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VOORWOORD 

Lokaal Halderberge is een echte lokale, onafhankelijke politieke partij. Lokaal Halderberge 
voert een eigen pragmatische politiek die niet is gebaseerd op enig ideologisch beginsel, 
zoals kenmerkend is voor alle landelijke politieke partijen. Het welbevinden van al onze 
inwoners heeft voor ons de hoogste prioriteit. 
 
Wie kan nog met trots terugkijken op de landelijke politiek in de afgelopen decennia? 
Ontelbare burgers zijn beschadigd en tekort gedaan, nog nooit zijn er zoveel politieke 
schandalen met grote maatschappelijke gevolgen aan de orde geweest. De 
inkomensongelijkheid is fors toegenomen en de verdeeldheid onder de bevolking is nog 
nooit zo groot geweest. De landelijke overheid heeft gefaald in het zich aanpassen aan 
technologie gedreven maatschappelijke veranderingen. Ook in de zorg zijn we op 
achterstand gekomen. Vanuit het idee dat de markt al onze problemen wel efficiënt zou 
oplossen, hebben de landelijke politici overwegend achterover geleund. Er staan nog veel 
parlementaire enquêtes op stapel, maar die komen per definitie achteraf en dus te laat.  
Na een jaar kabinet formeren vraagt iedereen zich af of het allemaal nog goed zal komen. 
Het vertrouwen in de overheid is flink gekelderd.  
 
Lokaal Halderberge draagt geen verantwoordelijkheid voor het landelijke beleid en hoeft 
dat ook niet te verdedigen. Inmiddels draagt Lokaal Halderberge al vele jaren lokaal 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat willen we graag blijven doen, want lokale politiek 
moet je niet alleen aan landelijke politieke partijen overlaten. Niet voor niets krijgen echte 
lokale partijen steeds meer stemmen bij de verkiezingen. In heel Nederland kregen vorige 
verkiezingen echte lokale partijen ca. 33% van de stemmen en in Brabant was dat zelfs ca. 
43%. 
 
Afgelopen raadsperiode zijn veel belangrijke besluiten voor Halderberge genomen. Veel 
geld is vrijgemaakt voor basisscholen, het Markland College, religieus erfgoed, dorpshuizen 
en aankoop van gronden. We willen nu stenen stapelen en organisaties oliën, zodat onze 
inwoners, jong en oud, de woningen, scholen en lokale huiskamers krijgen die zo nodig zijn 
om de leefbaarheid in al onze dorpen te versterken en te behouden.  
 
Met trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2022-2026 “WIJ BLIJVEN GEWOON 
DICHTBIJ” in tijden van crises en verwarring. 
 
Namens het bestuur 
Peter Bons 
Voorzitter 
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DE TOEKOMST VAN HALDERBERGE 

Inwoners en ondernemers moeten in onze groene woongemeente Halderberge 
prettig en veilig kunnen wonen, werken en ondernemen. Bezoekers moeten 
aangenaam kunnen verblijven of recreëren. De gemeentelijke overheid is er om 
hierin te stimuleren, te faciliteren en de omstandigheden te optimaliseren. Ook in 
de toekomst. 
 
Lokaal Halderberge vindt eigen verantwoordelijkheid van de inwoners belangrijk. De 
gemeente is er niet om álle problemen van de inwoners op te lossen. 
Zelfredzaamheid en regie moet daarom ook gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 
Voor degenen die het echt nodig hebben, moeten er natuurlijk wel vangnetten 
blijven bestaan. De gemeente is vaak de enige partij voor het aanbieden van 
bepaalde diensten en producten. De gemeente dient zich te realiseren dat zij zich 
voornamelijk op moet stellen als dienstverlener en alleen daar waar het strikt nodig 
is als regelgever. 
 
De toekomst van onze gemeente moet worden weerspiegeld in de (op te stellen) 
omgevingsvisie van Halderberge. De omgevingsvisie is dus belangrijk voor 
iedereen. Lokaal Halderberge vindt het daarom vanzelfsprekend dat inwoners 
betrokken worden en blijven bij het vormgeven van die omgevingsvisie. Het gaat 
om onze eigen leefomgeving en onze eigen toekomst. Daar moet iedereen wat van 
kunnen vinden. Lokaal Halderberge wil daarom inzetten op het zo breed mogelijk 
betrekken van onze inwoners. 
 
Naast een brede betrokkenheid vindt Lokaal Halderberge dat bij de omgevingsvisie 
en omgevingsplannen de grondhouding ‘ja mits’ moet zijn in plaats van ‘nee tenzij’. 
Niet alleen gebaande wegen bewandelen, maar juist ruimte maken voor goede 
initiatieven en creatieve oplossingen. 

 

Halderberge dóór inwoners 
In alle dorpen van Halderberge voelen inwoners zich betrokken bij hun wijk of dorp 
en heel veel inwoners zetten zich daar op diverse manieren vrijwillig voor in. 
Schoonmaakacties voor de wijk, onderhoud van openbaar groen, actieve 
deelname aan een betere inrichting van de straat en vrijwilligerswerk bij 
verenigingen en de verschillende Samenstichtingen. Kortom, Halderberge kenmerkt 
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zich door een scala aan inwoners die zich op diverse manieren belangeloos inzetten 
voor een fijne leefomgeving. Zij vinden dit desgevraagd heel gewoon, maar bij 
Lokaal Halderberge vinden we dit toch heel bijzonder. 
 
We mogen trots zijn op een samenleving waar al deze betrokkenheid de normaalste 
zaak van de wereld wordt gevonden. Deze kracht in onze gemeente moeten we 
koesteren, faciliteren en waar nodig ondersteunen. Deze kracht in onze 
samenleving heeft ook voor heel veel nieuwe initiatieven gezorgd die opnieuw weer 
bijdragen aan een nóg fijnere samenleving. Daar zijn in de afgelopen periode veel 
gemeentelijke ‘pluimen’ van 250 euro aan uitgereikt ter ondersteuning en 
waardering. Dit kleine, enigszins symbolische, gebaar moet wat Lokaal Halderberge 
betreft gewoon blijven bestaan. Wij hopen dat op deze manier nog meer initiatieven 
in de spotlights gezet worden en dat dit andere inwoners hierdoor weer zal 
inspireren hun goede ideeën en plannen om te zetten in concrete acties. Dit al dan 
niet in samenwerking met de gemeente. 

 

Halderberge mét inwoners 
Van de gemeente mag verwacht worden dat die oplossingsgericht denkt en werkt. 
De gemeenteraad stelt de kaders waarbinnen het college uitvoering kan geven aan 
vastgesteld beleid. Lokaal Halderberge vindt het belangrijk dat onze inwoners 
zoveel als maar kan, aan de voorkant van processen om tot beleid te komen, 
moeten worden betrokken en niet alleen bij de uitvoering. Inwoners moeten vooraf 
ook hun stem kunnen laten horen. In samenspraak met inwoners, met elkaar 
samenhang zoekend, wordt de besluitvorming geoptimaliseerd en ontstaat een 
breder draagvlak. Lokaal Halderberge blijft zich daarom inspannen bij het zoeken 
naar allerlei manieren om de lokale democratie te versterken en te moderniseren. 
 

Halderberge voor inwoners  
Alhoewel inwoners zelf heel veel kunnen organiseren en regelen, wil Lokaal 
Halderberge dat de gemeente als organisatie een gemakkelijk bereik- en 
benaderbare gemeente is. Een gemeente die helpt en meedenkt met haar 
inwoners als dat nodig is. Hierbij moet de gemeente bereid zijn met je mee te 
denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats van je van het kastje naar de 
muur te sturen. Bovendien vindt Lokaal Halderberge dat hierbij gewoon duidelijke 
taal moet worden gebezigd en geen ‘vakjargon’. 
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Lokaal Halderberge vindt dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie in 
dienst moeten staan van de inwoners. Het draait immers om onze inwoners en 
ondernemers en niet om het bestuur en de organisatie. Het bestuur en de 
ambtelijke organisatie zullen nog meer ingericht moeten worden op het faciliteren 
van onze samenleving. Wij wensen een herkenbaar beleid en een benaderbaar 
bestuur met laagdrempelige contactmogelijkheden. Een aantrekkelijke en 
gebruiksvriendelijke website met volledige, heldere en up-to-date informatie is een 
must. Inloopspreekuren voor vragen vanuit inwoners en herkenbare aanspreekbare 
wijkambtenaren dragen bij aan een goede verbinding tussen inwoners en bestuur. 
 
Als samenwerking met andere gemeenten in onze regio tot voordelen in uitvoering 
en kosten leidt, is Lokaal Halderberge daar voorstander van. We moeten wel waken 
voor het creëren van onnodig nieuwe bestuurslagen. We moeten zorgen dat we 
regie kunnen blijven voeren op deze regionale samenwerkingsverbanden en –
regelingen en altijd ruimte bedingen voor eigen lokaal beleid als dat nodig is.  
 
Standpunten Lokaal Halderberge: 

 We willen een representatief bestuur met oog voor vernieuwing, samenwerking 
en ruimte voor onze inwoners. 

 Inwoners moeten, daar waar mogelijk, in een zo’n vroeg mogelijk stadium 
betrokken worden bij beleidsvorming.  

 Onze gemeente moet zich blijven ontwikkelen naar een eigentijdse, op de 
inwoners en bedrijven gerichte, flexibele en klantvriendelijke organisatie. 

 Samenwerking met andere gemeenten is soms noodzakelijk om efficiënter en 
krachtiger te kunnen werken. Er moet wel altijd de mogelijkheid blijven om 
eigen beleid te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. 

 Luisteren en samen zoeken naar oplossingen met onze inwoners en bedrijven 
moet meer de standaard werkwijze worden bij op te stellen en uit te voeren 
beleid. Dit wordt bevorderd door inloopavonden, nieuwsbrieven en internet-
enquêtes. 

 Direct belanghebbenden dienen zo vroeg mogelijk actief geïnformeerd te 
worden bij gewijzigd beleid. 

 Digitalisering van de gemeente mag geen belemmering vormen voor contact 
met inwoners die (nog) niet digitaal kunnen communiceren. Het loket moet 
vaker geopend zijn op momenten dat inwoners niet werken: enkele avonden en 
bijvoorbeeld op zaterdagochtend. 
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EEN LEEFBAAR HALDERBERGE 

Halderberge heeft in al haar dorpen en wijken met (groen)voorzieningen een 
prettige leefomgeving. Eén die moet blijven aansluiten op de wensen en behoeften 
van haar inwoners. Goede plannen en initiatieven van onze inwoners dragen hier 
enorm aan bij. 
 
Lokaal Halderberge is niet alleen bezig met het nu. We hebben ook oog voor een 
toekomst, waarin het voor ons, onze kinderen en kleinkinderen goed leven en 
ondernemen is in een gezonde en schone omgeving. We pakken samen met 
inwoners en ondernemers de problemen van nu op om met elkaar naar een 
duurzamere samenleving te gaan. 
 
Lokaal Halderberge voelt zich ervoor verantwoordelijk dat signalen die inwoners 
afgeven serieus worden genomen. De wijze waarop inwoners signalen kunnen 
afgeven over onwenselijke zaken in de omgeving moet eenvoudig en bekend zijn. 
Ook moet er een goede terugkoppeling op signalen zijn. Goede en duidelijke 
communicatie is noodzakelijk. 
 

Duurzaamheid, milieu en klimaat 
Duurzaamheid, milieu en klimaatverandering draaien om toekomstbestendigheid, 
maar ook om economische aspecten.  
 
Uit het Klimaatakkoord Nederland volgt dat in 2050 alle gebouwen in Nederland van 
het aardgas af moeten zijn. De energietransitie, de overgang van gebruik van 
fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, tegelijk met vergaande 
energiebesparing en (lokale) energieopslag, is één van de belangrijkste 
maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. Lokaal Halderberge wil zich 
inzetten om van deze transitie een succes te maken. Voor de generaties van nu en 
de toekomst. Dit vraagt echter soms moeilijke keuzes en de oplossingen zijn nog 
niet allemaal in beeld. 
 
Het moet voor onze inwoners wel gewoon haalbaar en betaalbaar blijven! Lokaal 
Halderberge rekent daarom op voldoende budget van de rijksoverheid om onze 
regionale energie- en warmtetransitie vorm te geven en op voldoende 
subsidiemogelijkheden voor inwoners om de noodzakelijke investeringen voor de te 
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kunnen doen. Nieuwe projecten en beleid moeten rekening houden met de 
veranderopgave van de energietransitie. 
 
Duurzaamheidsmaatregelen leveren ook besparingen op. Deze investeringen 
worden op steeds kortere termijn terugverdiend. Lokaal Halderberge wil kijken hoe 
de gemeente, naast de al bestaande private financieringsmogelijkheden, kan 
faciliteren in het mogelijk maken van duurzaamheidsinvesteringen. Dit om inwoners 
nog meer te verleiden tot het treffen van maatregelen die passen in de 
warmtetransitie. 
 
Als gemeente moeten we niet te lang blijven hangen in de ontwikkeling van 
duurzame plannen, maar ook gewoon van start gaan en ze proberen te realiseren. 
We moeten investeren in het kennisniveau bij de gemeente en er moet meer 
samenwerking worden gezocht met marktpartijen. Zij kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren. Dit ook met de gemeente in de regierol. Uitbreiding van het 
arsenaal elektrische laadpunten kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door zelf 
actief marktpartijen te benaderen. 
 
Halderberge heeft afspraken gemaakt met de regio om in de toekomst te voldoen 
aan de door het Rijk opgelegde regionale opgave voor energietransitie. Dit is 
vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). Nu het Rijk alsnog de 
mogelijkheid voor kernenergie weer op de agenda heeft, vindt Lokaal Halderberge 
het normaal dat het Rijk op korte termijn de consequenties voor die RES-en 
aangeeft en duidelijkheid geeft, in een tot nu toe gefragmenteerd beleid, om 
invulling te geven aan Europees en landelijk gemaakte afspraken.  
 
Lokaal Halderberge is blij met de lokale keuze voor de inzet op ‘zon op dak’. Ons 
grondgebied heeft al veel windmolens en we willen niet dat onze waardevolle 
agrarische gronden worden vol gelegd met zonnepanelen. Los daarvan vindt 
Lokaal Halderberge dat de Rijksoverheid zich meer moet inspannen om de 
capaciteit van het elektriciteitsnet te verhogen. Wij willen inwoners verleiden tot 
duurzame investeringen en ons gesteund voelen door een programma van een 
Rijksoverheid die wél een duidelijke visie heeft met een herkenbaar 
investeringsprogramma en voldoende subsidiemogelijkheden. 
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Klimaatverandering 
Het vervangings- en verbeterplan voor het rioolstelsel in Halderberge helpt hoofd 
te bieden aan onze steeds grilliger verlopende weersomstandigheden. Bij 
nieuwbouw worden retentievijvers en –bakken aangelegd om overtollig 
regenwater op te vangen. Meer aanleg van planten en bomen draagt ook bij aan 
het beperken van de overlast. Hier wil Lokaal Halderberge meer budget voor 
vrijmaken. 
 

Afval 
De afvalstoffenheffing moet kostendekkend blijven en een systeem omvatten, 
gebaseerd op duurzaamheid, dat tóch door onze inwoners als reëel en vriendelijk 
wordt ervaren. 
 
Onze inwoners scheiden hun afval steeds beter. Gebleken is dat de grijze afvalbak 
gemiddeld 13 keer aan straat wordt gezet. Daar zijn we trots op! Voor veel inwoners 
zou Saver daarom slechts maximaal 13x per jaar de ronde hoeven te doen. Dat werkt 
kostenbesparend en is door brandstofbesparing ook duurzamer. 
 
Lokaal Halderberge heeft in de samenleving beluisterd dat er tóch nog mensen zijn 
die gewoon nog onvoldoende op de hoogte zijn van de extra kosten van het 
aanbieden van de grijze afvalbak. Ook de wijze waarop men afval kan scheiden is 
nog niet overal duidelijk. Jammer, want het scheelt al gauw enkele tientjes in de 
portemonnee. 
 
Lokaal Halderberge wil dat er nog meer en beter wordt geïnformeerd over de 
mogelijkheden van afvalscheiding. In goed overleg met inwoners willen we dat de 
mogelijkheden om de ophaalfrequentie te verminderen naar 13x per jaar goed 
uitgezocht worden. Hierbij moet ook worden gesproken over eventueel benodigde 
aanvullende oplossingen voor inwoners met bijvoorbeeld veel incontinentie- of 
luierafval. 
 
Het bijplaatsen van afval bij de verzamelcontainers en of dumpen in de polder heeft 
in de ogen van Lokaal Halderberge niets te maken met de capaciteit van de grijze 
afvalbakken, maar met een vorm van asociaal gedrag of onbekendheid met de 
regels en alternatieve mogelijkheden. Hierop moet flink worden toegezien en 
worden beboet waar mogelijk. Nadrukkelijk moet geïnformeerd worden over het 
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bestaan en de mogelijkheden van de milieustraat. Hier kun je vrijwel gratis van je, 
gescheiden, afval af.  
 
Doorzetten van een gerichte aanpak van het zwerfafval met ZwerfAfvalPakkers, 
(wijk-)verenigingen en scholen in combinatie met goede communicatie en 
informatie is volgens Lokaal Halderberge blijvend nodig. Iedereen dient ervan 
doordrongen te worden geen afval bij te plaatsen of achter te laten in de openbare 
ruimte.  
 

Openbare Ruimte en groenonderhoud 
Lokaal Halderberge wil zorgdragen voor een openbare ruimte die leefbaar, veilig, 
functioneel, duurzaam en aantrekkelijk is en bijdraagt aan een gezond en plezierig 
leven in elk dorp en wijk. We hechten veel waarde aan een schone buitenruimte en 
goed onderhouden groen. Lokaal Halderberge is van mening dat juist in 
samenwerking met inwoners op dit vlak een beter resultaat te behalen is.  
 
Een groene gezonde leefomgeving voor iedereen binnen onze gemeente. 
Gezondheid en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groene 
leefomgeving is van belang voor ontspanning, om te wandelen, fietsen, spelen en 
sporten of gewoon om andere mensen te ontmoeten.  
 
Groen vermindert kans op wateroverlast. Groen verkoelt de buurt. Groen draagt bij 
aan een hoger welzijn. Groen draagt bij aan sociale cohesie. Groen trekt toerisme 
en bedrijven aan. Groen zorgt voor meer biodiversiteit. Groen verhoogt de waarde 
van huizen en gebouwen. Het laten opgroeien van onze kinderen in een groene 
speelbare omgeving maakt kinderen gezonder. Daarom zeggen we als Lokaal 
Halderberge: Groen: gewoon doen! Lokaal Halderberge wil volop inzetten op het 
uitvoeren van het groenplan. Daarbij willen wij zoveel mogelijk natuurelementen in 
en rond de kernen met elkaar verbinden voor de wandelende en fietsende inwoners 
en toeristen van Halderberge. Hierbij denken wij ook aan ruiterpaden en gebieden 
waar de hond los mag lopen. 
 

Bouwen en wonen 
De woningbehoefte is, net als in de rest van Nederland, ook in Halderberge hoog. In 
Nederland groeit het aantal inwoners en ook Halderberge groeit. Inmiddels tellen 
we zo’n 30.500 inwoners. 
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De groei van het aantal inwoners betekent extra druk op onze woningmarkt. 
Benodigde nieuwbouw loopt achter op de behoefte. Ook andere ontwikkelingen zijn 
van invloed zoals hypotheekmogelijkheden, duurzaamheidseisen en de 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van bouwmaterialen. Een verouderde 
huisvestingswet en door corporaties te betalen verhuurdersheffingen zijn ook van 
remmende invloed op de woningmarkt geweest. Hoge verkoopwinsten in de 
randstad worden hier ingezet om met ruime overbieding woningen te kopen. 
 
Al deze factoren zorgen voor onvoldoende bouw en doorstroming in de huizenmarkt 
en voor verdringing van eigen inwoners en werken prijsopdrijvend. Er ontstaan 
lange wachttijden voor potentiële huurders. Gevolg is ook dat onze jongeren 
noodzakelijk té lang thuis moeten wonen, omdat er géén of niet-betaalbare 
woningen voorhanden zijn. Onze ouderen moeten soms ongewenst té lang in té 
grote huizen blijven wonen, omdat er onvoldoende andere geschikte woningen 
voorhanden zijn.  
 
In Halderberge laat de woonvisie 2022-2028 duidelijk zien hoe het staat met de 
ambities in onze gemeente als het gaat om woningbouw. Een ambitieus plan waar 
we volledig achter staan, dat voorziet in diversiteit van woningbouw voor iedereen. 
Zo ook het voornemen om tot 2028 zo’n 1000 woningen te bouwen in onze 
gemeente. Om dit te kunnen realiseren zal wel alles uit de kast moeten worden 
getrokken en creatief moeten worden omgegaan met bouwvormen en 
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld ook aan Tiny Houses en alternatieve 
bouwvormen als snel te bouwen prefab-woningen. Die worden steeds beter, mooier 
en goedkoper. 
 
Lokaal Halderberge wil dat de gemeente duidelijk de regie voert op het aantal en 
soort te bouwen woningen om te voorzien in het enorme aantal noodzakelijk te 
bouwen woningen. Hiervoor dient steeds gekeken te worden naar de actualiteit van 
hetgeen de woningmarkt vraagt. Bovendien moet worden gezocht naar manieren 
waarop betaalbaar gebouwd kan worden. Voor ouderen moeten veel meer 
geschiktere woningen komen. Dichtbij voorzieningen, waarbij zij nog lang, veilig en 
plezierig, zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook kan gedacht worden aan 
alternatieve woonvormen, zoals geclusterd wonen voor ouderen die zo lang 
mogelijke zelfstandig willen wonen of aan toekomstgericht mantelzorgbouwen. 
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Lokaal Halderberge wil zorgdragen voor maatregelen die onze eigen inwoners 
voorrang geven bij de verkoop van nieuwe woningen. Een minimaal percentage per 
project voor eigen inwoners bouwen. Toewijzing via loting of een vooraf 
afgesproken periode lokaal adverteren kunnen hieraan bijdragen. 
 
Lokaal Halderberge is ook voorstander van invoering van een vorm van 
zelfbewoningsplicht. De koper van een nieuwbouwwoning mag de woning niet 
gaan verhuren, maar moet er eerst zelf (of directe familie) gedurende een 
bepaalde periode gaan wonen. 
 
Een andere te onderzoeken oplossing ter verlichting van de woningmarkt kan zijn, 
dat de koper alleen de woning koopt en niet de grond. De grond wordt dan gekocht 
door bijvoorbeeld een pensioenfonds die dat vervolgens tegen een jaarlijks te 
betalen bedrag in pacht geeft aan de koper van de betreffende woning. Dit kan een 
oplossing zijn voor het tekort aan betaalbare woningen. Het te investeren bedrag 
wordt voor de koper kleiner. 
 
Elk initiatief dat bijdraagt aan de doelstellingen uit de woonvisie moet worden 
omarmt. Wel dient steeds een brede afweging te worden gemaakt of het initiatief 
past in de omgeving. Niet de centra volbouwen ten koste van de benodigde ruimte 
voor parkeren, groen en recreëren, maar bouwen met aandacht voor een passende 
uitstraling van het gebied. 
 
Als het gaat om sociale woningbouw, dan ligt er een belangrijke taak bij de 
gemeente en woningcorporatie. Elk jaar maken zij afspraken over het aantal te 
bouwen sociale huurwoningen. Voor Lokaal Halderberge is het van belang dat er 
voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd. Tevens vinden wij het van 
belang dat er een goede spreiding komt van sociale woningbouw over alle wijken 
en dorpen, waarbij tevens de statushouders zo veel als mogelijk verdeeld worden 
over alle kernen. Dit vooral ter bevordering van integratie.  
 
Lokaal Halderberge wil flexibel omgaan met de bestemming van wonen en 
detailhandel als te ruime leegstand in de winkelgebieden daarmee wordt 
voorkomen. Monitoring en eventuele handhaving op uitvoering zijn hierbij 
essentieel. Hierbij moeten we er wel voor waken dat voldoende ruimte voor 
ondernemen blijft bestaan.  
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Migratie 
Statushouders 
Door onrust in de wereld ziet ook onze gemeente nog steeds een toestroom van 
mensen uit landen waar oorlog en/of armoede heerst. Nog steeds heeft onze 
regering geen goed antwoord op de enorme toestroom van vluchtelingen en wordt 
aan gemeenten gevraagd een aandeel te nemen in de huisvesting van 
statushouders. Lokaal Halderberge wil statushouders goed laten integreren in de 
Halderbergse samenleving. Veelal wonen migranten in een sociale huurwoning. Een 
goede spreiding van de sociale huurwoningen over alle kernen in onze gemeente 
draagt bij aan deze goede integratie. Zo worden migranten onderdeel van een wijk 
waar verschillende culturen samenkomen. Ze leren sneller wat de Nederlandse 
waarden en normen zijn en hoe wij binnen Nederland en Halderberge wonen, 
werken en leven. Op deze manier wordt de integratie bevorderd en is er ook echt 
sprake van integreren. In combinatie met de nieuwe aanpak statushouders, die nu 
via het Werkplein Hart van West-Brabant verloopt, denkt Lokaal Halderberge dat de 
integratie van statushouders wordt bevorderd. 
 

Arbeidsmigranten 
In West-Brabant wonen en werken duizenden arbeidsmigranten uit voornamelijk 
Oost-Europa. In de Regio West-Brabant zijn afspraken gemaakt met als doel de 
omgang met arbeidsmigranten te verbeteren. Ook onze gemeente onderschrijft de 
gemaakte afspraken. Een goede afstemming in de regio is belangrijk om de 
problematiek op te kunnen lossen. 
 
We pleiten voor geschikte locaties in Halderberge waar arbeidsmigranten op 
humane wijze en centraal kunnen worden gehuisvest. Hiermee denken we 
uitbuiting te kunnen voorkomen, evenals overlast van zwervende en dakloze 
arbeidsmigranten. Bovendien kunnen de recreatieparken weer worden 
getransformeerd naar waar ze ooit voor bedoeld waren: vakantieverblijven voor 
onze toeristen. De bezette huizen in de wijken komen weer beschikbaar voor onze 
inwoners. 
 

Standpunten Lokaal Halderberge: 
 De energietransitie moet in elk geval haalbaar en betaalbaar verlopen. 
 We volgen de landelijke maatregelen ten aanzien van de energietransitie. 
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 We evalueren regelmatig ons beleid en passen de te volgen stappen in het 
proces steeds aan op de actualiteit en haalbaarheid. 

 Inwoners zodanig betrekken bij de energietransitie dat ze zich vertegenwoordigd 
voelen in de besluitvorming. Niet alleen steeds de ‘usual suspects’ betrekken, 
maar de breedte zoeken. 

 Duurzame energie en duurzaamheidsinvesteringen bereikbaar maken voor 
mensen met een kleine portemonnee. 

 In overleg met inwoners bezien in hoeverre de ophaalfrequentie van het 
restafval naar beneden kan. 

 Beter toezicht en handhaving op het bijplaatsen van afval bij de 
verzamelcontainers en op dumpen in de polder. 

 Meer budget voor aanleg van planten en bomen. Dit voor de aankleding in onze 
dorpen en wijken en om Halderberge toeristisch aantrekkelijker te maken en ook 
ter versterking van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

 Behoud en versterking van groen structuren en versterken van de rol van 
inwoners en agrariërs als medebeheerders van de groene ruimte. 

 Meer aansluiting zoeken bij gesubsidieerde landelijke en provinciale 
programma’s en co-subsidiëren.  

 Meer verbinding van onze natuurelementen met daarbij ruimte voor 
wandelaars, fietsers en toeristen én ruimte voor ruiterpaden en 
hondenlosloopgebieden. 

  Een hondenlosloopgebied ontbreekt nog, terwijl dat een voorziening is die 
nadrukkelijk gewenst wordt. 

 Versnellen en vereenvoudigen van woningbouwprocedures. 
 De mogelijkheden verkennen om duurzaam en toch betaalbaar te bouwen. 
 Alles aangrijpen om vooral eerst voor onze eigen inwoners te bouwen, ook als 

dat schuurt met landelijke wetgeving (zelfbewoningsplicht, grondprijs-
differentiatie). 

 Extra aandacht voor starters en senioren uit onze eigen gemeente. 
 Het systeem van starters- blijvers- en duurzaamheidsleningen opnieuw en 

doelmatig inrichten om meer woningen bereikbaar en passend te maken voor 
onze starters, doorstromers en senioren en verduurzaming haalbaar te maken. 

 Toekomstgericht mantelzorgbouwen moet mogelijk gemaakt worden. 
 Woningsplitsing toestaan als dat bijdraagt aan het oplossen van het 

woningtekort. 
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 Afspraken maken met corporaties over voldoende en betaalbare huurwoningen 
in alle kernen. Ook voor onze eigen inwoners. 

 Evenwichtige spreiding: sociale woningbouw in alle kernen. 
 Humane huisvesting arbeidsmigranten/gecentraliseerd. 
 Inzetten op flexwoningen (smartbuilding)en andere innovatieve bouw zoals 

snelle ‘fabrieks-bouw’ en ‘houtskeletbouw’. 
 Voldoende beschikbare semipermanente geclusterde huisvesting om speciale 

doelgroepen (statushouders, urgentie-zoekers) te huisvesten om de reguliere 
sociale huur te ontlasten. 

EEN VEILIG HALDERBERGE 

Openbare orde en veiligheid zijn essentieel voor een goed bestuurde gemeente. 
Iedereen heeft recht op een veilige woon- en werkomgeving. Daarom mogen 
inwoners van Halderberge verwachten dat de gemeente ingrijpt als onveilige 
situaties ontstaan. 
 
Preventief handelen is een goede manier misstanden te voorkomen. Goede 
samenspraak met politie, maar ook samenwerking met inwoners en ondernemers 
is erg belangrijk. Goede en structurele monitoring van de prestaties van politie en 
onze hulpdiensten (brandweer en ambulance) is een voorwaarde voor een juiste 
uitvoering van beleid. Belangrijke taakvelden om actief op te handhaven zijn voor 
Lokaal Halderberge: intolerant gedrag, criminaliteit en verkeer. 
 
Het tekort aan personeel bij de politie is algemeen bekend. Investeringen in het 
aantrekken en opleiden van nieuw personeel zullen pas over enkele jaren zichtbaar 
worden. 
 
Het tekort bij de landelijke politiezorg mag in Halderberge niet leiden tot een onveilig 
gevoel bij onze inwoners. Lokaal Halderberge wil meer zichtbaar ‘blauw’ in de wijken 
en ook buiten kantooruren. Wij vinden dat onze BOA’s het gebrek aan agenten, al 
dan niet tijdelijk, kunnen opvullen. Lokaal Halderberge pleit er voor dat BOA’s beter 
uitgerust worden om hun taken te kunnen vervullen en het veiligheidsgevoel in de 
wijken te verhogen. We willen ons sterk maken om BOA’s ook in te kunnen zetten 
voor het handhaven van snelheid en overige verkeersovertredingen. 
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Criminaliteit mag niet lonen en scherpe controle op illegale hennepteelt en 
drugslaboratoria moet daarom worden voortgezet. Cybercriminaliteit is in opmars. 
Hier moet gemeentelijk kennis, aandacht en voorlichting over zijn. Ook hiervoor 
moeten onze BOA’s ingezet kunnen worden. Samen met inwoners moeten BOA’s de 
ogen en oren van de samenleving worden, zodat misstanden vroegtijdig 
gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. 
 

Fysieke veiligheid 
Fysieke veiligheid heeft betrekking op de verkeersbewegingen over weg, water, 
spoor en door de lucht.  
 
Verkeersveiligheid is een onderwerp wat iedereen direct of indirect aangaat. 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. 
 
Als Lokaal Halderberge vinden we dat verkeersovertredingen moeten worden 
voorkomen maar als ze toch plaatsvinden dient hier strak en consequent op 
gehandhaafd te worden.  
 
Snelheidsovertredingen, negeren van verkeersregels, het gebruik van sluiproutes en 
parkeerovertredingen willen we door middel van fysieke maatregelen en 
informatievoorziening voorkomen. Zo zijn wij als Lokaal Halderberge voorstander 
van het inrichten van nog meer 30 km gebieden in onze kernen en zoeken we samen 
met onze inwoners naar oplossingen voor de op meerdere plaatsen voorkomende 
parkeerproblematiek. 
 
Door hier nadrukkelijk met onze inwoners over in overleg te gaan, aangevuld met 
een goede en intensievere communicatie, verwachten we hier belangrijke 
resultaten mee te kunnen halen. Uiteraard beseffen wij ons dat we hier zeker niet 
alles mee op kunnen lossen waardoor wij het van belang vinden dat er structureel 
en consequent gehandhaafd wordt. We zullen ons hier nog nadrukkelijker sterk voor 
maken.  
 
De reeds verkregen toezegging van de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
om tolheffing voor het vrachtverkeer in te voeren op de Provinciale weg van Etten-
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Leur naar Oud-Gastel (N640) is hiertoe een eerste aanzet geweest. Als Lokaal 
Halderberge willen we nu verder pleiten voor een hogere tolheffing voor provinciale 
wegen om zo het doorgaand vrachtverkeer mede door onze kernen verder te 
ontmoedigen.  
 
Een gerichte bewegwijzering in afwijking op landelijke regelgeving kan hier tevens 
aan bijdragen. Daarnaast blijven we op zoek naar alternatieve routes voor de 
steeds groter wordende landbouwvoertuigen om zo te kernen te ontlasten en de 
verkeersveiligheid voor met name de zwakke(re) verkeersdeelnemers te 
verbeteren.  
 
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 en blijven 
aandringen op de aanleg van een alternatieve spoorroute. Aan onvermijdbare 
risico’s moet veel aandacht gegeven worden in rampenplannen. 
 

Sociale veiligheid 
Ook in de wijk moeten inwoners zich veilig voelen. 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. Ook stalking en ander misbruik via sociale media zorgt voor 
onveilige gevoelens en moet eenvoudig kunnen worden gemeld. 
 
Hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen. De gemeente moet actiever 
handelen als het gaat om signalering van omstandigheden die in de toekomst een 
probleem kunnen worden. Daarvoor is een goede communicatie tussen politie, 
boa’s, woningcorporaties, scholen, jongerenwerk en GGZ/GGD essentieel. 
Initiatieven als buurtpreventie en buurtbemiddeling zijn hierbij van onschatbare 
waarde en de gemeente moet aansturen op uitbreiding hiervan. 
 
Goede verlichting van wijken, fietspaden en wegen is belangrijk voor de verkeers- 
en sociale veiligheid in Halderberge. 
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Onze inwoners moeten kunnen rekenen op onze hulpdiensten. Lokaal Halderberge 
wil dat beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanrijtijden 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, draagt eraan bij dat de gemeente verzekerd blijft van lokaal 
goede brandweerzorg. 
 
Wij zetten daarom in op: 
 

 Adequate verlichting op gevaarlijke en sociaal onveilige locaties.  
 Goede verlichting van wijken, fietspaden en wegen. 
 Voorkomen van snelheidsovertredingen, negeren van verkeersregels, het 

gebruik van sluiproutes en parkeerovertredingen door middel van fysieke 
maatregelen en betere informatievoorziening. 

 Het inrichten van nog meer 30 km gebieden in onze kernen.  
 Met onze inwoners naar oplossingen zoeken voor de op meerdere plaatsen 

voorkomende parkeerproblematiek. 
 Structureel en consequent handhaven als andere oplossingen geen soelaas 

bieden. 
 Hogere tolheffing voor vrachtverkeer op onze provinciale wegen dan op de 

snelwegen als tolheffing wordt ingevoerd, om daarmee het doorgaand 
vrachtverkeer door onze kernen te ontmoedigen.  

 blijvend zoeken naar alternatieve routes voor het Landbouwverkeer om zo te 
kernen te ontlasten en de verkeersveiligheid voor met name de zwakke(re) 
verkeersdeelnemers te verbeteren. 

 Strenger optreden tegen geweld richting hulpverleners. 
 Meer blauw op straat. Ook buiten kantooruren en niet alleen van BOA’s, maar 

ook van wijkagenten. 
 Uitbreiding van het politiesteunpunt in Halderberge. Het dichtbij zijn van de 

politie is voor onze inwoners belangrijk om het veiligheidsgevoel te bevorderen. 
 Cameratoezicht wanneer en waar het echt effectief is. 
 Vereenvoudiging van het melden van misstanden en verbetering van 

terugkoppelingen.  
 Behoud van onze lokale vrijwillige brandweerzorg.  
 Uitbreiding van buurtpreventieteams en buurtbemiddeling. 
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EEN ONDERNEMEND HALDERBERGE 

Een bruisend bedrijfsleven, inclusief de recreatiesector, goed florerende 
middenstand en een sterke agrarische sector, vormen met elkaar de motor van 
onze lokale en regionale economie. Onze inwoners zijn veelal werkzaam in de 
gehele regio. Een sterke economie in onze regio levert daarom ook een belangrijke 
bijdrage voor Halderberge aan een positieve samenleving met welzijn en welvaart. 
Lokaal Halderberge wil een uitnodigend ondernemersklimaat voor Halderberge en 
de Regio. Lokaal Halderberge streeft naar minimale, heldere en duidelijke 
regelgeving. Halderberge is geografisch gunstig gelegen voor veel bedrijven. 
Halderberge is goed bereikbaar en dat moet zo blijven. 
 
Het gemeentelijk beleid dat gericht is op deze bedrijvigheid moet ook in het belang 
zijn van de volgende generaties. Dit betekent dat we in ons beleid rekening moeten 
houden met innovatie, duurzaamheid en zorg voor ons nageslacht. Duurzaamheid 
en economische ontwikkeling zijn wat Lokaal Halderberge betreft aan elkaar 
verbonden. Innovatie op allerlei gebied dient, binnen de financiële en wettelijke 
mogelijkheden, ondersteund te worden. 
 
Samenwerking met de diverse ondernemingsverenigingen is noodzakelijk om het 
ondernemersklimaat te versterken. In Halderberge is het aantal bedrijven in de 
laatste jaren gegroeid van zo’n 2500 naar 3000. Deze zijn niet allemaal lid van de 
diverse ondernemingsverenigingen in Halderberge. Toch moeten zij zich ook 
gehoord voelen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Daarom sturen wij op 
een pro actieve benadering bij relevante ontwikkelingen. 
 
Een goed woonklimaat, goede vervoersmogelijkheden, goede scholings-
mogelijkheden met voldoende stage-, werk- en leerplaatsen voor onze jeugd zijn 
randvoorwaarden voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 
 
Als het gaat om inclusief werkgeverschap moet de gemeente het goede voorbeeld 
geven. Het is belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald 
werk te leiden. 
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Ontwikkelingen bedrijvenparken 
Bedrijventerrein Borchwerf II is nagenoeg geheel verkocht en dan 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 bedrijvenpark Borchwerf II. Nu Borchwerf II bijna vol is 
moeten we op voorhand zoeken naar voldoende nieuwe locaties voor de 
toekomstige expansie van ons Midden- en Kleinbedrijf. 
 
Bij de ontwikkelingen op Airparc Seppe blijft het belangrijk dat het maximaal 
toegestaan aantal vliegbewegingen niet wordt overschreden. Voor alle 
bedrijventerreinen binnen de gemeente geldt dat ingezet moet worden op goed 
onderhoud, zodat ook deze terreinen een aantrekkelijke locatie zijn en blijven voor 
bestaande en nieuwe bedrijven. Parkmanagers kunnen hierbij een belangrijke rol 
vervullen. 
 
De nieuw in te voeren omgevingswet zal, wat Lokaal Halderberge betreft, ook meer 
ruimte bieden aan bedrijven om zich te vestigen op één van de bedrijventerreinen 
van Halderberge. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Zo ook het aantal 
bedrijven dat op innovatieve wijze waarde weet te creëren. Het is nóg minder dan 
voorheen mogelijk op voorhand ontwikkelingen in te schatten. Het is daarom ook 
lastig om op voorhand in bestemmingsplannen aan te geven welk soort 
bedrijvigheid ergens wel of niet passend is. Voor de toekomst wordt, wat Lokaal 
Halderberge betreft, niet de staat van de bedrijfsactiviteiten leidend (SBI-
nummers) maar de feitelijke activiteiten en de wérkelijke impact op de omgeving. 
Via een noodzakelijk te voeren omgevingsdialoog zal moeten blijken óf en hóe een 
bedrijf zich ergens kan vestigen, waarbij het uitgangspunt “ja mits” in plaats van 
“nee, tenzij” gaat worden. 
 

Agrarische toekomst 
De agrarische sector ligt momenteel onder een vergrootglas. Lokaal Halderberge 
vindt dat Agrarische ondernemers moeten worden ondersteund en gefaciliteerd bij 
het toekomstbestendig maken van hun bedrijven en hun verduurzamingsopgaven. 
Binnen de wettelijke mogelijkheden moet maximaal meegedacht worden in 
oplossingen en kansen waarbij de gemeente zich ook faciliterend opstelt. Het lokaal 
agrarisch beleid hoeft voor Lokaal Halderberge niet voor te lopen op rijksbeleid. 
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Extra aandacht moet worden gegeven aan zogenoemd ‘Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing’. Passend in de omgeving van ons buitengebied moet er ruimte zijn voor 
nieuwe economische activiteiten waarmee nieuwe invulling aan deze VAB’s kan 
worden gegeven.  
 

Toerisme 
Toerisme is een belangrijke pijler van onze lokale economie en de toeristenbelasting 
een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Elk dorp in Halderberge 
heeft toeristische pareltjes. Bij elkaar opgeteld zorgt dit ervoor dat Halderberge veel 
te bieden heeft aan toeristen en toeristische ondernemers, maar ook aan onze 
eigen inwoners. 
 
Om nog meer toeristen te kunnen ontvangen moeten onze vakantieparken daarom 
ook weer bestemd worden voor toeristen en niet voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. 
De recente investeringen in het religieus historisch erfgoed in Oudenbosch zullen 
bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het toeristisch klimaat in heel Halderberge 
en zelfs de regio. We moeten zorgen dat meer verbindingen worden gelegd tussen 
de toeristische aantrekkelijkheden van onze kernen onderling, zodat de 
economische revenuen van toerisme zo breed mogelijk terecht komen. Hierbij moet 
ook aandacht zijn voor meer en betere vestigingsmogelijkheden voor diverse 
horecabedrijven. 
 
Ons platteland moet nadrukkelijker onderdeel van ons toeristisch product worden 
door het te voorzien van aantrekkelijke wandel- en fietsroutes langs 
boerderijwinkels in combinatie met natuurbeleving. 
 

Watertoerisme 
Het watertoerisme in Halderberge is in opmars en moet een belangrijkere pijler van 
het toerisme worden. De picknicktafels in het water in Stampersgat zijn een mooi 
voorbeeld van hoe watertoerisme kan worden versterkt. De haven van Oudenbosch 
heeft potentie om tot meer uit te groeien dan wat het nu is. Hiertoe dient de 
omgeving van de haven aantrekkelijker te worden ingericht met aandacht voor de 
vestigingsmogelijkheden van horeca in of rond het havengebied. 
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Winkelgebieden 
Behoud van historische en kenmerkende elementen in de dorpscentra die het 
historisch verhaal vertellen, vindt Lokaal Halderberge belangrijk. De inrichting van 
de openbare ruimte in de centra moet aansluiten bij het dorpse en historische 
karakter en daarmee de toeristische en ook commerciële aantrekkelijkheid 
verhogen. 
 
Voor Lokaal Halderberge is de tijd rijp om te onderzoeken of er inmiddels meer 
draagvlak voor een autoluwe winkelstraat in Oudenbosch bestaat. Hierbij moet dan 
gelijktijdig wel grote aandacht zijn voor voldoende ruimte rond het winkelgebied ten 
behoeve van parkeren, recreëren en groen. 
 
Pas als er voldoende parkeergelegenheid is, kan de winkelstraat autoluw gemaakt 
worden, zodat er ruimte komt voor horeca, terrassen en aantrekkelijk openbaar 
groen. Tevens zal uitvoering moeten worden gegeven aan een verbinding tussen 
de haven en de omgeving rondom de Markt en het Religieus Erfgoed. Het geheel zal 
bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied en daarmee ook 
aan de economische potentie. 
 

Mobiliteit 
Er zal in de toekomst steeds meer vraag komen naar goede mobiliteit en goede 
verbindingsmogelijkheden. Daarbij kun je denken aan goed openbaar vervoer en 
beschikbaarheid van voldoende veilige routes voor fietsers en scholieren, maar ook 
aan een veilig wegennet. Een inclusieve samenleving betekent ook dat de 
infrastructuur toegankelijk en veilig moet zijn voor weggebruikers met 
scootmobielen, rolstoelen en rollators. 
 
Daarnaast zijn busverbindingen tussen de verschillende kernen belangrijk en moet 
deeltaxivervoer voor onze ouderen worden gefaciliteerd. 
 
We zetten hiervoor in op: 
 

 Behoud en versterking van de goede samenwerking met ondernemers en 
ondernemingsverenigingen. 

 Brede betrokkenheid genereren bij ondernemers bij de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. 
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 Ruime vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen; “ja mits” wordt het 
uitgangspunt in plaats van “nee, tenzij”. 

 Goed en professioneel beheer van de bedrijventerreinen en ondersteuning van 
de parkmanagers. 

 Verlenen van gemeentelijke medewerking om een pragmatische invulling aan 
leegkomende agrarische gebouwen te geven. 

 Optimaal faciliteren van bestaande agrarische bedrijven bij hun duurzame 
ambities. 

 De gemeente moet zich nadrukkelijk blijven inzetten voor de promotie van haar 
toeristische product en hiermee de samenwerking zoeken met andere partners 
(bijvoorbeeld Visit Halderberge en Visit Brabant). 

 Extra facilitaire ondersteuning aan onze toeristische en recreatieve sector. 
 Er naar streven dat Halderberge in de top 100 van de MKB-peiling belandt, dit 

om naamsbekendheid Halderberge verhogen. 
 Nóg meer kansen bieden voor lokale ondernemers bij gemeentelijke 

aanbestedingen. 
 Versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
 De functie van de winkelcentra behouden en versterken. 
 Onderzoek naar de toeristische potentie en mogelijkheden van een autoluwe 

winkelstraat in het centrum van Oudenbosch. 
 Verbetering en uitbreiding van de vestigingsmogelijkheden voor 

horecavoorzieningen ten behoeve van eigen inwoners en toerisme. 
 Voldoende parkeergelegenheid en groen in de centra. 
 Creatie van verbindingen tussen toeristische aantrekkelijkheden. 
 Adequate en bij de historie passende inrichting van de openbare ruimte in de 

dorpscentra. 

EEN SOCIAAL EN GEZOND HALDERBERGE 

Voor Lokaal Halderberge geldt: ‘voorkomen is beter dan genezen’. We zetten 
daarom ook in op de sociale en fysieke gezondheid van de samenleving. Enerzijds 
doen we dit door voldoende aanbod van sport en cultuur te faciliteren. Anderzijds 
via goede voorlichting en preventie. Daarnaast staan we voor een goede en 
menswaardige kwaliteit van de gezondheidszorg in de gemeente. 
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Goede dwarsverbindingen tussen de diverse verenigingen en organisaties die 
Halderberge rijk is, dragen bij aan de sociale cohesie in de samenleving. 
Waakzaamheid is geboden tegen het ontstaan van eenzaamheid bij ouderen. 
 

Sporten en bewegen is gewoon. 
Halderberge kent veel sportverenigingen met jeugdige en volwassen sporters die 
inmiddels bijna allemaal voorzien zijn van goede accommodaties. Naast het 
gezondheidsaspect vinden wij het sociale aspect van deelnemen aan sport 
belangrijk. 
 
Onze standpunten: 

 Iedereen moet kunnen sporten: sportbeoefening door zowel jong als oud 
(bijvoorbeeld Walking Footbal) is van wezenlijk belang en moet door de 
gemeente via het subsidiebeleid en accommodatiebeleid worden gefaciliteerd 
en gestimuleerd. 

 Iedereen moet kunnen sporten: als gezinnen het sporten niet kunnen bekostigen 
dragen we voor die kinderen financieel bij. 

 Iedereen moet kunnen sporten: ook voor mensen met een beperking moeten de 
sportverenigingen toegankelijk zijn. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om 
de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte moet er naast speeltoestellen voor de 
kleinsten ook voldoende ruimte beschikbaar zijn voor sport- en 
spelvoorzieningen voor de jeugd in de wijk. 

 

Kunst & Cultuur 
Cultuur is een breed begrip. Muziek, dans, beeldende kunst maar ook 
cultuurhistorische gebouwen zijn een belangrijk onderdeel van cultuur en kunst. 
Kunst en cultuur zijn een inspiratiebron voor allen en mogen geen hobby of luxe 
goed voor slechts enkelen zijn. Lokaal Halderberge ziet in kunst en cultuur een 
verbindende factor voor onze samenleving. Ook kinderen en jongeren moeten 
nadrukkelijk betrokken worden bij allerlei culturele evenementen. 
 
Halderberge kent een rijk en breed cultureel leven en Lokaal Halderberge wil dat, 
waar mogelijk, versterken en faciliteren. Carnaval is een goed voorbeeld van de 
bindende werking van cultuur in onze samenleving en de actieve rol van de 
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samenleving. In alle kernen wordt op diverse manieren carnaval gevierd, gebouwd 
en optochten gehouden. Heel veel inwoners zijn betrokken bij één of ander deel van 
de organisatie van het carnavalsleven in de dorpen. Carnaval moet daarom breed 
gefaciliteerd worden door de gemeente om dit feest in stand te kunnen houden. 
 
Onze standpunten: 

 Zoveel mogelijk behoud van onze lokale cultuurhistorische waarden en 
gebouwen door er een duurzame bestemming of invulling aan te geven. 

 Zoveel mogelijk verbinding zoeken van cultuurhistorie met onze lokale identiteit 
en toerisme, zoals bijvoorbeeld de bebording met het historische verhaal van de 
locaties in de St. Janstraat te Hoeven. 

 Lokale tradities en gewoonten (zoals carnaval) moeten in stand worden 
gehouden en gefaciliteerd. 

 Subsidies voor kunst, cultuur en muziekonderwijs moeten gehandhaafd blijven. 
 De regeldruk voor vrijwilligers die evenementen organiseren moet worden 

verlaagd. 
 

Jeugd 
Jeugdzorg haalt al jarenlang het nieuws, omdat er zoveel misgaat en de kosten 
voor jeugdzorg de pan uitrijzen. Tegelijkertijd maken sommige bedrijven in de 
jeugdzorg enorme winsten. Ondertussen belanden kinderen die te maken hebben 
met grote complexe problemen te vaak op de wachtlijst. 
 
“De jeugd heeft de toekomst” is het gezegde en Lokaal Halderberge onderschrijft dit 
van harte. Wij vinden daarom dat, naast goed onderwijs, goede kinderopvang, 
fysieke ruimte voor spelen in de omgeving en passende ondersteuning beschikbaar 
moet zijn waar nodig. Ook willen wij meer inzetten op preventie. De oplopende 
kosten van jeugdzorg, wachtlijsten en mismatch tussen vraag en aanbod vereisen 
continue aandacht en goede sturing. Jeugdhulp en –bescherming is letterlijk en 
figuurlijk een grote zorg, die ieders aandacht verdient. 
 
Goed afgestemd onderwijs, voldoende passende kinderopvang (in, maar ook 
buiten de schoolgebouwen. Indien nodig moet er passende ondersteuning aan 
ouders en kinderen beschikbaar zijn. 
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Blijkens onderzoek bestaat er kansenongelijkheid tussen kinderen. Ongeacht de 
oorzaken die daaraan ten grondslag liggen vindt Lokaal Halderberge dat ál onze 
kinderen de kans verdienen om de beste versie van zichzelf te worden. 
 
Ook is Lokaal Halderberge van mening dat ieder kind bijzonder is en de ruimte en 
tijd moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen op een manier die het beste past. Het 
onderwijs moet aansluiten op de behoeften die een kind op een bepaald moment 
heeft en dat vraagt heel wat van het onderwijs.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat de leesvaardigheid in Nederland drastisch is 
afgenomen ten opzichte van andere Europese landen. Slechte leesvaardigheid 
vermindert ook de latere kansen in de arbeidsmarkt. Lokaal Halderberge wil 
daarom dat er nadrukkelijk aandacht is en blijft voor goede leesvaardigheid. 
Samenwerking tussen onderwijs en bibliotheken kan daaraan bijdragen. Ook 
ouders moeten geïnformeerd zijn over het belang van goede leesvaardigheid en 
weten hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leesvaardigheid bij hun 
kinderen. 
 
Voorkomen is beter dan genezen. Dat betekent dat Lokaal Halderberge wil blijven 
inzetten op preventie van problemen bij jeugd en jongeren. Dit betekent volgens 
ons niet dat altijd maar direct kostbare laagdrempelige zorg moet worden 
aangeboden, maar dat vooral ook goed geïnformeerd moet worden hoe je zelf kunt 
voorkomen dat er een probleem ontstaat of hoe je zelf een probleem kunt oplossen. 
 
De slechtste vraag is de vraag die nooit gesteld wordt. Als jongeren ergens mee 
zitten en ze vinden in hun directe omgeving geen luisterend oor moeten ze op een 
laagdrempelige wijze toegang tot een vertrouwenspersoon kunnen hebben waar 
hun vraag gesteld kan worden. Er mag geen taboe rusten op het hebben en 
erkennen van problemen. Met elkaar kan dan naar passende oplossingen worden 
gezocht. 
 
Dit geldt eveneens voor ouders die opvoedingsondersteuning willen of nodig 
hebben. De druk op ouders is het laatste decennium enorm toegenomen. Kinderen 
zijn soms 5 van de 7 dagen ‘overgeleverd’ aan de goede bedoelingen van scholen 
en opvanginstanties, omdat nu eenmaal van ouders verwacht wordt dat zij 
volwaardig deelnemen aan het arbeidsproces. Logischerwijs knelt een leven vol 
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hectiek wel eens en kan dit tot onbedoelde, maar wel nare gevolgen leiden. Ook hier 
geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Informeren van ouders over de valkuilen 
van het ouderschap. Wegnemen van taboes over ouderschap en zorgen dat er een 
deur is waar op geklopt kan worden die direct wordt open gedaan. Dit kan volgens 
Lokaal Halderberge bijdragen aan het voorkomen van escalaties en te nemen 
drastische maatregelen. 
 
Onze standpunten zijn: 

 We willen dat minder kinderen complexe en/of langdurige zorg nodig hebben 
door sterk in te zetten op preventie. 

 Op hulp of ondersteuning vragen bij opvoeden of volwassen worden ligt geen 
taboe; hulp vragen is heel normaal. 

 Als hulp of ondersteuning bij opvoeden wenselijk is moet duidelijk zijn hoe en 
waar je terecht kunt met je vragen.  

 Als je op de weg naar volwassenheid hulp nodig hebt moet duidelijk zijn hoe en 
waar je terecht kunt met je vragen.  

 Een duurzaam preventiebeleid in de eerste 1000 dagen van het leven door 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) verlaagt de latere kans op problemen bij het 
opgroeien en het nodig hebben van hulp bij opgroeien. 

 Voor kinderen en jongeren die wel professionele hulp of jeugdzorg nodig hebben 
willen we een betere aansluiting van vraag en aanbod; de hulp moet wel 
effectief zijn. 

 Wachtlijsten in de zorg moeten worden teruggedrongen. Problemen mogen niet 
escaleren. 

 We willen blijvend inzetten op het stimuleren van de verbinding tussen jeugdzorg 
en onderwijs. 

 Als het probleem van het kind te maken heeft met een breder gezinsprobleem, 
moet dit worden gesignaleerd en in de breedte hulp aan het gezin worden 
geboden. 

 Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling moeten worden herkend 
door hulpinstanties en hulp moet direct beschikbaar zijn. 

 
En verder: 

 Bibliotheekwerk moet blijven bestaan en speelt in samenwerking met het 
onderwijs een grote rol in het bevorderen van de leesvaardigheid van onze 
kinderen. 
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 Ook ouders moeten doordrongen raken van het belang van goed lezen en weten 
hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen van leesvaardigheid van hun 
kinderen. JGZ kan hierin ook een rol vervullen. 

 

Onderwijshuisvesting 
Van het onderwijs wordt heel wat gevraagd. Daarom wil Lokaal Halderberge het 
onderwijs faciliteren door te voorzien in goede huisvesting voor het basisonderwijs 
en de middelbare scholen. 
 
Kinderdagopvang wordt in de toekomst voor een groot deel voorzien onder 
hetzelfde dak als de basisscholen. Dit betekent in enkele gevallen dat de huidige 
school moet worden uitgebreid. Onderwijshuisvesting is een kostbare 
aangelegenheid. Lokaal Halderberge vindt daarom dat bevolkings- en 
leerlingenprognoses beter gemonitord moeten worden, zodat – hoe lastig ook – zo 
optimaal mogelijk en toekomstbestendig aanpassingen aan de 
onderwijshuisvesting kunnen plaatsvinden. 
 
Lokaal Halderberge is trots op de genomen besluiten om onze onderwijshuisvesting 
te optimaliseren en we zien dan ook uit naar de gewenste resultaten bij de diverse 
basisscholen alsook naar het resultaat van de vernieuwbouw van het Markland 
College. 
 
Onze standpunten: 

 Goede monitoring van bevolkings- en leerlingenprognoses: investeringen 
moeten worden onderbouwd met deugdelijke cijfers. 

 Bouwen op basis van een bestendige onderwijsvisie waarmee langdurig kan 
worden voorzien in voldoende en goed toegeruste ruimtes. 

 Goede en veilige bereikbaarheid van scholen met veilige wandel- en fietsroutes, 
maar ook voldoende parkeerplaatsen voor ‘halen en brengen’. 

 

Gezond opgroeien 
Gezond opgroeien betekent voor Lokaal Halderberge ook dat er voor onze kinderen 
en jongeren voldoende faciliteiten zijn om deel te nemen aan sport en cultuur. 
 
Verschraling van het horecabestand in Halderberge en de vaak gehanteerde 
toegangsgrens van 18 jaar bij cafés, ook in de omliggende gemeenten, hebben 
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eraan bijgedragen dat onze jeugd nog maar nauwelijks in aanraking komt met 
cultuur die passend is bij hun leeftijd. Lokaal Halderberge wil dat de diverse 
exploitatiestichtingen van onze dorpshuizen nadrukkelijk fysieke, maar ook 
financiële ruimte zoeken om jongeren te betrekken bij het vormgeven aan een 
stukje bij hen passende cultuuruitingen.  
 
Voldoende beweging draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en daarvan 
afgeleide problemen. Jonge kinderen moeten in onze dorpen en wijken voldoende 
ruimte hebben om op een veilige en uitdagende manier met elkaar te spelen en te 
ravotten. 
 
Onze standpunten: 

 De exploitatiestichtingen van onze dorpshuizen moeten waar mogelijk 
nadrukkelijk ruimte zoeken en bieden om jongeren tussen 12 en 18 jaar te 
betrekken bij het vormgeven aan een stukje bij hen passende cultuur.  

 

Gezond ouder worden 
Lokaal Halderberge is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen en dat we 
oog hebben en houden voor de menselijke maat.  
 
Zelfredzaamheid van onze inwoners is het uitgangspunt, maar als ondersteuning 
nodig is moet dit op tijd gesignaleerd worden en moet ook op tijd de juiste hulp 
geboden worden. Voor Lokaal Halderberge betekent dit dat een integrale aanpak 
van hulpvragen nodig is, met één regisseur per gezin, waarbij besproken wordt wat 
er nodig is en wat iemand nog zelf kan. 
 
Onze standpunten zijn: 

 Als je zorg of ondersteuning nodig hebt, moet je de juiste informatie makkelijk 
kunnen vinden of weten waar of bij wie je terecht kunt, zodat je zoveel mogelijk 
zelf kunt regelen. 

 Als je zorg nodig hebt, moet dit snel beschikbaar zijn en van goede kwaliteit 
 Mantelzorgers moeten in beeld zijn en voorkomen moet worden dat zij 

overbelast raken. 
 Hulpvragen moeten integraal worden aangepakt; met één regisseur per gezin. 
 Bij nieuwbouw voor senioren rekening houden met de mogelijkheden van 

ondersteuning en hulp dichtbij als dat nodig is. 
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 Als ouder worden niet meer zelfstandig kan, moet er dichtbij voldoende plaats 
in zorginstellingen zijn. 

 De Bravis Ziekenhuis-dependance in Oudenbosch moet blijven bestaan. 
 Ontmoetingsplekken voor ouderen moeten blijvend gefaciliteerd worden. Dit om 

dreigende eenzaamheid tijdig te signaleren. 
 In de zorg moet minder bureaucratie leiden tot meer tijd voor zorg.  
 We willen voldoende en geschikte verblijfplaatsen voor kwetsbare inwoners 

hebben die het (al dan niet tijdelijk) niet alleen kunnen. 
 
 

Werk & Inkomen 
Lokaal Halderberge vindt dat werken meer betekent dan ‘inkomen’ verdienen. Het 
is voor velen ook een manier om mee te doen. Iedereen, dus ook inwoners met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, moet de kans hebben om mee te doen. 
Daarnaast is hier soms inkomensondersteuning voor nodig. 
 
Onze standpunten zijn: 

 De nauwe samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven voortzetten en 
intensiveren om op die manier het opleidingsaanbod te laten aansluiten op de 
vragen uit het bedrijfsleven. 

 Inwoners die écht hun eigen geld niet kunnen verdienen moeten natuurlijk 
(tijdelijk) ondersteund worden. Het doel is om weer zoveel mogelijk financieel 
onafhankelijk mee te doen aan de samenleving. 

 We willen niet dat inwoners afhankelijk moeten zijn van de voedselbank. Minima 
moeten net als iedereen gewoon boodschappen kunnen doen. 

 Schuldhulpverlening moet pro actief en breed worden ingezet, ook om schulden 
te voorkomen. 

EEN FINANCIEEL SOLIDE HALDERBERGE 

Lokaal Halderberge is trots op de bereikte resultaten van afgelopen raadsperiodes. 
Er is veel gerealiseerd en er zijn belangrijke grote besluiten genomen om te 
investeren in de toekomst van Halderberge. Hoewel we in het kader van de 
leefbaarheid volledig achter deze investeringen in o.a. scholen, religieus erfgoed en 
buurthuizen staan, hebben deze wel zijn weerslag op de financiële positie van de 
gemeente. Hoewel nog niet zorgelijk, gaat de verbetering van de financiële positie 
hierdoor wel minder snel dan gewenst.  
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De ratio van het weerstandsvermogen is goed 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 verhogingen van lokale lasten wil Lokaal Halderberge de 
komende raadsperiode sturen op een maximale stijging van de lastendruk van 5%. 
Hierin zijn dan zowel de OZB als de volledig kostendekkende riool- en 
afvalstoffenheffing inbegrepen. 
 

TOT SLOT 

Tot dusver telde de Halderbergse gemeenteraad 21 zetels. In 2018 kreeg Lokaal 
Halderberge hiervan 5 zetels toebedeeld op basis van de verkiezingsuitslag. 
 
Komende raadsperiode krijgt de Halderbergse gemeenteraad 23 zetels, omdat het 
inwonertal boven de 30.000 is gekomen. Enkele politieke partijen zullen niet meer 
deelnemen aan de verkiezingen. Dat betekent dat er voor de deelnemende politieke 
partijen in totaal 5 “extra” zetels nog te verdelen zijn. De zetelverdeling kan hierdoor 
flink gaan schuiven. U bepaalt deze verdeling door te gaan stemmen. Een grote 
opkomst is belangrijk. 
 
Lokaal Halderberge hoopt op een grote betrokkenheid van onze inwoners.  
 
Politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten.  
 


