerparticipatie, die in alle 5 
de dorpen van de gemeente plaatsvinden, zijn bedoeld om de maatschappelijke opgaven op te halen. Daarna 
volgen nog 2 expert bijeenkomsten waarin de resultaten verder worden uitgediept om te gebruiken voor een 
bestuurlijke visie waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt. 

Het is zaak vooruit te kijken “out of the box” ! De wethouder haalt in dit verband een uitspraak aan van 
Franciscus van Assisi: “Begin met het nodige, Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het 
onmogelijke!” 

Hij geeft het woord aan mevrouw van Eck van gemeente Halderberge die samen met de heer Kerstens van 
adviesbureau BMC de avond als gespreksleiders verder zullen leiden. 

• Gevraagd wordt naar hoe we verder gaan na de bewonersavonden. 
De bedoeling is dat de in alle dorpen opgehaalde maatschappelijke opgaven voor de toekomst bij 
elkaar worden gebracht. Daarover zal de gemeenteraad later, medio 2016, een besluit nemen. We 
zullen het verdere verloop aan de deelnemers terugkoppelen via de verzamelde mailadressen. Als de 
raad heeft besloten, is het natuurlijk niet klaar. De vastgestelde maatschappelijke opgaven zullen tot 
een vervolgaanpak leiden bij inwoners, de gemeente en zo nodig in samenwerkingsverbanden. 

• Gepleit wordt voor het instellen van een denktank om de betrokkenheid van inwoners langer te 
benutten. 

Stelling 1 
Ik ben tevreden met hoe het nu is. Er hoeft in de k omende vijftien jaar ten opzichte van nu niet veel te 
veranderen in onze gemeente wat mij betreft.  
Eens:   11 %  
Oneens:  89% 

- Ter toelichting bij eens wordt opgemerkt dat het prima gaat, dat er voldoende verandert en dat de 
indruk bestaat dat het goed voor elkaar komt. 

- Bij oneens is de toelichting dat met name leefbaarheid en veiligheid de nodige aandacht moeten 
krijgen. Gedoeld wordt op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Helaas zijn er nog de 
nodige gaten in de bebouwing te vullen die mede door de crisis ontstaan zijn. Gepleit wordt voor het 
onderbrengen van mensen die gevlucht zijn voor een oorlog elders. Cultuur is een aandachtspunt. 

- Er zou meer voor jongeren te doen moeten zijn. Jongeren moeten meer aandacht krijgen, onder andere 
in de vorm van hulp bij het vinden van een baan. Dit om te voorkomen dat ze in de criminaliteit 
vervallen. 

- Er wordt teveel ‘stand alone’ vanuit de dorpen geredeneerd. Het mag grootschaliger, vanuit eenheid en 
vanuit de 5 dorpen van de gemeente. 

- Er is teleurstelling en zorg over deelname van allochtonen aan het lokale (verenigings)leven. De 
gemeente zou hiernaar onderzoek moeten doen om een verklaring te vinden en te (laten) werken aan 
een oplossing. Dit pleidooi wordt bevestigd. Men blijft vaak in het eigen veilige groepje. 

- Bij buurtpreventie- activiteiten zouden ook allochtonen moeten meedoen. Er is misschien weer behoefte 
aan de activiteiten zoals dezen jaren gelden werden georganiseerd door de Internationale 
Vrouwengroep. 

- Gepleit wordt voor gebruik van de lege Pauluskerk en het vrijgekomen schoolgebouw de Vossenberg 
voor diverse gebruikers. 
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Stelling 2 
Ik denk dat mijn kinderen over vijftien jaar nog st eeds/weer in Halderberge wonen.  
Eens:   10% 
Oneens:  90% 

- Bij oneens wordt toegelicht dat het niet gezellig genoeg is, dat er te weinig levendigheid is. 
- De KBO is de actiefste vereniging, vroeger was er meer te doen. 
- Vroeger was iedereen vriendelijker (van opa gehoord). 
- Mensen trekken zich meer terug. Degenen die gaan studeren, komen niet terug. Oudenbosch groeit 

niet. 
- Positief wordt geoordeeld over de betaalbaarheid van woningen en het gratis parkeren. 
- Er wordt gericht informatie gemist over alles wat er te doen is. En er wordt te weinig trots uitgestraald. 
- Voor afgestudeerden (HBO en universiteit) is hier geen/ te weinig werk. 
- Er is in Oudenbosch door een ‘stads’ karakter minder sociale samenhang en affiniteit met elkaar 

 

Stelling 3 

Ik vind het vanzelfsprekend om de stoep voor mijn h uis schoon  te houden.  
Eens:   95% 
Oneens:  5% 

- Opgemerkt wordt dat het wij- gevoel ontbreekt. Dat zou gecreëerd moeten worden. Dan gaat het, wat in 
de stelling staat, gebeuren. 

- Er wordt een vergelijking gemaakt met een polder bij Hoeven, waar de sociale controle en alertheid op 
elkaar en de omgeving groot is vanuit dat wij- gevoel. 

- Er wordt afstand genomen van marktmechanismen waarbij heil wordt verwacht van straffen en 
sanctioneren. Dat werkt juist averechts. Het gaat meer om het uitdragen van bezieling voor het 
positieve. 

- De wijkapp. waarmee miststanden worden gesignaleerd geeft een grotere sociale controle. 
- Begin bij jezelf, begin klein dat werkt aanstekelijk voor anderen. 
- Voorbeeldgedrag heeft uiteindelijk effect, bijvoorbeeld bij het opruimen van afvalblikjes. 
- Er is sprake van golvende beweging. Nu is er meer hufterigheid, laat het een ander maar doen, en dat 

komt door de opvoeding. Als verklaring wordt gegeven dat de vrije opvoeding een reactie is op de 
autoritaire opvoeding van de 50-er en 60-er jaren. 

- Ergernis is er over lege bloembakken. Dat is misschien een klein ding maar wel betekenisvol. Idee 
wordt geopperd om buurten bloembakken te laten adopteren. 

- Andere ergernis is het niet leegmaken van de bladkorven door de gemeente. Het openbare gebied ziet 
er niet mooi uit. Het is nooit echt schoon. Belangrijk is dat dit goed wordt georganiseerd en ook wordt 
gecommuniceerd, zodat het geen vragen  geeft. 

- Van belang vindt men dat de gemeente meteen reageert op meldingen over vuil of overlast. 

Stelling 4 
Ik ben bereid meer te gaan betalen voor voorziening en als het alternatief is dat ze anders verdwijnen.   
Eens:   45% 
Oneens:  55% 

- Betreurd wordt dat er fors is bezuinigd op cultuur, wat niet is teruggedraaid nu het wat beter gaat.  
- Men wil meebetalen maar wil er wat voor terugzien. 
- Het bezuinigen op culturele voorzieningen is onvoldoende beredeneerd vanuit de gevolgen op langere 

termijn. Instellingen die worden genoemd zijn de muziekschool (verdwenen in de oude vorm), 
bibliotheek (op bezuinigd), Fidei et Arti (minder gevarieerd programma) en filmhuis de Fanfare (vooral 
zware films).  
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- Het gebruik van voorzieningen is niet goed verdeeld over alle bevolkingsgroepen. Er zou beter en 
slimmer gebruik moeten worden gemaakt van wat er is. Gebouwen zijn er genoeg. Het gaat niet om 
stenen maar om de programmering. 

- Door gemis aan culturele voorzieningen wordt de gemeente minder aantrekkelijk. 
- Aangekaart wordt de kloof tussen arm en rijk. Genoemd wordt een initiatief om kinderen van ouders 

met een minimuminkomen ook een Sinterklaascadeautje te bezorgen, waardoor zij het gevoel kregen 
erbij te horen. 

- Er wordt vernieuwend vermogen op commercieel gebied gemist, het is er wel op sociaal gebied. 
- Gevraagd wordt naar het samenbrengen van vraag en aanbod via een website (die blijkt al door de 

Rabobank te zijn opgezet: ‘Wij helpen’). 
- Meer activiteiten onderbrengen in leegstaande gebouwen. 
- Jongeren zelf initiatief laten nemen als vroeger bij Try. 
- De samenleving wordt gekenschetst door een grote activiteit in de vorm van vrijwilligerswerk en 

mantelzorg en anderzijds een bezuinigende van liberalisering uitgaande overheid. 
- De openingstijden van het jongerencentrum sluiten niet aan bij de behoeften. Jongeren hangen rond. 
- Er wordt niet geaccepteerd dat jongeren lawaai maken. Er is niet eens een café in Oudenbosch. Waar 

mensen naar toe gaan is café Stroop in Bosschenhoofd. 

Stelling 5 
Ik vind het goed als er in de toekomst meer grote t oeristische attracties komen in onze gemeente.  
Eens:   42% 
Oneens:  58% 
 

- Er is aarzeling bij groot en het meervoud van attractie. 
- Geroemd wordt de waarde van de basiliek als attractie. Er is ook lof voor de gidsen van de kapel van 

Saint Louis, die in korte tijd gezorgd hebben voor een grote toeloop van mensen. 
- Alles dat er is beter voor het voetlicht brengen. Buit het uit en doe het vooral samen. Zorg ervoor dat het 

wervend werkt en ook werkgelegenheid oplevert. Pleidooi voor een grootse meeslepende aanpak. 
Halderberge heeft veel te bieden. Breng samenhang aan en verbindt de dorpen. Masterplan is nodig 
om er samen de schouders onder te zetten. We mogen hierin ondernemender zijn.  

- Gemist wordt aanzien van de route tussen haven en Tivoliplein. Daar zou iets aan moeten gebeuren. 
- Gesignaleerd wordt dat er nu meer groei is dan in economisch betere tijden. Er komt meer tot stand en 

het komt van onderop. 
- Er worden meer ouderen bereikt om naar Oudenbosch te komen dan jongeren. Jeugd moet ook iets 

geboden worden. 
- Opgemerkt dat de gemeente geld verspilt. 
- Gewezen wordt op de unieke aanwezigheid van het arboretum in het centrum van Oudenbosch. 
- Wat mooi is, is nog verborgen. Ontsluit het voor de inwoners zelf en de bezoekers. Maak het centrum 

verkeersvrij, zodat het daar fietsen veilig wordt. 
- Ontsluit gebouwen voor bezoekers, bijvoorbeeld de mooie kerken in Oud Gastel en Hoeven. 
- Religieus erfgoed trekt geen jongeren. Daarvoor heb je trekkers nodig als Splesh (bosbad Hoeven). 

Stelling 6 
Goed wonen is voor mij het belangrijkst, werken en winkelen doe ik net zo lief in andere plaatsen.  
Eens:   47% 
Oneens:  53% 

- Oudenbosch heeft veel nationaliteiten en ontbeert naar verhouding vrije sector- woningen. Daardoor is 
de bevolking te eenzijdig samengesteld. 

- Er is voldoende werk in de buurt. Dagelijkse boodschappen kan in Oudenbosch, shoppen niet. 
- De vraag wordt opgeworpen hoe het winkelen er over 20 jaar uitziet ten gevolge van internet. 
- Winkelen wordt onderschat als waardevol. Dat maakt het wonen in een dorp wel aantrekkelijker. 

Wonen, werken en winkelen word en beschouwd als een geïntegreerd geheel. Dat heeft een 
gemeenschap nodig. 



61 

 

- Zo’n 15 jaar geleden had Oudenbosch een streekfunctie, nu niet meer. 
- Opgeroepen wordt hierin te investeren in plaats van het op zijn beloop te laten. 
- Verondersteld wordt dat over 15 jaar de gemeente West Brabant west zal bestaan, van Putte tot en met 

Hoeven met als centrum Bergen op Zoom of Roosendaal. 
- Oudenbosch heeft de potentie om centrum van zo’n gemeente te worden. 
- Investeren in jeugd tot 15 jaar in alle dorpen. 

 
Stelling7 
Het dorp waarin ik woon is belangrijker voor mij da n de gemeente. 
Eens:  78% 
Oneens: 22% 
 

- Het dorp vinden de meeste aanwezigen belangrijker als de gemeente. 
- Hoeven wordt genoemd als een vertrouwd ander dorp. 
- Opgemerkt wordt dat de som van de 5 kernen meer is dan allen afzonderlijk. 
- Men weet dat de 4 andere dorpen afgunstig zijn op Oudenbosch. 
- Complexe problemen, waarvan vaak sprake is, zijn makkelijker op te lossen vanuit een groter geheel. 
- Op de vraag of Halderberge groot genoeg is wordt geantwoord dat het iets groter mag. 

Stelling 8  

De allerbelangrijkste opgave voor de toekomst vind ik: 
1. Het ontwikkelen van werkgelegenheid     28% 
2. Het versterken van aantrekkelijkheid van de dorpen als woonplaats  22% 
3. Het versterken van de sociale deelname 
(verenigingen, vrijwilligerswerk, zorg voor elkaar en de omgeving)  39% 
4. Het behoud van zelfstandigheid als gemeente    11% 

 

Over deze stelling vindt geen verdiepend gesprek meer plaats. 
Het gemengde beeld en de verhoudingen is uit de eerdere gespreksrondes ook al gebleken. 

Wethouder Paantjens sluit de bijeenkomst af en komt op een aantal aangestipte onderwerpen terug. Hij 
benadrukt blij te zijn met de aanwezigheid van iedereen, ook de gemeenteraadsleden. Tot slot nodigt hij de 
aanwezigen uit voor een drankje in de foyer en wenst iedereen een wel thuis. 
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Sfeerimpressie Expertmeetings ‘Dromen, denken, doen’ 
 

28 januari 2016 organiseerde de gemeente Halderberge de eerste expertmeeting in het kader van Dromen, 

Denken, Doen: de toekomstvisie van Halderberge. Voorafgaand aan de expertmeetings is in vijf sessies 

gesproken met de Halderbergse inwoners. Samen met de uitkomsten van de expertmeetings vormt het input 

voor de toekomstvisie van Halderberge. 

 

Inleiding wethouder Paantjens 

Wethouder Paantjens opende de meeting met een blik in zijn ‘glazen bol’. Beste aanwezigen, kijk eens in de 

glazen bol en zie daarin de toekomst van Halderberge. Wat zie je dan? 

 

Presentatie Sjaak Cox 

Sjaak Cox is adviseur en onderzoeker en verdiepte zich lange tijd in de 

West- Brabantse cultuur. Hij ziet een nieuwe manier waarop inwoners 

en overheid met elkaar omgaan en vertelt hier op een prikkelende 

manier over. Van een overheid die alles bedenkt naar een overheid die 

het samen met inwoners doet. Inwoners hebben een andere houding 

richting de overheid. Hij vat dit prachtig samen: alles wat je voor mij 

doet, maar niet met mij, doe je tegen mij. Hij ziet dat mensen niet 

zozeer vertrouwen hebben in de overheid, maar wel in elkaar, in de 

mensen om hen heen.  

 

Aan de slag! 

De deelnemers gaan in groepen uiteen om met elkaar in de toekomst te kijken op de thema’s: 

- Toerisme/recreatie vs. (maak)industrie en bedrijvigheid 

- Woongemeente vs. Wonen compleet  

- Zorg voor elkaar/samenhang/cohesie vs. Verzakelijking/individualisme  

Er zijn steeds twee uiterste benoemd. De vraag daarbij: waar staan we over 15 tot 20 jaar? 

 

Toerisme/ recreatie versus (maak)industrie en bedrijvigheid 

Langs verschillende invalshoeken wordt ervoor gepleit geen harde keuze te maken tussen de twee, omdat ze 

elkaar nodig hebben om een complete gemeente te zijn. Voor jongeren met een bepaalde opleiding is 

werkgelegenheid in de nabijheid een belangrijk aspect van weging om in de gemeente te blijven wonen of te 

vertrekken. De ligging tussen de havens Rotterdam en Antwerpen verbindt twee bronnen van bedrijvigheid 

maar ook in de verbindingslijn is naar de mening van de aanwezigen voldoende werkgelegenheid voorhanden, 

regionaal beschouwd zijn daar Moerdijk, Borchwerf en Bergen op 

Zoom als werkgelegenheidsbieders.  

Omdat het werkaanbod kwantitatief als voldoende wordt beschouwd 

is het zaak om regionaal maar ook zeker als Halderberge een groen 

hart te vormen, te behouden en te koesteren. Dit groene hart is onder 

andere een bron voor toerisme en recreatie wat meer moet worden 

geëtaleerd en verkocht. Gepleit wordt om dat als gemeente 

Halderberge te doen en niet alleen te kiezen voor Oudenbosch met 

zijn rijke religieuze erfgoed.  

 

Woongemeente versus wonen compleet 

De gemeente Halderberge is een echte woongemeente, die op het eerste gezicht al vrij “compleet” is te 

noemen. Wonen doe je in één van de 5 kernen. Er is een grote diversiteit aan voorzieningen aanwezig, 

hetgeen erg wordt gewaardeerd, ook in relatie tot wonen. In de toekomst moet dit worden gekoesterd en 

uitgebouwd, echter passend qua maat en schaal. Daarom is het ook van belang om keuzes te maken en uit te 

dragen “wat je wilt zijn”. Dit betekent niet automatisch dat alle voorzieningen in elke kern aanwezig moeten 
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zijn of in stand moeten worden gehouden. Als één van de belangrijkste woonmotieven wordt de 

betrokkenheid van de samenleving genoemd. De aanwezigheid van basisvoorzieningen van een school en een 

multifunctionele accommodatie is ook met het oog hierop van belang. Een veilige woonomgeving speelt ook 

een rol bij keuzes rondom wonen. Een diversiteit aan woningen is van 

belang, zodat alle bevolkingsgroepen een keuze hebben en elke kern een 

toekomstbestendige, evenwichtige bevolkingssamenstelling kent. 

Flexibele opstelling ten aanzien van wooninitiatieven, die door de markt 

wordt opgepakt om voldoende mogelijkheden te creëren voor de alle 

doelgroepen. 

 

Zorg voor elkaar/samenhang/cohesie versus 

verzakelijking/individualisme 

Wens en verwachting voor over 15 jaar zijn lastig van elkaar te scheiden als je 

kijkt naar deze twee scenario’s. Al heel gauw speelt ‘zo zouden we dat toch 

met elkaar willen of moeten regelen’ door de discussie heen. Daarom leverde 

het gesprek niet twee uit elkaar liggende toekomstscenario’s op, maar meer 

een hybride-model.  

Uitgangspunt was de zorg voor elkaar in de eigen omgeving. Die omgeving kan 

de eigen woonomgeving zijn: je huis, je straat, je buurt. Je blijft zo lang 

mogelijk zelfstandig met lokale voorzieningen die dat mogelijk maken. Maar 

ook je dorp en zelfs de gemeente is een schaal en grootte waarop zorg voor 

elkaar geregeld zou moeten of kunnen worden. 

Tegelijkertijd was er een duidelijk inbreng in het gesprek van mensen die meer de verzakelijking (en in mindere 

mate het individualisme) intrede zagen doen in de zorg. Aan de ene kant wordt die verzakelijking veroorzaakt 

door regionalisering en schaalvergroting. Een noodzakelijk kwaad, maar mits goed lokaal verankerd niet alleen 

maar een verschraling en verarming. De digitalisering en dan met name de multimedia werden genoemd als 

een vorm van verzakelijking en van individualisering. Tegelijkertijd biedt het kansen op het gebied van zorg op 

afstand en het voorkomen van eenzaamheid.  

 

Vervolg 

18 februari staat de tweede expertmeeting gepland. Er komt opnieuw een interessante gastspreker: Marcel 

Boogers, verbonden aan de Universiteit Twente en expert op het gebied van lokaal en regionaal bestuur. 

Daarna pakken we de thema’s zoals die tijdens de eerste sessie zijn benoemd verder op. We zoomen dan in op 

de rollen die partijen kunnen vervullen bij het werken aan de toekomst en we spreken over verschillende 

bijpassende bestuursvormen. Wat is bijvoorbeeld de rol van de overheid? Faciliteren, regisseren? We praten 

er 18 februari graag met u op door.  
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PRESENTATIE MARCEL BOOGERS || EXPERTMEETING 2 
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