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BETROKKEN

INLEIDING
Wij zijn trots op onze gemeente!

Gilze en Rijen heeft haar inwoners veel te bieden.
Er is volop bedrijvigheid, ruimte om te wonen en
te leven, en er zijn veel voorzieningen voor sport
en cultuur. Stedelijke voorzieningen zijn dichtbij
en we hebben veel voordeel van het wonen in
een groene omgeving. Het is belangrijk om die
kwaliteiten te behouden én te versterken.

Wie zijn wij?

Onze ‘roots’ liggen in Gilze en dat geeft een speciale
band. Onze fractie- en commissieleden wonen
en werken in alle vier de kernen en zijn actief in
het sociaal-maatschappelijk leven. Daardoor zijn
wij eenvoudig bereikbaar en aanspreekbaar voor
inwoners en bedrijven. Op die manier hebben we
aandacht voor de eigenheid van elke kern.

Hoe werken wij?

We toetsen onze ideeën in brainstormsessies met
inwoners en maatschappelijke organisaties. Dit
doen we onder de noemer: ‘Kern’75 ontmoet’.
Samen werken we aan eigen voorstellen, zoals
het plan voor versterking van kwaliteitsgroen en
de herinrichting van het Bisschop de Vetplein. De
komende raadsperiode gaan we hiermee door.

GILZE
Plannen 2018-2022

Kern’75 presenteert u hierbij de nieuwe plannen
voor de raadsperiode 2018-2022. Dat doen we ten
eerste per woonkern. Daarnaast presenteren we
onze ambities per thema. U ziet daarbij steeds wat
we de afgelopen periode hebben bereikt (20142018) én wat we de komende periode gaan doen
(2018-2022).

Samenwerken

Wat hebben we gedaan?

Wat gaan we doen?

•
•
•
•

•

•
•

Om onze plannen te kunnen realiseren willen we
samenwerken met bewoners en bedrijven én met
de raad en het college.

•

Afgelopen bestuursperiode bestond het college
uit vier wethouders. Nu de decentralisaties en
ambtelijke fusie een feit zijn kunnen we de
komende periode met drie wethouders toe.

•
•

Kern’75 wil haar verantwoordelijkheid nemen. Er
staat een enthousiaste club mensen klaar die met
veel ambitie aan de slag wil. Wij hebben daarvoor
opnieuw het vertrouwen van ú als kiezer nodig!

•

•

Behoud consultatiebureau.
Verplaatsen Sportpark (voetbal/tennis).
Realisatie Speelbos.
Ontsluiting Alphenseweg in noordelijke
richting.
Herinrichting Burgemeester van Mierlostraat.
Tijdelijke
aanpassing
voor
fietspad
Tilburgsebaan (5 jaar).
Wateroverlast in Broekakkers beperkt door het
nemen van maatregelen.
Woningbouw Achter de Hoven/centrumplan
(4 CPO-projecten).
Herbestemming Het Gemaal.
Percelen centrumplan in eigendom gemeente
gekregen.
Realisatie ommetje De Hondskoije.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouw centrumplan inclusief reconstructie
Lange Wagenstraat.
Herinrichting gebied Heuvelplein, combinatie
met nieuwbouw basisschool De Wildschut.
Reconstructie
Alphenseweg
inclusief
fietsvoorziening.
Woningbouw
Gilze-Zuid
inclusief
ontsluitingsweg.
Fietsvoorziening Biestraat.
Streven naar centralisatie van detailhandel in
centrumplan.
Structurele inrichting fietspad Tilburgsebaan.
Fietsvoorziening Gilze – Riel.
Uitvoering herinrichting Bisschop de Vetplein
samen met werkgroep.
Onderzoeken wat nieuwe mogelijkheden zijn
voor openbaar vervoer (mobiliteit).
Grondige renovatie of nieuwbouw voor
sporthal, rekening houdend met wensen
gebruikers en de nabijheid van de basisscholen.
Jongerenontmoetingsplek realiseren.
Handhaven AHOED op huidige locatie.
Fietsallee Chaamse Bossen aanleggen met
Staatsbosbeheer en gemeente Alphen-Chaam.

RIJEN

MOLENSCHOT

Wat hebben we gedaan?

Wat gaan we doen?

Wat hebben we gedaan?

Wat gaan we doen?

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwbouw van basisschool De Kring en
basisschool Brakken.
Jongerenwerk is op de kaart gezet.
Aanleggen openbare speelterreinen bij
basisschool De Kring en Burgemeester van
Mierloschool.
Bouw nieuwe sporthal/zwembad.
Verkeersonveilige kruisingen zoals Constance
Gerlingsstraat-Julianastraat-Spoorlaan Noord
en Hannie Schaftlaan-Mosstraat aangepakt.
Verkeersveiliger maken Raadhuisplein.
Wateroverlast in Wolfsweide beperkt door het
nemen van maatregelen.
Ommetje Vijf Eiken gerealiseerd.
Regie over Centrumplan Oost in handen
gemeente gekregen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling Spoorzone met behoud van
stationsgebouw.
Toekomstplan opstellen voor de wijk ZuidWest.
Snelfietsroute Breda-Tilburg goed aan laten
sluiten bij infrastructuur.
Fiets/voetgangersvoorziening aanleggen nabij
de Julianastraat/NS-station bij ontwikkeling
spoorzone.
Blijven aandringen op verbetermaatregelen
bij de spoorwegovergangen, met als doel een
ondertunneling nabij de Vijf Eikenweg.
Verkeersveilige reconstructie wijk Noord-West.
Herinrichting locatie Margriethal/Tropical
inclusief nieuwe sportvoorziening.
Inrichten centrumplan Rijen.
Fietsvoorziening Mosstraat (bebouwde kom –
Hannie Schaftlaan).
Verbreding N282.
Initiatief van het Natuurpodium ondersteunen
we op de beoogde locatie.
Realiseren tijdelijke uitbreiding basisschool De
Vijf Eiken.

•

Fietspad aangelegd Molenschot – Gilze.
Molenschot Mobiel opgezet.
Nieuwbouw ’t Blokske gerealiseerd.
Goede relatie opgebouwd met Dorpsbelang
Molenschot.
Ecologische verbindingszone ‘De Boomkikker’
aangelegd.

•
•
•
•

Fietsvoorziening Molenschot – Dorst – Breda
(Kapelstraat).
Nieuwe bouwlocatie woningen ontwikkelen.
Initiatieven
herbestemming
oude
Rietakkerlocatie ondersteunen.
Kansen voor bouwlocaties benutten na
aanpassen luchtvaartwet.
Reconstructie Schoolstraat.

HULTEN
Wat hebben we gedaan?

Wat gaan we doen?

•
•
•

•
•

CPO-project opgezet.
Vrije bouwkavels uitgegeven.
Goede
relatie
opgebouwd
belangenverenigingen.

met

•
•
•

Meewerken aan verbreding N282.
Samen met de inwoners een inrichtingsplan
maken voor het invullen van de vrijkomende
ruimte als gevolg van het project N282.
Oude Baan zó inrichten dat het voor
sluipverkeer onaantrekkelijk wordt.
Aanleggen sportveld.
Fietsbrug is niet gewenst. Dit bespreken met
de gemeente Tilburg.

EEN BOUWENDE GEMEENTE
Wonen

De financiële crisis is voorbij. Ontwikkelaars en
kopers voor woningbouwprojecten staan te
popelen om weer in actie te komen. In alle kernen
moeten we plannen maken voor de toekomst en
strategische grondaankopen doen.

EEN BRUISENDE EN SPORTIEVE GEMEENTE
Wat hebben we gedaan?
•
•

Uitgifte bouwkavels door gemeente in alle
kernen.
Gemeentelijke
monumenten
en
beschermwaardige
panden
in
bestemmingsplannen vastgelegd.
Meerjarig
werkplan
opgesteld
voor
herinrichtingen/reconstructies.

Met de wijziging van de luchthavenwet komen er
mogelijk kansen voor inbreidingsplannen in de
kernen Molenschot en Hulten.

•

Onder aanvoering van Kern’75 heeft de gemeente
ondanks de woningbouwcrisis de regie op het
Centrumplan Oost in Rijen en het Centrumplan
Gilze teruggekregen. Het is nu zaak om concreet
door te pakken en een mooi centrum voor Gilze en
Rijen te creëren. Hierover blijft Kern ’75 in contact
met inwoners en belanghebbenden.

Wat gaan we doen?

Spoorzone

•
•

Het spoor biedt een snelle en belangrijke
ontsluiting.
Daarnaast
vragen
veiligheid,
oversteekbaarheid, doorstroming van verkeer en
het verminderen van hinder voor omwonenden
voortdurend onze aandacht. Samen met ProRail en
de provincie werken we de plannen uit.
De
herontwikkeling van de spoorzone biedt nieuwe
kansen en stellen we een toekomstplan op voor
de wijk Rijen Zuid-West.

Verkeer

Bij de plannen voor herinrichting van de straten
worden omwonenden actief betrokken en
toetsen we steeds aan de hand van vier factoren:
de wensen van de bewoners, verkeersveiligheid,
parkeergelegenheid en doorstroming. Centra
zijn goed bereikbaar, in de centrumgebieden zélf
geven we bij voorkeur voorrang aan fietsers en
voetgangers.
Een goede weginrichting is overzichtelijk en
duidelijk, heeft weinig verkeersborden nodig,
stimuleert de fiets als goed alternatief voor de
auto en heeft aandacht voor kinderen, ouderen en
mindervaliden.

•
•
•

Kansen benutten voor woningbouw die het
nieuwe luchthavenbesluit met zich meebrengt.
Nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen in
alle kernen.
Bij nieuwe ontwikkelingen houden we alvast
rekening met de nieuwe Omgevingswet.
Vinger aan de pols houden in COVM.
Ruimte creëren voor nieuwe woonvormen,
zoals zorgwoningen.

Cultuur

Een bruisend verenigingsleven zorgt naast
levendigheid ook voor een gevoel van
saamhorigheid. Initiatieven op het gebied van
culturele activiteiten, evenementen en sport
zijn belangrijk voor het welzijn en de onderlinge
verbondenheid. De gemeente heeft vooral een
faciliterende rol.
Kinderen uit gezinnen met weinig financiële
middelen ondersteunen we via Stichting Leergeld
en het Jeugdcultuurfonds. De onlangs vastgestelde
cultuurvisie werken we verder uit.

Subsidies

Subsidies zijn een prima middel om initiatieven te
ondersteunen en te stimuleren. De basisafspraken
in het huidige subsidiebeleid zijn goed. Toch zijn
we niet trots op de administratieve rompslomp die
verenigingen en maatschappelijke organisaties
ervaren. Vereenvoudigen van de aanvraag en het
maken van meerjarige afspraken moet mogelijk
zijn.

Sport en bewegen

Binnenkort wordt het nieuwe zwembad en
sporthal in Rijen geopend. Op de oude locatie
van de Margriethal ontwikkelen we een nieuwe
sportvoorziening. Sporthal Achter de Tuintjes
in Gilze verdient een grondige renovatie of
nieuwbouw. We bouwen op maat, met oog voor
de wensen van gebruikers. De buitenruimte
biedt volop ruimte om te bewegen en te spelen.
Initiatieven daartoe faciliteren we graag.
Buurtsportcoaches zijn belangrijk voor het
bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn zij praktisch
inzetbaar als ondersteuners van verenigingen. Ook
bevorderen ze de verbinding tussen gezondheid
en bewegen.
Initiatieven op het gebied van culturele, sportieve
en muzikale brede school-activiteiten blijven we
ondersteunen. De culturele centra kunnen hierbij
een aanjagende en faciliterende rol spelen.

Wat hebben we gedaan?
•
•
•

Onderhoud sportparken heeft structureel
karakter gekregen.
We hebben bruisende sociaal culturele centra.
Brede inzet buurtsportcoaches.

Wat gaan we doen?
•
•
•
•

Huidige kunstcommissie en kunstbeleid in
stand houden, initiatieven voor kunst en
cultuur blijven ondersteunen.
Subsidiebeleid goed evalueren en waar nodig
bijstellen. Minder administratieve lasten en
meerjarige afspraken mogelijk maken.
Bij vernieuwen kunstgrasvelden geen rubber
van autobanden meer gebruiken.
Stimuleren van initiatieven die bewegen en
gezondheid bevorderen (bijvoorbeeld het
bewegen voor ouderen).

EEN BEDRIJVIGE GEMEENTE
Ondernemen

Onze gemeente heeft een goede verhouding
tussen het aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Dat
willen we graag zo houden. Een goede relatie met
de grootste werkgever, de vliegbasis, is van groot
belang. We maken ons zorgen over overlast door
geluid en trillingen en houden stevig de vinger
aan de pols via de Commissie COVM.
Ondernemersverenigingen
zijn
goede
sparringpartners. Waar mogelijk streven we naar
lokale aanbesteding. Hoewel niet alles kan, denkt
de gemeente vooral mee in de mogelijkheden.
De aantrekkingskracht van Aerospace Maintenance
en Midden-Brabant Poort valt nog tegen; met een
aantrekkende markt moet hier verandering in
komen.
De agrarische sector draagt in belangrijke mate
bij aan het kenmerkende karakter van onze
gemeente. Hoewel de regelgeving van de provincie
leidend is, willen we agrariërs, waar nodig, blijven
ondersteunen in hun bedrijfsvoering of in de
uitbreiding van bedrijfsactiviteiten richting de
toeristische sector.
Bedrijven waarvan de activiteiten niet meer in
een woongebied thuishoren, bieden we een
maatwerkoplossing bij verplaatsing.

Toerisme

Mede door onze ligging is Gilze en Rijen een
aantrekkelijke, groene gemeente die goed
bereikbaar is. Goede fiets- en wandelpaden, de
ontwikkeling van Natuurpoorten en samenwerking
met recreatieve bedrijven bieden volop kansen
om Gilze en Rijen toeristisch op de kaart te
zetten. Via Toerlezjoere koppelen we recreatieve
voorzieningen steeds beter aan elkaar.

EEN SOCIALE GEMEENTE
Wat hebben we gedaan?
•
•
•
•
•
•
•

Glasvezel aangelegd in het buitengebied en
industrieterreinen.
Ondersteuning voor ondernemers geregeld
vanuit het ondernemersfonds.
Stimuleren winkelcentralisatie (bijvoorbeeld
door het creëren van meer mogelijkheden met
oude panden).
Intensief overleg met Defensie over
problematiek rondom helikopterlawaai.
Versterken samenwerking met het GRIC.
Promotie op toeristisch gebied, onder andere
bewegwijzering en aansluiting bij fiets- en
wandelnetwerk.
Doorontwikkeling Toerlezjoere.

Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snellere ontwikkeling Midden-Brabant Poort.
Streven naar meer kansen voor lokale
ondernemers bij aanbesteding (binnen
wettelijke normen).
Herontwikkeling industrieterrein Haansberg
(Stationsomgeving).
Kans bieden aan verbrede landbouw.
Innovatieve startups ondersteunen via het
ondernemersfonds.
Eigenaren van (industriële) leegstaande
panden aanspreken op onderhoud en beheer
eigen terrein.
Maatwerkoplossing bieden aan bedrijven die
uit het woongebied willen vertrekken.
Ontwikkeling rondom geluid en trillingen
vliegbasis nauwgezet volgen.
Verder versterken van promotie en toerisme
door onder andere ondersteuning van
Toerlezjoere.

Zorg

Wij vinden dat je als burger in eerste instantie
verantwoordelijk bent voor je eigen welzijn, zowel
op financieel als op sociaal vlak. Maar wie het écht
nodig heeft, mag rekenen op een goed vangnet.
De gemeente heeft daarbij vooral een rol als
regisseur en helpt burgers naar de juiste instanties.
Cliënten beoordelen de zorg overwegend positief.
Desondanks zijn er nog veel organisatorische
en
financiële
uitdagingen.
Oplossingen
liggen niet binnen één domein en vragen dus
om samenwerking tussen de verschillende
beleidsterreinen (denk aan wijk- en buurtbeheer
en zorgvragen).
We handelen steeds meer in de geest van de wet,
in plaats van met de rekenmachine of de meetlat.
De inwoners staat centraal en er is geen situatie
gelijk. De eerste ervaringen met gezinsbudgetten
zijn positief en willen we verder uitrollen.

Wat hebben we gedaan?
•
•
•
•
•

•

Wat gaan we doen?
•

Bureaucratische processen dringen we verder
terug, zowel voor inwoners als voor zorgpartners.

•

Wijken en buurten

•

Maatschappelijke organisaties en zorgpartners
zijn al krachtige samenwerkingspartners. Samen
met de afdeling wijk- en buurtbeheer zijn zij de
oren en ogen in de wijk. Ook het onderwijs kan
een belangrijke rol spelen.

•
•

Initiatieven die ten goede komen aan het woonen leefklimaat (zoals Speelbos Gilze) dragen
we een warm hart toe. Ook bij projecten die de
gemeente opstart, betrekken we onze inwoners
zoveel mogelijk.

•

Parkeeroverlast, hondenpoep en zwerfvuil blijven
grote ergernissen. Samen met wijk- en buurtbeheer
en het project Schoon Belonen pakken we deze
problemen zo goed mogelijk aan.

•

Zonder vrijwilligers houden we onze samenleving
niet draaiende. We passen goed op ze en faciliteren
hen waar nodig.

Bij de overheveling van verantwoordelijkheden
voor de jeugdzorg is geen enkel kind tussen
wal en schip gevallen.
Ruimte gemaakt voor ‘domeinoverstijgende’
maatwerkoplossingen.
Ruimte gecreëerd voor lokale zorgaanbieders
en maatschappelijke partners.
Door goede samenwerking met de
regiogemeenten is veel expertise inzetbaar.
Stimuleren, ondersteunen, verbinden van
(burger) initiatieven die ten goede komen aan
het woon- en leefklimaat in onze gemeente,
zoals het Speelbos in Gilze.
Goede samenwerking opgebouwd met
jongerenwerk/politie/wijk- en buurtzorg.

•
•

•

Hulpverlening
baseren
we
op
bestaanszekerheid: wonen en schulden pakken
we als eerste aan.
Bij inkoop van zorg steken we in op resultaat,
niet op ‘uurtje-factuurtje’.
Goede bereikbaarheid van de gemeente
organiseren voor iedereen die hulpvragen
heeft.
Doorontwikkelen maatwerkoplossingen bij
multi-probleem-gezinnen.
Meer inzetten op partners die lichte
ondersteuning kunnen bieden.
Bureaucratische
processen
verder
terugdringen.
Uitbouwen samenwerking met huisartsen en
onderwijs.
Buurtcoaching inzetten bij problemen in de
wijk.
Actieve begeleiding van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij de inrichting van de openbare ruimte
houden we rekening met mindervalide
inwoners, speelplekken en voldoende groen.

EEN GEMEENTE VOOR JONG EN OUD
Voor de opvoeding van kinderen blijven ouders/
verzorgers de eerstverantwoordelijken en zij
mogen daarop aangesproken worden. Het
beleid moet erop gericht zijn om zoveel mogelijk
jongeren een schoolopleiding te laten afronden of
te begeleiden naar werk.
Kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool zijn
een belangrijke vindplek als het om de zorg voor
kinderen gaat. Signalen die we ontvangen vanuit
het onderwijs, pakken we gezamenlijk op.
De huisvesting van basisscholen is vrijwel op orde,
op de nieuwbouw van basisschool De Wildschut
in Gilze na. De komende periode gaan we ook
hiermee aan de slag.
Belangenorganisaties voor ouderen zijn, net als
cliëntenorganisaties, een belangrijke schakel
in onze gemeenschap en zijn daardoor een
welkome gesprekspartner voor de gemeente. Het
faciliteren van ruimtes en activiteiten blijven we
ondersteunen.
Zonder vrijwilligers en mantelzorgers houden we
onze samenleving niet draaiende. Er zit echter een
risico in dat we hen overvragen. De gemeente let
goed op wat we wel, maar ook wat we niet van
hen kunnen vragen. We ondersteunen hen waar
nodig zo goed mogelijk met financiële en andere
noodzakelijke middelen.

Wat hebben we gedaan?
•
•
•
•

Aandacht voor onderwijsachterstandenbeleid.
Seniorenverenigingen zijn belangrijke partners
geworden.
Facelift Burgemeester van Mierloschool.
Actief partnerschap om tot een Dementie
Vriendelijke Gemeente te komen.

Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•
•
•

Jongerenwerk breder inzetten.
Blijven investeren in Stichting Leergeld
en deelnemen aan Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds.
Bewegen ouderen stimuleren.
Mantelzorgbeleid voortzetten en waar
mogelijk versterken.
Voor dementie is blijvend aandacht.
Traditionele
communicatiekanalen
niet
vergeten om ouderen te bereiken.
Jongerenontmoetingsplek realiseren in Gilze.

EEN GROENE EN DUURZAME GEMEENTE
Duurzaamheid

Het klimaat veranderd, dat merken we ook in
Gilze en Rijen. Het zorgt voor meer extremen in
het weer zoals heviger regenval, grotere periodes
van droogte en hitte. Daar zullen we rekening mee
moeten houden.
Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen werken
we aan duurzame energieoplossingen en
klimaatadaptief bouwen. Daarbij houden we
rekening met flora en fauna. De gemeente wil in
2040 klimaatneutraal zijn.

Kwaliteitsgroen

Agrarische gronden vormen, samen met de
bossen, een groene long rondom onze kernen.
Deze goede, gezonde uitstraling, is waardevol
voor inwoners maar ook belangrijk voor recreatie
en toerisme. Samenwerking tussen agrarische
bedrijven en natuurverenigingen biedt kansen om
deze mooie long te behouden of zelfs te versterken.
Dit doen we onder andere door de realisatie van
ecologische verbindingszones, ommetjes en het
herstellen van oude structuren.
Ook binnen de kernen vraagt groen om aandacht.
We voeren het Groenkwaliteitsplan verder uit dat
Kern’75 samen met de NLGR heeft gemaakt.
Bij herplant kijken we vooral naar de juiste boom
op de goede plek, zodat de kans op succes groot
is. De kwaliteit van compensatiegroen vinden we
belangrijker dan aantallen.

Onderhoud

Mede
door
het
verbod
van
bestrijdingsmiddelengebruik
is
het
onderhoudsniveau in de wijken teruggelopen.
We stellen een actieplan op om dit duurzaam en
structureel op orde te krijgen.

Afval

Met de nieuwe inzamelmethode worden inwoners
verleid afval nog beter te scheiden. Indien het
aantal kilo’s restafval afneemt, zien inwoners dat
terug in een lagere afvalstoffenheffing. Het beleid
rond afvalinzameling blijft aandacht vragen om
misbruik te voorkomen en de burger een goede
service te bieden.

Wat hebben we gedaan?
•
•
•
•
•
•

Ecologische verbindingszone ‘De Boomkikker’
aangelegd.
Diftar tot een succes gemaakt: minder afval en
verlaging van het tarief.
Inzamelfrequentie verbeterd van plastic en
groen in het buitengebied.
Herplantplicht bomenop orde gebracht. We
voeren nu een actief bomenbeleid.
Straatverlichting voorzien van ledverlichting.
Start gemaakt met het plan Kwaliteitsgroen.

Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gilze en Rijen is in 2040 klimaatneutraal.
ABG-organisatie versterken op het gebied van
ecologie en groen.
Uitbreiding ommetjes in alle kernen.
Goed onderhouden van fiets- en wandelpaden.
Klimaatadaptief bouwen.
Behoud van groen; de juiste bomen en groen
op de juiste plaats.
Verduurzamen van gemeentelijke gebouwen
en sportparken.
Plan verfraaiing entrees uitvoeren.
Kwaliteit
verhogen
van
groenen
bomenonderhoud.
Meedoen aan de verkiezing voor Groenste
Gemeente van Nederland.
Kwaliteitsgroenplan uitvoeren wat mogelijk is
en een vervolg opstarten.
Inwoners en bedrijven uitdagen om
klimaatadaptieve maatregelen te treffen.
Inrichten
ecologische
verbindingszones
Groote Leij.
Plannen voorbereiden om de Gilzewouwerbeek
natuurlijk in te richten.

EEN SOLIDE EN BEREIKBARE GEMEENTE
Centen

Solide, ondernemend en verantwoord financieel
beleid blijft het uitgangspunt voor de gemeente.
Kwaliteit en duurzaamheid zal zich terugbetalen.
Een goede planning van projecten en de
bijbehorende financiën vormen de basis voor het
maken van verstandige keuzes.

Gemeentelijke samenwerking

Om de eigen identiteit in de toekomst niet uit
het oog te verliezen proberen we praktisch de
samenwerking te zoeken. We staan open voor
een bestuurlijke fusie met de gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau, zodat een groene
buffer ontstaat tussen de grote steden. Hiermee
waarborg je de eigen identiteit van de gemeente.
Ook binnen de regio Hart van Brabant wordt op
een groot aantal beleidsterreinen samengewerkt.
We maken grensoverschrijdende afspraken en
wisselen ervaringen en expertise uit, waarbij we
lokaal de controle behouden.

Goed bereikbaar

Onze inwoners zijn geholpen bij een goed
bereikbare overheid. Gemeentelijke producten
en diensten zijn eenvoudig en snel te vinden en
kunnen zoveel mogelijk digitaal worden geregeld.
We blijven aandacht houden voor begrijpelijke
taal in al onze communicatie, zowel digitaal als op
papier.
Om overleg tussen verschillende afdelingen en
ambtenaren te bevorderen zijn korte lijntjes
nodig. De huidige situatie door te werken op drie
plekken binnen de ABG-organisatie, draagt niet
bij aan een snelle dienstverlening. Herhuisvesting
van de ambtelijke omgeving is gewenst. Hierbij
is het belangrijk dat onze inwoner nog steeds
dienstverlening dicht bij huis mag verwachten.

Wat hebben we gedaan?
•
•
•
•
•
•
•

Een solide financieel beleid gevoerd, ook
meerjarig was de begroting sluitend.
We behoren wat betreft de woonlasten tot de
20% goedkoopste gemeenten van Nederland.
Grondprijzen zijn tot reële waardes in onze
administratie opgenomen.
We voeren een actief risicomanagement in de
gehele organisatie.
We hebben een stevige positie in alle regionale
overleggen.
We hebben veel aandacht voor communicatie
en eenvoudig taalgebruik, zowel op papier als
digitaal.
Inwonerparticipatie is een standaard onderdeel
van de projectorganisatie.

Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•
•

Kern’75 blijft staan voor een sluitende, solide
begroting en gezonde financiële reserve.
We willen bij de 20% goedkoopste gemeenten
in Nederland blijven horen wat betreft
gemeentelijke woonlasten.
Eén centrale huisvesting voor alle ambtenaren
(gemeentewerken uitgezonderd).
Open staan voor bestuurlijke fusie met de
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
De gemeentebalie blijft open op afspraak. Ook
pakken we het thuisbezorgen van bijvoorbeeld
paspoorten actief op.
We houden aandacht voor de digitale
vindbaarheid van informatie.

EEN VEILIGE GEMEENTE
Veiligheid

We blijven hard optreden tegen het produceren
en verhandelen van drugs in onze gemeente.
Criminaliteit trekt zich niets aan van
gemeentegrenzen. De regionale aanpak brengt
vooralsnog geen extra kosten met zich mee. Dit
willen we zo houden. Behoud van het politiebureau
en de wijkagenten staat voorop.

Overlast

Overlast is soms subjectief, het aanpakken van
dergelijke situaties blijft een verantwoordelijkheid
van alle betrokken partijen. Signalen van inwoners
worden adequaat opgepakt en terugkoppeling op
meldingen van overlast moet gebeuren. Hierover
wordt transparant gecommuniceerd. Om overlast
in de openbare ruimte te beperken moet er
voldoende toezicht zijn, ook buiten kantoortijden.
Door goede samenwerking tussen jongerenwerk,
politie, wijk- en buurtzorg en de woonstichting
kunnen we escalaties in overlastsituaties
voorkomen.
Bij meldingen van overlast hoort te allen tijde een
terugkoppeling gegeven te worden aan de melder.

Brandweer

De ontwikkelingen in de Veiligheidsregio, ook op
financieel vlak, blijven we kritisch volgen. Invloed
op het beleid vraag om een stevige inzet in het
algemeen bestuur. Wij zijn trots op onze vrijwillige
brandweer. Goede contacten met de korpsen zijn
nodig om hun belangen in de Veiligheidsregio te
kunnen blijven behartigen.

Contact

Wat hebben we gedaan?
•
•
•
•
•
•

Positie van de vrijwillige brandweer behouden
binnen de regionale brandweer.
Actieve maatregelen genomen tegen
drugspanden (onder andere door sluiten).
Handhaving aanrijtijden ambulances.
Ontwikkelen handhavingsbeleid op campings.
Integrale gezinsaanpak bij overlast.
De Buiten-Beter-app werkt prima voor
meldingen van kleine en grotere ergernissen.

Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•
•

Blijvend vinger aan de pols houden ten aanzien
van prestaties Veiligheidsregio.
Meer inzetten op integrale aanpak overlast
jongeren en gezinnen door samenwerking
politie, jongerenwerk, jeugdzorg en justitie.
Veiligheid in de buurt verhogen door toezicht,
ook buiten kantoortijd.
Actiever handhaven op illegale bewoning,
illegale horeca en overlastlocaties en hierover
communiceren.
Terugkoppeling
op
overlastmeldingen
organiseren richting melder.
Vrijwillige brandweer behouden. We zijn er
trots op!

Hopelijk is voor u alles even duidelijk als voor ons. Wilt u ons iets vragen of vertellen? Spreek ons dan gerust persoonlijk aan of stuur een mail via info@kern75.nl. Meer over Kern’75 vindt u op www.kern75.nl.
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Volg ons op :
Kern75
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