
 
 

   

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
OP DE PROGRAMMA BEGROTING 2022 



 

 2 

INLEIDING 

Voorzitter, 
Zo aan het einde van deze raadsperiode kunnen we als Lokaal Halderberge 
alleen maar trots zijn op alles wat er de afgelopen periodes is gerealiseerd 
en waar we als Halderberge nu staan. Sportaccommodaties, basisscholen, 
Marklandcollege, belangrijke rioleringswerkzaamheden voor 
klimaatadaptatie met upgrading van de buitenruimte, religieus erfgoed, 
actiekaarten. Er is op verschillende onderdelen zo veel gebeurd en dan zit er 
nog veel in de planning, zoals nog meer woningen en de aanpassing van 
verschillende dorpshuizen. Al deze ontwikkelingen zijn vertaald naar een 
degelijke begroting die in meerjarig perspectief sluitend is. Dit mede door de 
extra gelden van het rijk voor de jeugdzorg. Maar voor we Sinterklaas gaan 
spelen moeten we ook vaststellen dat de financiële positie van de gemeente 
blijvend aandacht vraagt en we daar waar mogelijk moeten proberen deze 
te versterken. Als we de reserves kunnen aanvullen moeten we dat niet laten 
en als we geld kunnen verdienen met een actief grondbeleid snijdt het mes 
aan twee kanten.  
Op die manier blijft het ook in de toekomst kloppen.  
Lokaal Halderberge wil in deze Algemene Beschouwingen een aantal 
onderwerpen aansnijden die voor ons belangrijk zijn en waar ook naar de 
toekomst toe blijvend aandacht voor zou moeten zijn.  

SOCIAAL HALDERBERGE 

Jeugd in coronatijd 

Hoewel we een jaar geleden anders hadden verwacht of tenminste gehoopt, 
is het Corona-virus nog altijd onder ons. Opnieuw lopen de 
besmettingscijfers en ziekenhuisopnames op en hebben we te maken met 
nieuwe beperkende maatregelen. We zien dat deze maatregelen vooral 
onder onze jeugd vaak tot emotionele problemen hebben geleid. Het zijn de 
wijkteams en professionele hulpverleners die een belangrijke taak hebben in 
het opsporen en begeleiden van deze jongeren.  
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We hopen dat het bestaan van de meedenkcoach bij deze groep inmiddels 
bekend is en zij ook bij nieuwe beperkende maatregelen de weg naar deze 
coach weten te vinden. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
 
Vraag: Wat zijn de belangrijkste ervaringen van het afgelopen jaar? 
Hoeveel meldingen zijn er ontvangen? Heeft het aantal meldingen geleid 
tot wachtlijsten? 
 
Belangrijk, zeker in deze tijd, is dat onze jeugd op diverse vlakken wordt 
ondersteund, bij het uitoefenen van sport en op het gebied van cultuur, zoals 
het maken van muziek. Hiervoor dienen wij een motie in. 

LEEFBAAR HALDERBERGE  

Woningbouw 

De onlangs opgestelde woonvisie Halderberge 2021-2025 maakt duidelijk 
welke ambities dit college heeft met betrekking tot de woningbouw. Nog 
steeds is duidelijk dat er veel gebouwd moet worden. Bij de behandeling van 
de woonvisie is speciale aandacht gevraagd voor betaalbare woningen 
voor starters/jongeren maar ook de realisatie van woningen in de 
middenhuurklasse. Maar ook voor onze ouderen moet gebouwd worden, het 
liefst met zorgmogelijkheden. En we moeten rekening houden met de groei 
van het aantal eenpersoons huishoudens in onze regio. Denk daarbij aan 
nieuwe woonvormen zoals tiny houses, hofjes etc. Als gemeente moeten we 
CPO projecten, zoals recent gerealiseerd in Hoeven, promoten. 
 
De woningcorporatie heeft een belangrijke rol in het realiseren van sociale 
huurwoningen. Elk jaar worden er afspraken gemaakt tussen gemeente en 
corporatie over het aantal te bouwen woningen. Daarbij blijft wel van belang 
dat sociale woningen gebouwd moeten worden in alle kernen. Dit geldt ook 
voor woningen die beschikbaar worden gesteld voor statushouders. Ook hier 
moet gestreefd worden naar een goede en juiste verdeling per kern. 
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Arbeidsmigranten 
De arbeidsmigranten leveren een waardevolle bijdrage aan het 
bedrijfsleven in onze gemeente. Het is zaak dat we zorgen voor een goede 
passende huisvesting. Nog veel arbeidsmigranten wonen en werken in 
slechte omstandigheden. Er is vaak sprake van slechte huisvesting en 
voldoende toezicht van de overheid ontbreekt vaak. In 2020 heeft de 
overheid een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aangesteld. Dit 
team is met voorstellen gekomen.  
 
Vraag: Is men bij onze gemeente op de hoogte van de inhoud van die 
voorstellen en zo ja hoe wordt daar op ingespeeld?  
 

Groen 
Groen vermindert kans op wateroverlast. Groen verkoelt de buurt. Groen 
draagt bij aan een hoger welzijn. Groen draagt bij aan een meer sociale 
cohesie. Groen trekt toerisme en bedrijven aan. Groen zorgt voor meer 
biodiversiteit. Groen verhoogt de waarde van huizen en gebouwen. Het laten 
oproeien van onze kinderen in een groene speelbare omgeving maakt 
kinderen gezonder. Daarom zeggen we als Lokaal Halderberge: 
Groen: gewoon doen! We willen volop inzetten op het uitvoeren van het 
groenplan. Hierbij vragen we het college nogmaals naar de 
ontwikkelingen voortvloeiend uit de vele raadsbreed gesteunde moties 
over de groene verbindingen in Halderberge. 
 

Verkeersveiligheid 
Al een aantal jaren hebben we de ambitie om terug te gaan naar nul 
verkeersdoden. Dit staat in schril contrast met de dagelijkse beleving in het 
verkeer waar we in alle kernen op diverse kwetsbare plekken vaststellen dat 
er te hard wordt gereden.  
 
Vraag: is het mogelijk om de extra snelheidscontroles, ook buiten de spits, 
te intensiveren? 
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BRUISEND HALDERBERGE 

Toerisme en recreatie 
In de loop van dit jaar hebben we na de versoepeling van de 
coronamaatregelen het aantal toeristen weer zien stijgen. Laten we hopen 
dat we de komende winterperiode goed doorkomen en veel bezoekers 
kunnen ontvangen, want dat is goed voor de gemeente, de winkeliers en . 
voor de horeca. We hebben veel te bieden in onze gemeente.  
 
De ontwikkelingen in Stampersgat met betrekking tot de aanpassing van de 
aanlegsteigers zijn veelbelovend. Een goede zaak dat we de pleziervaart hier 
de mogelijkheid geven om een bezoek te brengen aan het dorp aan de rivier. 
De plannen voor het nieuwe dorpshuis met een horecavoorziening kunnen 
hierbij helpen. Ook de restauratie van Bovendonk in Hoeven en de renovatie 
passen goed in onze ambitie om het voor de toerist aantrekkelijk te maken 
onze gemeente te bezoeken. 
 

Cultureel erfgoed en buurthuizen 
Voor de kern Oudenbosch breekt een spannende periode aan. Wij zijn blij dat 
we nu eindelijk kunnen starten met de herbestemming van een aantal 
gebouwen. Vele jaren zijn er diverse plannen over de tafel gegaan. We 
hebben als raad onze goedkeuring gegeven aan de onlangs voorgestelde 
plannen met de bijbehorende financiering. Om naar de toekomst toe een 
rendabele exploitatie te bereiken wordt het werk van de nieuwe Stichting 
Cultuurcluster Oudenbosch essentieel.  
 
We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen rond de geplande nieuwe 
buurthuizen in Bosschenhoofd, Hoeven en Stampersgat. We hebben als raad 
deze plannen goedgekeurd. Ook voor deze ontwikkelingen is de toekomstige 
exploitatie van groot belang.  
 
Vraag: op welke termijn verwacht het college de raad een update te geven 
over de uitwerking van de plannen?. 



 

 6 

ONDERNEMEND HALDERBERGE 

Economie 
De economie herstelde sneller van corona dan economen konden 
voorspellen. Maar dat betekent volgens Klaas Knot, president van DNB niet 
dat we achterover kunnen leunen. “Dit is juist het moment dat 
kwetsbaarheden en risico’s zich opbouwen.’’  
 
Lokaal Halderberge vindt het daarom hoog tijd worden dat er een kabinet 
wordt geformeerd dat adequaat beleid uitstippelt om risico’s op de 
financiële markt en op de woningmarkt, maar ook over risico’s als gevolg 
van de klimaatproblemen te verkleinen. Het is onverteerbaar dat onze 
inwoners en ondernemers vooralsnog een onzekere toekomst tegemoet zien 
als het bijvoorbeeld gaat om op welke wijze in de toekomst in onze 
energiebehoefte wordt voorzien.  
 
Regeren is vooruitzien wordt wel gezegd. Maar als nu bij landelijke partijen 
wordt geroepen om kerncentrales kun je je afvragen: waarom nu pas? Ze 
hadden al in de steigers gestaan als daar 10 jaar geleden met enige visie toe 
was besloten. Kortom…het is lokaal lastig besturen als landelijk geen 
leiderschap wordt getoond en met een duidelijke visie richting wordt 
gegeven aan een aantal fundamentele problemen.  
 
Vraag aan de wethouder is daarom: wat kunnen de consequenties zijn 
voor de regionale energiestrategieën zoals die er nu liggen? Qua timing? 
Qua inhoud? Lopen we het risico deze hele exercitie opnieuw te moeten 
doorlopen? 
 
Ondanks een zwabberende overheid is Lokaal Halderberge er trots op dat 
we hier lokaal wél in staat blijken om met visie zaken aan te pakken.  
 
Inmiddels zijn er al zichtbare resultaten uit de samenwerking met 
ondernemers en de diverse actiekaarten: leegstand in de diverse 
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winkelgebieden is verminderd, bedrijventerreinen worden aangepakt met 
oog op verbetering van de veiligheid en de uitstraling. Bedrijventerrein 
Bosschendijk kent jammer genoeg nog steeds een beeldbepalend pand dat 
al jarenlang staat te verpauperen. Ondernomen acties op dat 
bedrijventerrein steken schril af tegen de in het oog springende 
verpaupering. De huidige truckparking lost wellicht elders een probleem op, 
maar verhoogt de armoedige uitstraling op die A-lokatie. 
 
Vraag: is de truckparking aan de Bosschendijk met medewerking van de 
gemeente ontstaan? Voor welke periode blijft daar geparkeerd worden? Is 
er ondertussen concreet zicht op dat die locatie binnen afzienbare tijd een 
nieuwe bestemming krijgt? 
 
De verkoop van bedrijventerreinen op Borchwerf is bijna afgerond. Daarna 
zal het management terugtreden. 
 
Vraag: hoe wordt hierna het beheer van Borchwerf georganiseerd? Welke 
rol blijft er dan voor het college c.q. de gemeente? Hoe gaan we dat 
bijvoorbeeld doen bij benodigd onderhoud? 

BETROKKEN HALDERBERGE  

Raadsbreed is het belang gevoeld van versterking van de lokale democratie. 
Een motie hierover, waarbij de relatie raad-inwoners centraal staat, is vorig 
jaar unaniem aangenomen. Met het recent vastgestelde actieplan lokale 
democratie is gevolg gegeven aan de motie, nu nog aan de slag met de 
acties. In dit verband kijkt Lokaal Halderberge ook uit naar de nieuwe nota 
Burger- en Overheidsparticipatie. Alhoewel het soms lijkt of het betrekken 
van inwoners bij gemeentelijk beleid processen vertraagt, is Lokaal 
Halderberge van mening dat het de kwaliteit van beleid en besluitvorming 
ten goede komt. Als aan de voorkant draagvlak ontstaat, zullen er in de 
uitvoering ook minder hobbels genomen hoeven te worden.  
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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.  


