Algemene Beschouwingen
op de zomernota 2019 - 2023

INLEIDING
Voorzitter,
Het afgelopen jaar zijn we enthousiast aan de slag gegaan met het nieuwe
raadsprogramma en bijbehorend collegewerkprogramma en zijn er op diverse
terreinen belangrijke besluiten genomen en mooie resultaten geboekt voor onze
inwoners, ondernemers en toeristen. Na het eerste jaar van dit college ligt er een
zomernota die in meerjarig perspectief positief sluitend is. Omdat het moet blijven
kloppen, is aan de kostenkant gekeken naar wat er nog kan worden uitgesteld, zonder
afbreuk te doen aan de ambitie in het raadsprogramma. Lokaal Halderberge wil in deze
algemene beschouwingen een aantal onderwerpen uit dit raadsprogramma
aansnijden, waarvan wij vinden dat ze zeker komend tijd aandacht behoeven.
LEEFBAAR HALDERBERGE
Klimaatadaptatie
Ons klimaat wordt steeds grilliger. Soms extreme droogte en dan weer hevige
neerslag. Deels zullen we dit moeten accepteren, inclusief af-en-toe natte voeten,
maar we kunnen ook maatregelen treffen. Door de verstening van onze leefomgeving
kunnen grote hoeveelheden regenwater slechter worden verwerkt. Ons rioolplan wordt
hierop aangepast en op diverse plaatsen worden retentievijvers en -bassins
aangelegd. Dit lijkt allemaal nog niet voldoende. Een mogelijke oplossing volgens
Lokaal Halderberge is dat we bij toekomstige verkoop van percelen bedingen dat
slechts een bepaald procent van het perceel verhard mag worden. De gemeente kan
ook zelf het goede voorbeeld geven door openbare gebieden en parkeerterreinen,
zoveel als mogelijk, te voorzien van waterdoorlatende verhardingen. Hiervoor bestaan
al veel mogelijkheden.
Hoe gaat het college om met klimaatadaptatie in de dagelijkse gemeentelijke
gang van zaken tegen het licht van bovengenoemde zaken?
Energietransitie
Onlangs hebben de colleges van de 16 deelnemende gemeenten in West-Brabant een
Plan van Aanpak vastgesteld om te komen tot een regionale energiestrategie
(RES2030). We ontkomen niet aan extra windmolens en zonne-akkers. In het voorjaar
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2020 zal de regio een eerste bod bij het Rijk moeten leggen. De RES vormt ook de
basis voor de ná 2020 verplichte omgevingsplannen, omgevingsvisies en
warmteplannen. Ook voor Halderberge zal dit een opgave van betekenis worden. 2020
is dichtbij!
Wanneer denkt ons college in beeld te hebben welke gebieden in Halderberge in
aanmerking komen voor enige vorm van een RES-opgave? En wanneer wordt
onze raad betrokken bij de mogelijke keuzes die gemaakt worden bij de
aanwijzing van gebieden?
Woningbouw
Als gemeente moeten wij over de periode 2017-2027 ongeveer 1200 woningen
bouwen. Wij hebben zelf geen tellingen uitgevoerd, maar vragen het college of we op
schema zitten. Het is belangrijk dat er een aantrekkelijk aanbod wordt gerealiseerd wat
aansluit op de veranderende woonwensen. Met name door de toename van
eenpersoons huishoudens ten gevolge van vergrijzing en individualisering. Ga
ruimhartig om met plannen die aan de gemeente worden voorgelegd.
Ook de rol van de woningcorporatie mogen we niet vergeten. Natuurlijk is de renovatie
van bestaande woningen van groot belang, maar ook de rol die zij hebben bij
nieuwbouw in hun verzorgingsgebied is niet te onderschatten en noodzakelijk. Wij
willen dit graag in de prestatieafspraken terugzien.
Arbeidsmigranten
Momenteel lopen werkgevers tegen knellende regelgeving en maatschappelijke
weerstand aan bij de huisvesting van de nodige arbeidsmigranten. Volgens Lokaal
Halderberge is de nood hoog en is er geen tijd meer om nog eens járen na te denken
over beleid. Er wordt regionaal overlegd, maar een concrete regionale aanpak hebben
we tot nu toe niet gezien. Lokaal Halderberge vindt dat met spoed moet worden
onderzocht wat de mogelijkheden zijn en het draagvlak is bij de inwoners om in
Halderberge meer arbeidsmigranten te huisvesten. Wij denken dat er in Halderberge
genoeg mogelijkheden zijn en denken daarbij bijvoorbeeld aan leegstaande
bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen en vrijkomende agrarische bebouwingen
(VAB’s). Onder voorwaarden, ter voorkoming van overlast, zouden die misschien
omgevormd kunnen worden tot verblijf voor arbeidsmigranten.
WWW.LOKAALHALDERBERGE.NL

3

Vraag: Hoe verloopt het overleg in de regio? Hoe kijkt het college aan tegen
huisvesting van méér arbeidsmigranten dan nu het geval is? Zijn er bestaande
concrete aanvragen of plannen in de maak bekend? Kortom: welke houding
neemt het college aan bij de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten?
VEILIG HALDERBERGE
Verkeersveiligheid
Voor veel wegen worden, met aanwonenden en gebruikers, de best mogelijke
oplossingen bedacht om de veiligheid te waarborgen. Hoewel niet ieders wens kan
worden ingewilligd, mogen we bij de evaluatie van de doorgaande route in
Oudenbosch toch stellen dat aan een groot deel wordt tegemoetgekomen. Sámen
creëren we de beste oplossingen! Ook de provincie ziet dat in en zoekt aangaande de
N640, binnen gestelde kaders met een klankbordgroep van omwonenden, naar
diverse oplossingen voor de knelpunten. Wij zien uit naar aanpassingen die de
veiligheid op de N640 zullen verhogen zonder afbreuk te doen aan de duiding
‘gebiedsontsluitingsweg’. Lokaal Halderberge zou het betreuren als aanpassingen aan
de N640 tot extra verkeer en onveiligheid op andere wegen leidt.
SOCIAAL EN GEZOND HALDERBERGE
Zoals beloofd in de vorige Algemene Beschouwingen, zet Lokaal Halderberge het
beleid voor het Sociale Domein voort. Het integraal lokaal beleidsplan ‘Sociaal Domein’
ligt er, evenals het uitvoeringsprogramma 2019 “De kracht van samen”. De eerste
beeldvormende bijeenkomst van de raadsgroep Sociaal Domein rondom de thema’s
Jeugdzorg, de kwaliteitsmonitor en Omgaan met dementie was een succes. Door
partijen bij elkaar te brengen en informatie te delen wordt de betrokkenheid vergroot.
Jeugdzorg
Wij zijn als Gemeente verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Jeugdzorg
in haar totale omvang, maar de zorg van jeugdigen neemt toe. Alleen al in onze
provincie is de Jeugdzorg met 11 procent gestegen. Dat betekent dat de financiële
nood alleen maar groter wordt. Lokaal Halderberge is blij dat het College het budget
Jeugdzorg met € 290.000 per jaar heeft verhoogd, want ons hoofddoel is goede zorg
voor kwetsbare kinderen. De huidige liquiditeitsproblemen bij één van onze jeugdhulp
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aanbieders mag wat Lokaal Halderberge betreft niet ten koste gaan van de zorg van
de jongeren die daar gehuisvest zijn.
In deze tijd van snelheid en individualisering lopen jongeren steeds meer vast. Lokaal
Halderberge wil zoveel mogelijk voorkomen dat voor onze jongeren beroep moet
worden gedaan op zwaardere jeugdzorg. Het onderwijs speelt een cruciale rol bij
ondersteuning. Op basis- en middelbare scholen is steeds meer aandacht voor
maatwerk en extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. Maar jeugd en
adolescenten in de cruciale leeftijd van 16 t/m 27 jaar op weg naar zelfstandigheid,
dreigen in de vergeethoek te raken. Door in te zetten op vroegtijdige
probleemherkenning en tijdige en adequate ondersteuning, kan veel leed voor
kinderen en hun ouders worden voorkomen. Lokaal Halderberge pleit voor een actieve
en persoonlijke benadering van onze jongeren die de middelbare school verlaten en
ze te wijzen op alle mogelijke middelen voor ondersteuning indien zij vastlopen in hun
ontwikkeling en te zorgen voor een laagdrempelige toegang tot hulp.
Lokaal Bewegen
Bewegen is goed voor de gezondheid. Steeds vaker zien we dat Halderberge wordt
doorkruist met groepjes wandelaars van allerlei leeftijden. Naast gezondheidswinst
leveren deze wandelgroepen ook sociaalmaatschappelijke winst op, want al lopende
raakt men aan de praat en ontstaan nieuwe vriendschappen of volgen andere
initiatieven met elkaar. Wandelen in de omgeving kent ook zijn beperkingen als de
infrastructuur dwingt tot steeds maar hetzelfde rondje. Vraag is of het college zich
bewust is van deze ontwikkeling en bereid is hiermee bij de aanleg of
herinrichting van wegen rekening te houden? Is het college in dit verband ook
voornemens te onderzoeken of (net zoals al in veel andere gemeenten waarbij
Limburg een goed voorbeeld is) in het buitengebied wandelpaden kunnen
worden aangelegd langs de weilanden en sloten? Dit zou ook de toeristische
aantrekkelijkheid van Halderberge kunnen verhogen.
Omgaan met dementie en eenzaamheid
Dementie komt veel voor. Alleen al in onze gemeente hebben ruim 500 inwoners deze
ziekte. Hiervan woont 70% nog thuis, waarvan 40% alleenstaand is. Dat vraagt veel
van gezinsleden, familieleden en buurtgenoten. Er zijn, naast de Gemeente, veel
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instellingen, zoals de Alzheimer vereniging, vrijwilligers en organisaties, die serieus
werk maken van de aanpak van eenzaamheid en dementie. Lokaal Halderberge vraagt
nadrukkelijk door te gaan met het aanboren van alle mogelijkheden die er zijn om deze
inwoners zo goed mogelijk bij te staan.
ONDERNEMEND HALDERBERGE
Economie
De economie in Nederland blijft groeien. Wij zijn blij met het bestaan van de
Economische Koepel Halderberge en zetten de samenwerking en wijze van
financiering graag voort. Een belangrijke ontwikkeling is de opstelling van de
actiekaarten voor de centrale winkelcentra in onze kernen. De actiekaart moet de basis
zijn voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk winkelcentrum, toename van bezoekers
en bestedingen en afname van leegstand. Samen met de ondernemers en de
eigenaren van de panden moeten we dit oplossen. Voorstellen in deze zullen wij van
harte ondersteunen. Op dit moment is de actiekaart voor Oudenbosch gereed en zijn
nog actiekaarten voorzien voor Oud Gastel en Hoeven. Het lijkt ons wenselijk hierbij
ook de kernen Stampersgat en Bosschenhoofd te betrekken. Daarnaast zijn de
toekomstige actiekaarten voor de verschillende industrieterreinen zijn van groot
belang. Ook hier vinden we leegstand en daarvoor moet een oplossing komen. Het is
belangrijk dat initiatieven van ondernemers die deze leegstand op kunnen lossen goed
gefaciliteerd worden.
BRUISEND HALDERBERGE
Cultureel Erfgoed
Halderberge is trots op zijn cultureel erfgoed. De musea, de Basiliek, de Kapel van St.
Louis, Bovendonk en het Arboretum zijn belangrijke trekpleisters voor de ontwikkeling
van recreatie en toerisme in onze gemeente. Behoud en verdere ontwikkeling is van
groot belang. Eind vorig jaar zijn wij als raad uitvoerig geïnformeerd over het
ontwikkelplan Uythof Bovendonk. Dit is een ambitieus plan voor de restauratie en het
herbestemmingsplan van Bovendonk.

Net zo belangrijk is de verdere ontwikkeling van het religieus erfgoed in de kern
Oudenbosch. Inmiddels is men gestart met de restauratie van de Kapel van St. Louis.
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Nu staan we voor de belangrijke uitdaging voortvarendheid door te gaan met de
plannen voor een nieuw cultuurcluster. Wij hopen daarnaast van harte dat met name
de betrokken partijen Woningcorporatie Woonkwartier en Aannemersbedrijf van
Agtmaal op korte termijn zullen starten met de restauratie en herontwikkeling van het
St. Anna complex. Voor wat betreft de inrichting van het cultuurcluster is ons advies
om de regie in handen te houden!
TOT SLOT
Tot slot spreken wij onze dank uit voor de goede ambtelijke ondersteuning, zowel van
de griffie, de bodes als de rest van de ambtelijke organisatie.

Wij danken u voor uw aandacht.
Lokaal Halderberge.
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