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HET MOET BLIJVEN KLOPPEN 

Lokaal Halderberge is er voor alle inwoners, verenigingen en ondernemers van Halderberge. 

Samen met hen hebben we gekeken naar wat de toekomst ons naar verwachting gaat 

brengen en hoe wij als politieke partij daar het best op in kunnen spelen.  

Het kloppend hart van de Halderbergse samenleving zijn onze inwoners en dat hart moet 

blijven kloppen. 

Lokaal Halderberge handelt niet volgens opgelegde doelen en afspraken van landelijke 

partijen. Wij kiezen voor onze inwoners ongeacht in welk dorp of wijk ze wonen, welke 

mening ze koesteren en wat hun geloofsovertuiging is.  
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DE TOEKOMST VAN HALDERBERGE  

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, faciliteren en de omstandigheden te optimaliseren. Als eerste 

overheid, dicht bij onze inwoners, richt de gemeente zich op waar we naar toe willen. Dat 

doet zij niet alleen, maar vooral samen. Sámen met inwoners en andere partijen in en rond 

Halderberge. Samen met gemeenten in de regio, maar ook samen met de rijksoverheid, de 

provincies en de waterschappen. Vanuit eigen kracht en vanuit een gelijkwaardige positie. 

Volgens Lokaal Halderberge gaat het in ieder geval; óm, mét en óver mensen. 

Eind 2016 hebben we onze bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge vastgesteld. 

In nauw overleg met burgers, bedrijven, het onderwijs en maatschappelijke instellingen is de 

gemeente tot de belangrijkste maatschappelijke opgaven gekomen: 

 Eigen ruimte voor initiatieven van inwoners, verenigingen, ondernemers en het onderwijs. 

 Ontwikkeling van vijf aantrekkelijke en leefbare woonkernen met ieder een eigen 

identiteit. 

 Maatwerk leveren bij woningbouw. 

 Ontwikkeling van zelfbewustzijn en trots. 

 Kansen benutten op het gebied van recreatie en toerisme. 

Deze punten zijn voor Lokaal Halderberge belangrijk, omdat u als inwoner, ondernemer, 

onderwijsinstelling of maatschappelijke instelling het belang ervan heeft aangegeven. Zowel 

tijdens de Denken, Dromen en Doen bijeenkomsten als de expertbijeenkomsten. Want in 

samenspraak met betrokkenen komen wij tot de beste oplossingen. Daarbij zien we deze 

punten als een pragmatische uitwerking van de visie op en missie voor Halderberge en een 

goede leidraad voor in de toekomst te nemen besluiten. 

Halderberge met inwoners 

In alle dorpen van Halderberge voelen inwoners zich betrokken bij hun wijk of dorp en velen 

zetten zich daar vrijwillig voor in. Schoonmaakacties voor de straat, actief meedenken met 

de gemeente over een betere inrichting van de omgeving of vrijwilligersacties voor 

verenigingen. Inwoners die midden in de samenleving staan, ontplooien initiatieven waar 

werkelijk behoefte aan is. Lokaal Halderberge juicht dit toe.  

De maatwerkoplossingen die inwoners aandragen nemen op deze manier de plaats in van 

de standaardoplossingen van de overheid.  

De beschikbare ‘pluimen’ van 250 euro vindt Lokaal Halderberge een goed begin. Om meer 

goede initiatieven te faciliteren is echter meer (financiële) ruimte nodig. Lokaal Halderberge 

wil daarom binnen de programmabegroting meer middelen vrijmaken om initiatieven vanuit 

de samenleving te ondersteunen. Dit betekent in sommige gevallen ook dat de gemeente 

een andere rol moet aannemen, met faciliterend karakter.  
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Halderberge voor inwoners 

Lokaal Halderberge gaat voor een gemakkelijk bereik- en benaderbare gemeente die 

meedenkt met haar inwoners. Ongeacht of je digitaal, telefonisch of persoonlijk via de balie 

je vragen stelt, je moet volgens Lokaal Halderberge vriendelijk en deskundig behandeld 

worden, waarbij de gemeente bereid is met je mee te denken.  

EEN LEEFBAAR HALDERBERGE 

Halderberge met al haar wijken en (groen)voorzieningen is een prettige leefomgeving. Eén 

die moet blijven aansluiten op de wensen en behoeften van haar inwoners. Initiatieven die 

vanuit de inwoners ontstaan, dragen hier aan bij. Lokaal Halderberge voelt zich ervoor 

verantwoordelijk dat deze burgerinitiatieven en signalen die inwoners afgeven serieus 

worden genomen.  

In overleg met inwoners, verenigingen en de verschillende samenstichtingen wil Lokaal 

Halderberge onder andere kijken naar het onderhoud van het groen, kwaliteit van de 

bestrating en riolering en inrichting van de kinderspeelplaatsen. Door deze en vele andere 

verbeteringen in overleg aan te pakken, blijft Halderberge zich ontwikkelen tot een 

aantrekkelijke omgeving voor inwoners, ondernemers en toeristen.  

De afgelopen vier jaar zijn er forse bezuinigingen doorgevoerd die de gemeente een 

verbeterde financiële positie heeft bezorgd. Nu het economisch weer beter gaat, wil Lokaal 

Halderberge investeren in onder andere het onderhoud van het openbare groen, kwaliteit en 

toegankelijkheid van wegen en (verkeers)veiligheid. Samen met inwoners en ondernemingen 

kijkt Lokaal Halderberge hoe de middelen effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden 

om het onderhoud in dorpen en wijken te verrichten.  

  

Wegonderhoud 

Volgens Lokaal Halderberge moeten inwoners en ondernemingen zo min mogelijk last 

ondervinden wanneer er onderhoud aan de wegen, renovatiewerkzaamheden of een nieuwe 

inrichting van de omgeving plaatsvindt. Tijdige en heldere communicatie over de voortgang 

van werkzaamheden en wegopbrekingen en het voorbereiden van inwoners op 

wegomleggingen moeten vanzelfsprekend zijn. Bij de aanleg van de Doorgaande Route 

Oudenbosch is een app gebruikt om inwoners en andere betrokkenen op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen. Deze app heeft zijn toegevoegde waarde bewezen. Lokaal 

Halderberge wil bij vergelijkbare werkzaamheden structureel een dergelijke app inzetten bij 

de informatievoorziening naar inwoners. 

 

Groenonderhoud  

De toekomstige aanleg van groenvoorzieningen in Halderberge is opgenomen in de 

Groenbeleidsvisie 2020. In lijn met deze visie maakt Lokaal Halderberge zich de komende 

jaren sterk voor verzorgde en onderhoudsvriendelijke groenperken die een bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid in alle wijken en dorpen van Halderberge.  
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Woningbouw  

In een periode van vijftien jaar moeten in West-Brabant ruim 33.000 woningen worden 

gebouwd om in de toenemende vraag te voorzien. De Provincie Noord-Brabant heeft daarom 

het maximaal aantal te bouwen woningen per gemeente vrijgegeven. 

Dit biedt kansen. Lokaal Halderberge wil dat de gemeente Halderberge start met 

woningbouw op eigen gronden; dat leegstaande winkelpanden, kantoren en andere 

gebouwen waar nodig c.q. gewenst worden omgebouwd naar woningen; en dat ze meedenkt 

met inwoners die om wijzigingen van het bestemmingsplan vragen. Lokaal Halderberge gaat 

voor het flexibel omgaan met de bestemming van wonen en detailhandel waardoor leegstand 

wordt voorkomen. 

Het voorkomen van leegstand en verpaupering van centrumgebieden in de dorpen staat bij 

Lokaal Halderberge hoog op de prioriteitenlijst. Nadenken over een betere invulling van 

bestaande gebouwen en zorgvuldig omgaan met nieuwbouw, maakt dat inwoners prettig 

wonen in een wijk. Werkelijk luisteren naar de behoeften van onze inwoners. Dit betekent 

niet alleen de focus leggen op de bouw van eengezinswoningen, maar juist ook op 

betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en hun eventuele mantelzorger. 

Daarnaast moet er ruimte zijn voor initiatiefnemers, die al dan niet in CPO constructies op 

een vrije bouwkavel hun droomwoning willen realiseren. In deze tijd moet er volgens Lokaal 

Halderberge ook geëxperimenteerd worden met alternatieve woonvormen.  

 

Migratie 

Door onrust in de wereld ziet ook onze gemeente een toestroom van mensen uit landen 

waar oorlog en/of armoede heerst. Lokaal Halderberge wil statushouders goed laten 

integreren in de Halderbergse samenleving. Een eerlijke spreiding over alle kernen in onze 

gemeente draagt hieraan bij. Zo worden zij onderdeel van een wijk waar verschillende 

culturen samenkomen. Zij leren sneller wat de Nederlandse waarden en normen zijn en hoe 

wij binnen Nederland en Halderberge werken en leven. Op deze manier wordt de integratie 

bevorderd en is er ook echt sprake van integreren.  

In West-Brabant wonen en werken duizenden arbeidsmigranten uit voornamelijk Oost-

Europa. Een goede registratie van arbeidsmigranten is noodzakelijk. Deze registratie is o.a. 

noodzakelijk voor 

het innen van lokale belastingen, maar ook om te weten wie waar woont. Dit laatste is van 

belang vanwege de brandveiligheid van de huisvesting , het verstrekken van vergunningen 

en andere calamiteiten. Vanwege de efficiëntie is Lokaal Halderberge voorstander om de 

registratie te regelen op regionaal niveau. 
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EEN VEILIG HALDERBERGE  

Lokaal Halderberge vindt dat iedereen het recht heeft op een veilige woon- en 

werkomgeving. Daarom mogen inwoners van Halderberge verwachten dat de gemeente 

ingrijpt als onveilige situaties ontstaan. Dat zij hierbij verder kijkt dan de gemeentegrenzen 

en actief de samenwerking met buurtgemeenten opzoekt is voor Lokaal Halderberge een 

vanzelfsprekendheid.  

Fysieke veiligheid 

Fysieke veiligheid heeft betrekking op de verkeersbewegingen over weg, water, spoor en 

door de lucht. De inrichting van het wegverkeer moet zoveel mogelijk bescherming bieden 

aan de ‘zwakste’ verkeersdeelnemers te voet of op de fiets. Veilige routes naar scholen en 

sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. 

Voor wat betreft verkeer over water, over het spoor en door de lucht is landelijke regelgeving 

sterk maatgevend voor de mogelijkheden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor 

door de dorpen is ongewenst en moet zoveel mogelijk worden vermeden. Lokaal 

Halderberge zal zich blijven inzetten voor het terugdringen van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over het spoor. Aan onvermijdbare risico’s moet veel aandacht gegeven worden in 

rampenplannen. Lokaal Halderberge staat ook stil bij het verkeer van steeds groter 

wordende landbouwvoertuigen. Bij aanpassingen in het wegennet van Halderberge dient 

aandacht te worden besteed aan veilige en goed berijdbare routes voor deze voortuigen. 

Ook in de wijk moeten inwoners zich veilig voelen. Helaas gebeurt het nog te vaak dat een 

wijk last heeft van bepaalde mensen uit de omgeving. De wet geeft ruimte om met deze 

mensen in gesprek te gaan en waar nodig in te grijpen. Lokaal Halderberge wil dat daar ten 

volle gebruik van wordt gemaakt. Het moet makkelijker worden een signalering van fysieke 

of sociale onveiligheid te melden, waarbij er ook meer aandacht moet zijn voor een juiste 

opvolging van die meldingen en een goede terugkoppeling. 

Hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet de gemeente actiever 

handelen als het gaat om signalering van omstandigheden die in de toekomst een probleem 

kunnen worden. Daarvoor is een goede communicatie tussen organisaties als politie, 

woningcorporaties, jongerenwerk en GGZ/GGD essentieel. Initiatieven als buurtpreventie en 

buurtbemiddeling zijn hierbij ook van onschatbare waarde. 

Verlichting 

Verlichting van wijken, fietspaden of wegen is belangrijk voor de verkeers- en sociale 

veiligheid in Halderberge. Bij vernieuwing van wegen moet de gemeente goed kijken naar de 

juiste balans tussen verlichting voor fietsers en voor het gemotoriseerd verkeer. Lokaal 

Halderberge wil voor deze verlichting LED-straatverlichting gebruiken als duurzame 

oplossing. Net zoals het automatisch aanpassen van het lichtniveau aan de behoefte. Lokaal 

Halderberge vindt dat de gemeente hierin het juiste voorbeeld moet tonen waarbij veiligheid 

en duurzaamheid de sleutelwoorden zijn.  
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Hulpdiensten 

Lokaal Halderberge wil dat beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanrijdtijden van onze 

hulpdiensten op peil blijven. We houden daarom de vinger aan de pols bij beleid dat bij de 

Veiligheidsregio ligt. Verschraling van de brandweervoorzieningen moet worden voorkomen. 

Een blijvende aandacht voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in onze gemeente, 

zorgt ervoor dat de gemeente verzekerd blijft van lokaal goede brandweerzorg. De ingezette 

koers om steeds meer reanimatieapparatuur (AED’s) in Halderberge te plaatsen willen wij als 

Lokaal Halderberge voortzetten. In combinatie met training van vrijwilligers willen we een 

netwerk dat in de eerste momenten van een calamiteit het verschil kan maken tussen leven 

en dood. 

Controle  

Lokaal Halderberge wil meer middelen om BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaar) aan te 

stellen zodat, nakoming van wet en regelgeving beter gehandhaafd kan worden. Net als 

onze inwoners wil Lokaal Halderberge dat afvaldumpers, parkeerovertreders en 

hondenpoepverspreiders beboet worden. Zodra de wettelijke mogelijkheid bestaat de 

uitgedeelde boetes als gemeente zelf te innen, moeten deze worden aangewend ter 

voorkoming van nog meer dergelijke overlast. Criminaliteit mag niet lonen en controle op 

illegale hennepteelt en drugslaboratoria moet daarom worden voortgezet. 

EEN ONDERNEMEND HALDERBERGE  

Lokaal Halderberge heeft haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe Economische Visie 

Halderberge 2020. Deze visie is tot stand gekomen na verschillende gesprekken en 

werksessies met ondernemers, ondernemersorganisaties, gemeenteraad en vele andere 

belangstellenden. Lokaal Halderberge wil de verdere ontwikkeling van deze visie samen met 

de Economische Koepel Halderberge, buurgemeenten, andere organisaties, inwoners en 

verenigingen verder vormgeven. Samen besluiten wat goed is voor de gemeente.  

En dat is volgens Lokaal Halderberge oog hebben voor de lokale economie en haar 

ondernemers. Ook het inkoopbeleid van de gemeente moet meer ruimte gaan geven aan 

lokale ondernemers. Lokaal Halderberge wil hiertoe de aanbestedingsregels waar mogelijk 

aanpassen en uitbreiden.  

Ontwikkeling bedrijvenpark 

Binnen de gemeente Halderberge is er veel bedrijvigheid. Van winkeliers tot multinationals 

Halderberge is een logische plaats om te vestigen. Mede door de aantrekkende economie 

vestigen zich steeds meer bedrijven op Borchwerf II. Dit bedrijventerrein is een 

samenwerking tussen de gemeente Roosendaal, gemeente Halderberge en een private 

partij. Over niet al te lange tijd zullen alle gronden verkocht zijn en eindigt de samenwerking 

tussen de partijen zoals afgesproken. Lokaal Halderberge ziet graag dat de samenwerking 

met gemeente Roosendaal wordt voortgezet voor het verdere beheer van het Borchwerf II. 

Zoals de ontwikkelingen op het bedrijvenpark Borchwerf II is er ook een toenemende 

belangstelling van organisaties om zich te vestigen op het bedrijventerrein Airpark Seppe. Dit 

is goed voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Lokaal Halderberge ziet graag dat 

luchtvaart gebonden en luchtvaart gerelateerde bedrijven zich hier vestigen.  
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Maar ook indirect luchtvaart gerelateerde bedrijven moeten volgens Lokaal Halderberge die 

mogelijkheid kunnen krijgen. Het blijft belangrijk dat het maximaal toegestaan aantal 

vliegbewegingen niet wordt overschreden. Voor de andere bedrijventerreinen binnen de 

gemeente geldt dat er ingezet moet worden op goed onderhoud, zodat ook deze terreinen 

een aantrekkelijke locatie zijn en blijven voor bestaande en nieuwe bedrijven. 

Winkelgebieden 

De winkelgebieden van de dorpen in Halderberge zijn erg belangrijk. Ook Halderberge heeft 

te maken met ongewenste leegstand. Verhuur van deze panden is in de huidige tijd niet 

eenvoudig. Lokaal Halderberge wil daarom dat binnen de winkelgebieden flexibele 

bestemmingsplannen worden gehanteerd. Wat nu een winkelpand is, moet tevens de 

bestemming Wonen krijgen en vica versa. Lokaal Halderberge ziet geen nut om dit per pand 

te bekijken, maar streeft ernaar om deze maatregel voor een heel gebied af te geven.  

Ook in Halderberge willen supermarkten uitbreiden op eventueel andere locaties. Lokaal 

Halderberge wil rekening houden met de ontwikkelingen binnen deze ondernemingen op 

voorwaarde dat wensen en ideeën van toekomstig omwonenden mee worden genomen in 

de keuzes. Ook mag het pand waar de supermarkt uittrekt niet leeg komen te staan. De 

winkelstraten moeten aantrekkelijk blijven, zodat ook andere organisaties zich willen 

vestigen. Hier draagt voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers maar ook voor 

personeel en de bewoners van het gebied aan bij.  

Lokaal Halderberge zet in op voldoende parkeervoorzieningen en een parkeerbeleid wat 

optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze bewoners, ondernemers en 

bezoekers.  

Digitalisering 

Wij leven in een digitaal tijdperk. Halderberge vindt het belangrijk dat de digitale 

dienstverlening voor iedere inwoner begrijpelijk en toegankelijk wordt. Snelle 

internetverbinding aan huis of onderweg is niet meer weg te denken. Lokaal Halderberge zet 

breedbandnetwerk daarom hoog op de agenda. Eind 2018 moet snel internet bereikbaar zijn 

voor alle inwoners in de dorpen en in het buitengebied van Halderberge. Lokaal Halderberge 

wil dit bevorderen door de vergunningsprocedure te verkorten en goedkoper te maken. 

EEN BRUISEND HALDERBERGE  

Halderberge is in trek bij toeristen die één of meerdere dagen in onze mooie dorpen 

verblijven. Met haar groenrijke bosgebied, rijke cultuur, jachthaven, airparc en 

waterspeelpark Splesj is Halderberge in trek. Lokaal Halderberge wil vanaf 2020 jaarlijks 

ruim 200.000 (dag)toeristen in Halderberge verwelkomen. Om dit te bereiken moet de 

gemeente nauw samenwerken met hen die bij de toeristische sector betrokken zijn. Lokaal 

Halderberge wil dat initiatieven van ondernemers in de toeristische sector snel op hun 

haalbaarheid beoordeeld worden door de gemeente.  

Om een aantrekkelijke gemeente te blijven, zijn er volgens Lokaal Halderberge investeringen 

nodig in het creëren van toeristische fietsroutes in het buitengebied en in het cultureel 

erfgoed in alle dorpen. Lokaal Halderberge juicht de plannen die er zijn voor de 

noodzakelijke restauratie van Bovendonk in Hoeven van harte toe.  
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De Provincie Noord-Brabant heeft een apart budget beschikbaar gesteld voor investeringen 

in het cultureel erfgoed in Oudenbosch. Lokaal Halderberge hoopt dat de plannen die er nu 

zijn, zoals verplaatsing Fidei et Arti naar de Kapel van St. Louis en omgeving, de 

verplaatsing van musea, de renovatie van het pand Markt 68 en de herbestemming van het 

voormalige klooster van St. Anna uiterlijk eind 2020 afgerond zijn.  

Cultuur  

Cultuur ontwikkelt de mens. Het zet aan tot denken en stimuleert samenwerking binnen de 

kernen van Halderberge. Hierin is het verenigingsleven de verbindende factor tussen 

inwoners onderling, maar ook de gemeente. Volgens Lokaal Halderberge moeten inwoners 

zelf kunnen uitspreken welke initiatieven zij belangrijk vinden, waar vervolgens gemeente 

Halderberge in kan ondersteunen. Meedenken binnen en buiten gestelde kaders levert 

mooie initiatieven op waar zowel de inwoners als gemeente profijt van hebben. Het culturele 

hart binnen ieder dorp van Halderberge moet blijven kloppen en Lokaal Halderberge 

stimuleert dan ook nieuwe projecten die inwoners samenbrengen. 

Luchtvaarttoerisme 

Vliegveld Seppe moet een belangrijke rol spelen bij de Halderbergse toeristische ambities. 

Het Vliegend Museum, de ambitie het belangrijkste parachutespringpark van Nederland te 

worden en de organisatie van evenementen spelen daarbij een belangrijke rol. Lokaal 

Halderberge wil kijken wat voor mogelijkheden het vliegveld nog meer te bieden heeft voor 

toeristen en welke organisaties nog meer interesse hebben om zich daar te vestigen. 

Voorwaarde hierbij blijft dat het maximaal toegestaan aantal vliegbewegingen niet 

overschreden wordt.  

Watertoerisme 

Water speelt ook in onze gemeente een belangrijke rol. Logisch dat dan ook het 

watertoerisme alle aandacht moet krijgen. Enige jaren geleden werd de jachthaven van 

Oudenbosch geprivatiseerd. Lokaal Halderberge ondersteunt de plannen om nog meer 

passanten in de haven te krijgen. De aanwezigheid van de aanlegplaats voor boten in de 

kern Stampersgat is eveneens van groot belang. De passanten maken hier veelvuldig 

gebruik van. De samenwerking met Waterpoort, het gebied rond het Volkerak Zoommeer, is 

de afgelopen jaren een succes gebleken. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, 

overheden en burgers met initiatieven samen. Lokaal Halderberge zet ook de komende 

periode in op deze samenwerking, want door de samenwerking van verschillende 

organisaties in Waterpoort kunnen kansen worden benut die alleen niet gerealiseerd kunnen 

worden. 

Sport  

Bewegen stimuleert lichaam en geest van zowel jongeren, volwassen, ouderen en mensen 

met een beperking. Het verbindt inwoners en creëert een gezonde dosis van 

competitiegevoel en doorzettingsvermogen. Lokaal Halderberge vindt het belangrijk dat 

iedereen zowel de jongeren als de ouderen voldoende mogelijkheden moeten hebben om te 

sporten. Gezinsinkomen mag niet de reden zijn dat iemand niet kan deelnemen aan een 

sport. Uit oogpunt van gezondheid en gemeenschapszin zijn sportverenigingen onontbeerlijk.  
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De door de gemeente geboden gelegenheid tot sport moet een zo groot mogelijk aantal 

inwoners van alle leeftijden bereiken.  

Het belang van sport voor de jeugd is uit oogpunt van gezondheid en sociaal welzijn 

duidelijk, maar dat geldt ook voor de senioren van onze gemeente. In het algemeen moet 

deelname door jeugd, 65+ en gehandicapten gestimuleerd worden. Subsidies aan 

sportorganisaties worden meer afgestemd op het aantal lidmaatschappen voor jeugd, 65+ en 

gehandicapten. Het is minder nodig om deelname door volwassenen te subsidiëren.  

Door krachten te bundelen, kunnen meerdere verenigingen profiteren van goede faciliteiten. 

Voor Lokaal Halderberge is het gelijktrekken van de subsidies die afgegeven worden aan 

vergelijkbare buitensportactiviteiten hierin de eerste stap.  

EEN SOCIAAL HALDERBERGE 

Met de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) 

en de Participatiewet hebben gemeenten er vanaf 2015 een groot aantal taken bij gekregen. 

Het gaat hierbij vooral om taken ter ondersteuning van kwetsbare inwoners. Met deze 

decentralisaties is versnippering van het beleid tegengegaan. Ondanks de stroeve start, 

heeft deze manier van zorg regelen zijn weg gevonden. 

Jeugdzorg 

Halderberge is zelf verantwoordelijk voor alle jeugdzorg en de uitvoering van kinder-

beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Met negen buurgemeenten werkt de 

gemeente samen met de jeugd tot 18 jaar en hun ouders. Zij worden bijgestaan daar waar 

nodig. Lokaal Halderberge ziet de waarde van samenwerking op het gebied van inkoop 

bekostiging en het delen van financiële risico’s.  

In de toekomst wil Lokaal Halderberge een nog sterkere samenwerking met organisaties en 

buurgemeenten aangaan om de zorgvrager beter van dienst te kunnen zijn en de financiële 

kosten binnen de perken te houden. Lokaal Halderberge wil voor kinderen en jongeren die 

regelmatig geconfronteerd worden met huiselijk geweld, jongeren met een verslaving aan 

alcohol, drugs of kansspelen investeren in het sociale wijkteam. Jeugdprofessionals 

aangevuld met deskundige organisaties, waar de zorg wordt ingekocht, werken in dit team 

nauw samen om deze mensen bij te staan.  

Bij kindermishandeling of huiselijk geweld kan de ontwikkeling van een kind onder druk 

komen te staan. Belangrijk om onveilige opvoedsituaties tijdig te signaleren, te bespreken en 

te verbeteren. Volgens Lokaal Halderberge is de gemeente verantwoordelijk voor de aanpak 

ervan. Daarom moet er geïnvesteerd worden in Het Veilig Thuis; een advies- en meldpunt 

huisslijk geweld. Medewerkers bieden hier professionele hulp en ondersteuning. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De wet Maatschappelijk Ondersteuning is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig 

hebben om thuis te kunnen blijven wonen. De hulp is nodig omdat het alleen of met behulp 

van de omgeving nier (meer) lukt. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om 

mee te doen aan de samenleving.  
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Lokaal Halderberge wil voor de mensen die niet op eigen kracht verder kunnen, investeren in 

de wijkteams binnen de dorpen. Hier kunnen mensen informatie aanvragen en wordt er hulp 

geboden op het gebied van zorg en welzijn o.a. huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen 

en aanpassingen in de woning, vervoer e.d. 

Ondanks de hechte samenleving binnen de dorpen is eenzaamheid een groot probleem 

onder mensen. En dan met name bij onze ouderen. In Halderberge geven 3000 inwoners 

aan zich weleens eenzaam te voelen. Lokaal Halderberge wil deze mensen weer betrekken 

bij de samenleving en ze onderdeel laten zijn van een gemeenschap. Lokaal Halderberge wil 

samen met de WMO raad, de Seniorenraad en ouderenorganisaties beleid maken om 

eenzaamheid actief tegen te gaan. 

Participatiewet 

De Wet werk en bijstand (WWB) verstrekt een uitkering aan mensen die weinig of geen 

ander inkomen hebben om van te leven. Deze uitkering stopt als er voldoende inkomen is. 

Wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt, moet men actief op zoek naar werk. De 

gemeente helpt daarbij door scholing en begeleiding. Als wederdienst voor deze uitkering, 

wordt verwacht dat mensen vrijwilligerswerk doen. Lokaal Halderberge wil dat deze 

wederdienst vaker wordt ingezet, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan de 

maatschappij.  

Voor de mensen die te ver van de arbeidsmarkt afstaan, bijvoorbeeld door een 

arbeidshandicap, verstandelijke of psychische beperkingen, moet Halderberge aangepast 

werk organiseren. Ook deze mensen willen zich onderdeel voelen van de samenleving en 

met beschut werk is dat mogelijk.  

Onderwijs 

Lokaal Halderberge heeft zich de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor moderne brede 

basisscholen voor alle kinderen in Halderberge. Met trots kijkt Lokaal Halderberge naar de 

basisscholen waar kinderen leren anno 2017. Maar dit is voor Lokaal Halderberge niet 

voldoende. De komende periode blijft de partij zich sterk maken dat er bij iedere basisschool 

accommodatie aanwezig is voor bewegingsonderwijs en dat leerlingen langs een veilige 

route de school kunnen bereiken. 

Markland College 

Halderberge biedt ook scholing aan middelbare scholieren. Om het Markland College voor te 

bereiden op de toekomst is een verbouwing en herinrichting noodzakelijk. Lokaal 

Halderberge wil, om het voortgezet onderwijs in Halderberge op hoog niveau te behouden, 

samen met het bestuur van de school en de gemeente kijken wat nodig en mogelijk is.  

Lokaal Halderberge wil er ook zijn voor de scholieren die om wat voor reden dan ook niet 

naar school gaan. Met zes regio gemeenten wordt intensief samengewerkt om het 

schoolverzuim en schooluitval tegen te gaan. Gezamenlijk wordt er alles aan gedaan om de 

jongeren binnenboord te houden en te zorgen dat men de school pas verlaat als het diploma 

binnen is. 
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EEN FINANCIEEL SOLIDE HALDERBERGE 

Lokaal Halderberge is trots op de afgelopen raadsperiode. Door onder andere de 

bezuinigingsrondes is het jaar 2017 met een stabiele financieel basis afgesloten. Nu de 

financiële positie weer de goede kant op gaat, is het van belang dat dit herstel zich verder 

doorzet. Volgens Lokaal Halderberge is de gemeente met haar financiële positie nog niet op 

de gewenste positie. Hoewel nog niet zorgelijk, gaat de verbetering van de financiële positie 

minder snel dan gewenst.  

De ratio van het weerstandsvermogen is wel op orde, maar de Eigen Vermogen positie 

annex solvabiliteitsratio en de schuldquote dienen nog verder te worden verbeterd. De 

komende periode zal Lokaal Halderberge dan ook de ontwikkeling van de financiële 

kengetallen nauwgezet volgen en bijsturen waar nodig. 

Ten aanzien van de lokale lasten wil Lokaal Halderberge OZB verhogingen beperken tot 

maximaal het inflatiepercentage. Daarbij dienen de rioolheffing als de afvalstoffenheffing 

volledig kostendekkend te zijn, zoals ook nu het geval is. 
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DE KERNWAARDEN VAN LOKAAL HALDERBERGE  

Lokaal Halderberge is de partij voor alle inwoners van Halderberge die kansen ziet in 

onderlinge samenwerking tussen inwoners, gemeente en gemeenteraad. Die waarde 

hechten aan een veilige en bruisende leefomgeving. 

Vanuit Lokaal Halderberge zijn er vier kernwaarden waar zowel het bestuur als de 

fractieleden in de gemeenteraad naar handelen. Deze waarden sijpelen door in alle keuzes 

die de partij maakt.  

 Open 

Lokaal Halderberge is een betrouwbare politieke partij. Daarbij hoort actieve openheid 

van zaken, zowel van het bestuur als de fractieleden.  

 Betrokken 

Als lokale politieke partij staat betrokkenheid bij de samenleving in Halderberge hoog in 

het vaandel. Hoewel er geen plaats is voor persoonlijke belangenbehartiging, staat niets 

het geven van adviezen in de weg. Lokaal Halderberge is er voor de groep inwoners die 

in het brede kader van leefbaarheid voor alle inwoners. hun belangen behartigd willen 

zien. 

 Eerlijk 

In alle afwegingen en keuzes die het bestuur en de fractieleden van Lokaal Halderberge 

maakt, bestaan er geen “verborgen agenda’s”. De kracht van argumenten en de wens 

vanuit de samenleving is het uitgangspunt. Respect voor de ander en voor andermans 

opvattingen staan centraal. Uiteindelijk worden besluiten democratisch genomen en 

verantwoord.  

 Authentiek 

De waarden van Lokaal Halderberge zijn ontstaan vanuit de ideeën en opvattingen van 

inwoners van Halderberge. Deze is niet gebaseerd op de ideologie van landelijke 

politieke partijen. Lokaal Halderberge blijft zichzelf en is herkenbaar als 

vertegenwoordiger van de lokale samenleving.  


