Definitief vastgesteld in de raadsvergadering van 25-09-2014

Raadsprogramma 2014-2018
Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 werd op 7 april 2014 van de partijen CDA,
PRO5 en VHP, in de vorm van een coalitieverklaring, het bericht ontvangen dat zij een coalitie hebben
gevormd.
Bij gelegenheid van de installatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in de
raadsvergadering van 10 april 2014, hebben de coalitiepartners alle raadsfracties uitgenodigd om
actief deel te nemen aan de opstelling van een gezamenlijk raadsprogramma. Alle raadsfracties
hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

Wijze totstandkoming raadsprogramma
Voor de opstelling van dit raadsprogramma werd een werkgroep ingesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers uit elke raadsfractie. Alvorens de werkzaamheden feitelijk te starten heeft de
werkgroep als aan het raadsprogramma te stellen eisen geformuleerd:
 het raadsprogramma is inhoudelijk richtinggevend op het (abstractie)niveau van beoogde
maatschappelijke effecten;
 in het raadsprogramma worden de bestuurlijke behandelmomenten en -tijdstippen gepland;
 in het raadsprogramma wordt plaats ingeruimd voor minderheidsstandpunten;
 het raadsprogramma wordt geschreven in los bediscussieerbare blokken (waarna ook
besluitvorming per blok, met de mogelijkheid tot amenderen en zonodig tegen het betreffende blok
te stemmen);
 in het raadsprogramma worden relaties gelegd naar de onlangs vastgestelde Toekomstvisie en
het programma volgt in beginsel ook de thema-indeling van de Toekomstvisie.
De werkgroep heeft de werkzaamheden in een viertal sessies voltooid. Tussentijds hebben de
vertegenwoordigers telkens teruggekoppeld naar hun fracties en/of achterbannen.

Opbouw raadsprogramma
Het raadsprogramma bevat de speerpunten van beleid voor de zittingsperiode 2014-2018,
onderverdeeld in drie thema's. De thema’s die in het raadsprogramma zijn benoemd bepalen de
programma’s van de begroting.
Het raadsprogramma is in het dualistische tijdperk een instrument van de hele raad en niet alleen van
de coalitie. Het raadsprogramma is een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders.
De gemeenteraad geeft vooraf de randvoorwaarden mee waarbinnen zij zijn verordenende,
budgettaire en controlerende bevoegdheden zal uitoefenen. Van het college van burgemeester en
wethouders wordt verwacht dat zij de raadsopdrachten uitvoert.
Er is voor gekozen het programma op hoofdlijnen en procedureel te beschrijven, vanuit het streven
waar mogelijk in de raad een open discussie te voeren over de feitelijke invulling van de
beleidsaspecten. Zo blijft er ruimte bestaan voor wisselende meerderheden in de gemeenteraad. Het
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programma is niet uitputtend of volledig. De komende jaren zullen als gevolg van voortschrijdend
inzicht, veranderende wetgeving of onvoorziene ontwikkelingen ook andere zaken om aandacht
vragen.

Bestuurlijke missie
Bestuurlijke missie
De gemeente Bladel is een betrouwbare partner die op een interactieve manier het welzijn van de
burger centraal stelt.
Om dit te realiseren richt de gemeente zich op:
 de gemeentelijke kerntaken;
 een interactieve bestuursstijl;
 het leveren van producten en dienstverlening van hoge kwaliteit.
In de bestuurlijke missie van de gemeente Bladel is het bestaansrecht van de gemeente, het politieke
bestuur en haar organisatie beschreven. De missie heeft een reikwijdte die over raadsperioden
heengaat. Van groot belang is dat de missie ook voor de bestuursperiode 2014-2018 door alle
betrokkenen wordt gedragen. Onder “burger” worden ook ondernemers, instellingen en verenigingen
verstaan.

Toekomstvisie 2030 “Leven in de gemeente Bladel”
Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad de “Toekomstvisie 2030; Leven in de gemeente Bladel”
en het "Plan van aanpak Uitvoering Toekomstvisie” vastgesteld. In de toekomstvisie is de ontwikkeling
beschreven die de gemeente Bladel moet doormaken om evenwichtig en doordacht besturen mogelijk
te maken en zijn de strategische doelen voor de gemeentelijke ontwikkelingen van de gemeente
Bladel voor de komende twintig jaar bepaald. De toekomstvisie vormt met zijn algemene visie en de
visie per kern het strategische kader waaraan toekomstige ontwikkelingen en uitwerkingen worden
getoetst.
De toekomstvisie heeft uitwerking gekregen in zogenoemde opleggers, zijnde beschrijvingen van ter
realisering van de in de toekomstvisie gestelde strategische doelen uit te voeren projecten. Deze
projecten worden in dit raadsprogramma voor wat betreft de bestuursperiode 2014-2018 geprioriteerd.

Raadsprogramma
De bestuurlijke missie zal in de komende raadsperiode op herkenbare wijze inhoud worden gegeven
aan de hand van drie thema’s of programma’s:
1. thema Mens en maatschappij, met de beleidsvelden:
 Veiligheid
 Jeugd en gezin
 Maatschappelijke participatie
 Preventie en opvang
 Sociale samenhang en leefbaarheid
 Bestuur
2. thema Milieu en leefomgeving, met de beleidsvelden:
 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
 Verkeer en vervoer
3. thema Economie, met de beleidsvelden:
 Werkgelegenheid
 Detailhandel
 Industrie
 Recreatie en toerisme / Agrarische bedrijvigheid
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Thema "Mens en maatschappij"
Onder ‘mens en maatschappij’ gaat het om de sociale interacties binnen een samenleving. Het gaat
om thema’s als: wonen, zorg, welzijn, onderwijs, kunst en cultuur, bestuur, veiligheid en
dienstverlening.
In 2030 is de gemeente Bladel een populaire, veilige woonplaats met voor ieder wat wils.
Voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport en zorg zijn goed vertegenwoordigd.
Alle inwoners – jong en oud – nemen actief deel aan de samenleving en wonen graag in hun
gemeente.
De gemeente toont daadkracht, levert maatwerk en zoekt de samenwerking op binnen en buiten de
gemeentelijke grenzen. Het is een professionele partner waar burgers, ondernemers en instellingen
met hun vragen terecht kunnen.

Beleidsveld "Bestuur"
Beleidsaccenten
Actualiseren toekomstvisie
De toekomstvisie bevat een beschrijving van de ontwikkeling die de gemeente Bladel moet
doormaken om evenwichtig en doordacht besturen mogelijk te maken en hierin zijn de strategische
doelen voor de gemeentelijke ontwikkelingen van de gemeente Bladel voor de komende twintig jaar
bepaald. Teneinde evenwichtig en doordacht besturen ook 5 jaar na vaststelling van de toekomstvisie
mogelijk te maken dient een actualisering plaats te vinden. Andere inzichten en het verloop van tijd
maakt dat diverse ambities zijn achterhaald. Daarnaast moeten de doelen opnieuw tegen het licht
worden gehouden en moet bekeken worden of er tegenstrijdigheden zijn met doelen uit beleid dat de
afgelopen 5 jaar is vastgesteld.
De toekomstvisie wordt in het tweede kwartaal van 2015 geëvalueerd conform de beleidsklok. Het
beleidsvormingsproces start in het vierde kwartaal van 2015 met een raadsopdracht.
SMART formuleren planning & control documenten
De rode draad van doelen en effecten op raadsniveau, prestatie indicatoren op collegeniveau en
kwaliteitseisen op managementniveau moet beter worden door getrokken in de planning & control
documenten. Gerelateerd hieraan dient voor de kwalitatieve en kwantitatieve benoeming van doelen
en effecten en van prestatie indicatoren en kwaliteitseisen een plan van aanpak voorbereid te worden.
Om doelen en effecten te kunnen benoemen is het noodzakelijk om nulmetingen uit te voeren. Het is
daarom noodzaak om nulmetingen door te voeren. Voor de doorvoering van nulmetingen wordt een
plan van aanpak voorbereid.
Het beleidsvormingsproces om te komen tot een plan van aanpak voor doorvoering van nulmetingen
en voor de kwalitatieve en kwantitatieve benoeming van doelen en effecten en van prestatie
indicatoren en kwaliteitseisen start in het tweede kwartaal van 2015 met een probleemanalyse.
Doorontwikkeling dualistische bestuursprincipes
Uitgangspunt is een dualistische bestuursstructuur, waarin de gemeenteraad de keuzes en kaders op
interactieve wijze op hoofdlijnen bepaalt, het college van burgemeester en wethouders in
overeenstemming met de wens van de gemeenteraad uitvoering geeft aan de gemaakte keuzes en de
gemeenteraad controleert of de uitvoering door het college van burgemeester en wethouders binnen
gestelde kaders heeft plaatsgevonden. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid worden de politieke
keuzes in samenspraak met betrokkenen voorbereid. De gemeenteraad hanteert daartoe de
zogenoemde "beleidsklok", op basis waarvan de beleidsontwikkeling tot stand komt via
tussenproducten waarop de besluitvorming dient plaats te vinden: de vraagpuntennotitie, de
raadsopdracht, de probleemanalyse, de keuzenota en het beleidsplan:
Fasen beleidsproces
Oriëntatiefase

Beleidsproduct
Vraagpuntennotitie
Raadsopdracht

Voorbereiding door
Griffier
College van B&W

Besluitvorming door
Gemeenteraad
Gemeenteraad
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Analysefase
Opiniefase
Besluitfase

Probleemanalyse
Keuzenota
Beleidsplan/beslisdocument

College van B&W
College van B&W
College van B&W

Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad

Zie bijlage A "Beleidsklok".

Voor omvangrijke en complexe onderwerpen vormt de vraagpuntennotitie de feitelijke start voor het
proces. De functie van de vraagpuntennotitie is het aanreiken van vragen aan het college aan de hand
waarvan het college een raadsopdracht voorbereidt. De vraagpuntennotitie kan zowel betrekking
hebben op de inhoud van het beleid als op het proces om te komen tot een beleidsnota. De door het
college te formuleren raadsopdracht is te zien als een bestuurlijke projectopdracht van de raad aan
het college om te komen tot bijvoorbeeld formulering van nieuw beleid, tot bijstelling van bestaand
beleid, evaluatie van bestaand beleid en dergelijke.
Voor minder complexe onderwerpen worden de tussenproducten "vraagpuntennotitie" en
"raadsopdracht" achterwege gelaten en start het proces direct met een analysefase (beleidsproduct
"probleemanalyse") of zelfs direct met een opiniefase (beleidsproduct "keuzenota", met daarin het
beleidsproduct "probleemanalyse" verweven).
Bij eenvoudige onderwerpen start het proces direct in de besluitfase (beleidsproduct
"beleidsplan/beslisdocument", met daarin de beleidsproducten "probleemanalyse" en "keuzenota"
verweven).
In het vervolg van dit programma zal bij diverse onderwerpen worden aangegeven met welk
beleidsproduct het proces wordt gestart.
Er wordt een onderzoek uitgevoerd door de Rekenkamer naar de werking van de beleidsklok.
Eventuele wijzigingen in de werking van de beleidsklok naar aanleiding van dit onderzoek worden
doorgevoerd na vaststelling van het raadsprogramma.
Communicatie
Communicatie tussen bestuur en inwoners van de gemeente Bladel is van groot belang en vormt
daarmee draagkracht voor acceptatie van gekozen beleid vormt. Interactief communiceren met de
burger in alle fases van een besluitvormingstraject is het uitgangspunt. De inwoners dienen in een
vroegtijdig stadium betrokken te worden bij zaken die hen direct aangaan. De gemeente
communiceert op een manier die werkt. Niet achteraf, maar zoveel mogelijk voordat beslissingen
genomen worden. De gemeente beperkt zich niet tot digitaal communiceren. Schriftelijke en
mondelinge communicatie moet mogelijk blijven.
Gemeentelijke samenwerking
Doordat de gemeente steeds meer belangrijke taken van de rijksoverheid en provincie overneemt
(denk aan taken op het gebied van jeugd, werk, zorg, milieu, handhaving) is het voor een gemeente
van onze omvang een absolute noodzaak om samen te werken met andere gemeenten in de
Kempen, en soms daarbuiten. Daarbij is het uitgangspunt dat de dienstverlening voor de inwoners
dichtbij en zo goed mogelijk moet zijn. Samenwerking moet hier aan bijdragen anders heeft het geen
meerwaarde. Samenwerking mag niet leiden tot een grootschalige en afstandelijke gemeente. Van
belang in dit kader is dat de controlefunctie van de gemeenteraad door de wetswijziging
gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt. Met intergemeentelijke samenwerking op diverse
beleidsterreinen en niveaus moet voorkomen worden dat de gemeente Bladel met andere gemeenten
samengevoegd moet worden. Belangrijk is dat de gemeenteraad zelf de regie voert en besluiten
neemt over verdergaande samenwerking tussen gemeenten.
Duurzaamheid en energiebesparing
Op 20 juni 2013 is door de gemeenteraad het milieubeleidsplan vastgesteld. Beleid op het gebied van
duurzaamheid en energiebesparing is hierin integraal opgenomen. In het uitvoeringsprogramma vindt
uitwerking van de doelstelling plaats voor energiebesparing en energieopwekking. Als eerste wordt
gestart met een inventarisatie van het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen (nulsituatie).
Het Milieubeleidsplan wordt in het tweede kwartaal van 2016 geëvalueerd conform de beleidsklok. Het
beleidsvormingsproces start met een beslisdocument.
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Met de vaststelling van de Kempenklimaatvisie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma van het
klimaatbeleid over de periode 2009 – 2012, is energieneutraliteit in het 2025 als doel geformuleerd.
De gemeenteraad wordt jaarlijks gerapporteerd over stand van de uitvoering en de resultaten van de
in het uitvoeringsprogramma van het klimaatbeleid voor de periode 2009 – 2012 gedefinieerde (65)
projecten en over genomen acties tot verdere ontwikkeling van organisatieversterkende
randvoorwaarden om het klimaatbeleid nog meer te borgen in de gemeentelijke organisatie.
De Klimaatvisie wordt telkens na een periode van twee jaar, voor het eerst per 1 juli 2015,
geëvalueerd en op basis van dan beschikbare nieuwe inzichten, instrumenten en technieken bij
gesteld.
Bevordering duurzaamheid
In de gemeente wordt een centrum van duurzaamheid ingericht. Het centrum zal dienen voor het
versnellen van de verduurzaming – in brede zin- van de gemeente. Het centrum heeft een educatieve
functie en levert stage-, re-integratie- en arbeidsplaatsen, kringloopproducten en vermindering van
afvalstromen op.
De fractie Bladel
Transparant onderschrijft
de inrichting van een
centrum van duurzaamheid
niet.
Snel internet
De gemeente bevordert de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente (dus ook in de
buitengebieden). Snel internet kan een enorme bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente
en het economisch functioneren in de gemeente. Onder meer in relatie met zorg liggen er talloze
handige toepassingsmogelijkheden die het mogelijk maken dat mensen langer en fijner thuis kunnen
blijven wonen.
Dienstverlening
In 2005 formuleerde de commissie Jorritsma de uitdaging om de gemeentelijke overheid per 2015 als
eerste overheid voor de burger ingericht te hebben. Volgens het concept Antwoord 2015 groeien
gemeenten de komende jaren naar die toegangspoort toe. De doorontwikkeling van de
dienstverlening in een Klant Contact Centrum (KCC) staat de komende jaren hoog op de bestuurlijke
agenda. Dit is vastgelegd in het vastgestelde KCC plan. De dienstverlening moet bereikbaar,
betrouwbaar, bekend, behulpzaam en beleefd zijn. Innovatieve manieren van inrichting van ICTsystemen en processen ondersteunen deze transformatie.
Het KCC plan wordt in het tweede kwartaal van 2015 geëvalueerd. Het beleidsvormingsproces start in
het derde kwartaal van 2015 met een beslisdocument.
NRE-gelden
De in het jaar 2005 uit de opbrengst van de verkoop van het leveringsbedrijf NRE gevormde reserve
“Verkoopopbrengst NRE”, met als doel het in stand houden van het vermogen en het daarmee ook
voor opvolgende generaties -in plaats van de NRE-dividenden- beschikbaar houden van de uit dit
vermogen voortvloeiende renten, wordt gehandhaafd. De bespaarde renten worden jaarlijks ten
gunste van de exploitatie gebracht en met een stelpost geoormerkt voor de dekking van de lasten van
majeure projecten.
De fractie Bladel
Transparant onderschrijft
handhaving van de reserve
“Verkoopopbrengst NRE”
niet.
Gemeentelijke belastingen en tarieven
Voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges worden kostendekkende tarieven gehanteerd.
De tarieven voor de toeristenbelasting worden stapsgewijs verhoogd met 2,8% per jaar naar een tarief
van €1,46 per overnachting in het jaar 2018:
 tarief 2014 €1,31;
 tarief 2015 €1,35;
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 tarief 2016 €1,38;
 tarief 2017 €1,42;
 tarief 2018 €1,46.
Voor de onroerende zaakbelastingen wordt in beginsel een inflatievolgend beleid gehanteerd. De
tariefdifferentiatie voor woningen en niet-woningen wordt gehandhaafd op het niveau 2014 en
afstemming van de tarieven voor de niet-woningen op het gemiddelde tarief van de
Kempengemeenten wordt dus niet langer nagestreefd. De in de meerjarenbegroting al
ingecalculeerde 2% extra (boventrendmatig) verhoging van de OZB-tarieven voor het jaar 2015 wordt
gezien de te realiseren bezuinigingstaakstelling echter gehandhaafd en indien en voor zover voor het
behoud van het voorzieningenniveau aantoonbaar noodzakelijk, is verdergaande boventrendmatige
verhoging van de OZB-tarieven bespreekbaar.
De fractie VVD onderschrijft
deze verhoging van de
OZB niet.

De fractie Bladel
Transparant onderschrijft
deze verhoging van de
toeristenbelasting en deze
verhoging van de OZB niet.

Beleidsveld "Veiligheid"
Beleidsaccenten
Integrale veiligheid
De 8 Kempengemeenten binnen het politie basisteam de Kempen ontwikkelen, in samenspraak met
de politie en het Openbaar Ministerie (OM), vierjaarlijks een Integraal Veiligheidsplan De Kempen.
Van daaruit worden in een jaarlijks vast te stellen lokaal Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid de
concrete doelen en de daarbij behorende in dat jaar te ondernemen activiteiten / maatregelen
benoemd.
In het derde kwartaal van 2014 zal de raad de prioriteiten voor de jaren 2015 tot en met 2018
benoemen. Deze zullen uitgewerkt worden in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 dat vervolgens
ter vaststelling aan de raad aangeboden wordt.
Buurtpreventie
In 2013 is een volledige dekking bereikt in onze gemeente door buurtpreventiewijken. Buurtpreventie
is een probaat middel om preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht te brengen van
onze inwoners en bezoekers. Tevens kunnen inwoners op een effectieve manier via buurtpreventie
vroegtijdig meldingen doen van onveilige of ongewenste situaties. Dit bevordert de burgerparticipatie
en de samenwerking tussen partners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, maar vooral de
veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Vanaf 2014 zal gewerkt worden aan het in stand houden
van actieve buurtpreventieteams en het initiëren van nieuwe acties en samenwerkingsverbanden.
Buurtpreventie moet ook een rol nemen in buurtbemiddeling.
We kennen ook bedrijventerreinpreventie (uitvoering Keurmerk Veilig Ondernemen en de Keurmerken
Winkelgebieden) waarin de gemeente op zeer constructieve wijze met ondernemers samenwerkt.
OBGB heeft inmiddels flinke investeringen verricht om tot een adequate camerabeveiliging van de
bedrijventerreinen te komen en zal dat blijven doen om die voorziening in stand te houden.
Handhavingsbeleid
In het vernieuwend toezicht- en handhavingsbeleid 2012-2015 van de gemeente Bladel is de ambitie
opgenomen om minder repressief te handhaven en meer te werken aan preventie. Dit dient te
gebeuren door burgers, bedrijven en instanties aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheden.
Anderzijds dient de handhaafbaarheid van wet- en regelgeving te worden bekeken. Dit geldt zowel
voor bestaande regelgeving als structureel voor nieuw op te stellen plannen en beleidsstukken.
Het vernieuwend toezicht- en handhavingsbeleid 2012-2015 wordt in het derde kwartaal van 2015
geëvalueerd conform de beleidsklok. Het beleidsvormingsproces start in het vierde kwartaal van 2015
met een beslisdocument.
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Illegale detailhandel op bedrijventerreinen
Op bedrijventerreinen is beperkte detailhandel toegestaan. De illegale detailhandel dient te worden
beëindigd. Er zal onderzocht moeten worden in hoeverre er illegale detailhandel plaatsvindt. Naar
aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek zal concreet detailhandelsbeleid voor
bedrijventerreinen worden opgesteld. Daarbij zal regionale afstemming plaatsvinden met de
Kempengemeenten en zal ruimte worden geboden voor lokale ontwikkelingen en beleidsvorming in de
Kempische detailhandelsvisie.
Het beleidsvormingsproces start in het eerste kwartaal van 2015 met een keuzenota.
Evenementen, horeca en terrassen
In de “Beleidsnota evenementen, horeca en terrassen Gemeente Bladel” die in 2013 is vastgesteld is
het beleid geformuleerd dat de gemeente Bladel de komende jaren wil voeren op het vlak van
evenementen en horeca. De gemeente Bladel stelt met deze beleidsnota een juiste balans, waarbij de
inwoners van een passend aanbod aan horeca en evenementen worden voorzien. De negatieve
aspecten worden zoveel mogelijk beperkt. Dit houdt in dat veel, maar niet alles binnen onze gemeente
gerealiseerd kan worden. De doelstelling van deze nota is de vorming van een goed georganiseerd en
divers horeca- en evenementenaanbod, passend bij de omvang en karakteristieke eigenschappen van
de gemeente Bladel.
Daarnaast zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:
 inzichtelijkheid van de mogelijkheden en regelgeving omtrent vergunningverlening bij
evenementen en horeca (inclusief terrassen);
 het in stand houden en/ of tot stand brengen van heldere overleg- en adviesstructuren tussen
gemeente en belanghebbenden bij evenementen en horeca (inclusief terrassen);
 een passend evenementen- en horeca-aanbod creëren voor alle inwoners van de gemeente
Bladel, dat een positieve bijdrage levert aan het woon- en leefklimaat.
De “Beleidsnota evenementen, horeca en terrassen Gemeente Bladel” wordt in het derde kwartaal
van 2016 geëvalueerd conform de beleidsklok. Het beleidsvormingsproces start in het vierde kwartaal
van 2016 met een keuzenota.
Regionaal Informatie & Expertise Centrum (RIEC)
Vanaf 1 januari 2012 nemen de RIEC's de grenzen aan van de nieuwe regionale politie-eenheden
zoals aangeduid in de wet Nationale Politie. De regionale samenwerking met het RIEC is verankerd in
het regionaal convenant geïntegreerde decentrale aanpak georganiseerde misdaad Zuid Oost
Brabant, hetgeen ook door onze gemeente in 2010 is ondertekend. Onze gemeente maakt gebruik
van de diensten van het RIEC. Op deze manier kan de benodigde informatie van partners verkregen
en uitgewisseld worden. Tevens fungeert het RIEC als partner bij handhavingknelpunten en als
vraagbaak bij een BIBOB aanpak. De gemeente blijft middels voortzetting van het convenant ook ná
2014 gebruik maken van de diensten van het RIEC.

Beleidsveld "Jeugd en gezin"
Beleidsaccenten
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Eind 2011 is het Centrum voor Jeugd & Gezin aan de markt in Bladel geopend. Hierin zijn de
kernpartners ZuidZorg, GGD, Lumens Groep en Jeugd-Punt gehuisvest. Vanuit dit CJG wordt de zorg
voor jeugdigen en hun ouders georganiseerd en gecoördineerd. Het CJG wordt ondersteund door een
website en een telefoonlijn voor vragen en informatie. In 2012 is in alle kernen een Informatiepunt
Opvoeding gerealiseerd waar ouders en opvoeders terecht kunnen met alle vragen over opvoeden en
opgroeien. Inhoudelijk wordt door de betrokken professionele organisaties ingezet op een sluitende
aanpak volgens het principe “één gezin, één plan”. Instrumenten die worden ingezet om dit doel te
bereiken zijn het faciliteren en ondersteunen van een actief gebruik van het signaleringsysteem Zorg
voor Jeugd en goed uitgeruste zorgadviesteams op de scholen. In 2014 en verder wordt het CJG
doorontwikkeld gericht op samenwerking en afstemming tussen de organisaties uit het zorg-, welzijnen onderwijsveld en gericht op de taken en verantwoordelijkheden die naar de gemeente komen in het
kader van de transitie Jeugdzorg. Het CJG gaat een centrale rol vervullen in de transformatie naar
andere Jeugdhulp in de Kempen.
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Transitie jeugdzorg
Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdzorg.
Kinderen moeten optimaal kunnen opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Beoogd wordt
een klimaat te scheppen, waarin het kind met hulp van zijn directe omgeving (thuis, op school en op
straat) hiertoe in staat is. Dat vraagt een alerte en betrokken omgeving, die ziet en handelt. Dat is
signaleren, aanspreken en bespreekbaar maken.
Op basis van de vraag van ouders onderzoeken we met hen oplossingen in eerste instantie dicht bij
het kind, die aansluiten bij zijn specifieke omstandigheden, leefstijl en leefomgeving. Specialistische
zorg wordt alleen ingezet als algemene ondersteuning niet toereikend is.
Er wordt samengewerkt met partijen die jeugdzorg bieden om het jeugdzorgstelsel te hervormen. De
gemeente vervult daarbij een regisserende rol. Doelstelling is dat zorg en ondersteuning voor kinderen
die dat nodig hebben betaalbaar en beschikbaar blijft.
Overlegplatform voor jongeren
Kinderen moeten optimaal kunnen opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Beoogd wordt
een klimaat te scheppen, waarin het kind met hulp van zijn directe omgeving (thuis, op school en op
straat) hiertoe in staat is. Participatie van de jeugd in het jeugdbeleid wordt gestimuleerd. Hiermee
ontstaat voor kinderen en jongeren ruimte om zich uit te spreken en advies te geven over zaken die
hen aangaan.
Het beleidsvormingsproces start in 2015 met een startnotitie.
Peuterspeelzalen
Het peuterspeelzaalwerk wordt in alle kernen behouden. De vorm waarin de werksoort wordt
aangeboden wordt, uitgaande van de wettelijke bepalingen, in goed overleg met de huidige
aanbieder(s) gekozen.
Brede schoolontwikkeling kern Hapert
De Marnixschool is op 1 augustus 2013 opgeheven. Het gebouw van de Marnix wordt het schooljaar
2013-2014 volledig in medegebruik genomen door basisschool het Palet. De groepen 7 en 8 van het
Palet hebben hierin hun intrek genomen. Dit geeft het Palet de ruimte om in de locatie Bernhardstraat
4 meer invulling te geven aan de brede school ontwikkeling (muzieklokaal, technieklokaal, lokaal
neveninstromers, lokaal combinatiefunctionarissen / sportstage de Kempen).
Per schooljaar wordt bezien hoeveel lokalen het volgend schooljaar in medegebruik worden genomen.
De commissie inwoners en de gemeenteraad zal hiervan jaarlijks in de maand mei mededeling
worden gedaan. Over uiterlijk 4 schooljaren zal het Palet alle onderwijsfuncties kunnen huisvesten in
de Bernhardstraat. Binnen deze termijn is uitsluitsel te verwachten over de nieuwe MFA in Hapert.

Beleidsveld "Maatschappelijke participatie"
Beleidsaccenten
Ouderen
De gemeente ondersteunt, waar nodig, de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon zorg
en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen. De gemeente vervult voorts een
actieve en regisserende rol in het tegengaan van vereenzaming van ouderen en werkt daarbij samen
met partners die thans een actieve bijdrage aan deze doelstelling leveren. Bijdrage aan faciliteren van
voorzieningen in activiteiten in de kernen ter voorkoming van eenzaamheid en isolement. Er mogen
geen mensen buiten de boot vallen.
Transities begeleiding en participatie
De transitiewerkzaamheden zijn ingezet in 2013. Onder andere zijn projectgroepen geformeerd vanuit
de samenwerking met de Kempengemeenten Bergeijk, Reusel-de Mierden, Eersel en Bladel. In 2014
dient een en ander zijn totale beslag te krijgen om er in 2015 klaar voor te zijn. Daarvoor zullen nog
vele zaken geregeld moeten worden. In de projectstructuur zijn bestuur, ambtelijk management en
beleidsmedewerkers betrokken.
Visie is te komen tot een samenleving waarin de inwoners allen naar eigen vermogen meedoen en de
beschikking hebben over adequate (tijdelijke) ondersteuning, zorg en/of (passend) werk. De eigen
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kracht van inwoners wordt optimaal ondersteund. Daar waar dit niet toereikend is, worden passende
hulp en ondersteuning ingezet. In de dienstverlening wordt effectief, efficiënt en met minder
bureaucratie samengewerkt, met als beoogde resultaten:
1. maximale participatie en mate van zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden van de inwoner zelf
en zijn of haar sociale netwerk;
2. effectieve en efficiënte ondersteuning;
3. bij meervoudige problematiek wordt gewerkt met 1 integraal plan voor het hele huishouden en 1
regisseur;
4. minder gebruik van complexe zorg door eerdere en betere zorgverlening.
Met de Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig
hebben. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de
Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Met de Participatiewet
wil het kabinet bereiken dat mensen die kunnen werken, aan het werk gaan (participeren).
Gemeenten krijgen hiermee de ruimte voor samenhangende hulp aan mensen die ondersteuning
nodig hebben, rond begeleiding naar werk en/of andere vormen van maatschappelijke begeleiding.
Vanaf 2015 krijgen gemeenten één ongedeeld budget, waaruit ze al deze ondersteunende
voorzieningen kunnen bekostigen. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015, als de Participatiewet in
werking treedt, verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken, maar die het zonder steuntje in
de rug niet redden op de arbeidsmarkt. De Wajongers waarvan duidelijk is dat zij vanwege hun
beperking(en) nooit kunnen werken, blijven in de Wajong en houden hun uitkering.
Teneinde er van verzekerd te zijn dat de invoering van de wet daadwerkelijk een verbetering betekent,
zal gericht afstemming en overleg worden gezocht met doelgroepen en participanten in de uitvoering.
De thans bij WVK, zorginstellingen en particuliere gespecialiseerde initiatieven aanwezige kennis,
ervaring en kwaliteiten worden daarbij ingezet.
Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage is een effectief middel gebleken om jongeren tijdens hun schooltijd kennis
te laten maken met de samenleving en daar een vrijwillige bijdrage aan te leveren. Het geeft hen de
mogelijkheid om buiten de school te leren en daarbij op een andere manier kennis te maken met de
samenleving en zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Met het Pius X-college wordt gezocht naar
mogelijkheden om de maatschappelijke stage ook na wegvallen van de wettelijke verplichting, vanaf
het schooljaar 2015-2016, toch te kunnen voortzetten.
In het tweede kwartaal van 2015 zal de maatschappelijke stage geëvalueerd worden.

Beleidsveld "Preventie en opvang"
Beleidsaccenten
Gezondheidsbeleid
Op 1 november 2012 is het Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016 vastgesteld. Hierin is vastgelegd op
welke wijze de gemeente haar invloed wil aanwenden om de gezondheid te bevorderen.
In het laatste kwartaal van 2015 zal een start worden gemaakt met het evalueren en benoemen van
nieuwe speerpunten in het kader van het lokaal Gezondheidsbeleid. Het beleidsvormingsproces start
in het laatste kwartaal van 2015 met een raadsopdracht.
Dementievriendelijke gemeenschappen
De gemeente Bladel is sinds 2012 koploper dementievriendelijke gemeenschappen. Onder regie van
de gemeente wordt binnen een netwerk van vrijwillige en professionele organisaties samen gewerkt
aan diverse doelstellingen om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie
en hun mantelzorgers. Deze doelstellingen zijn de volgende:
 taboedoorbreking rond dementie;
 een stem geven aan mensen met dementie;
 deskundigheidsbevordering voor (vroeg-)signalering van dementie en in het omgaan met
dementie;
 ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige inwoners in eigen
wijk of dorp of leden van verenigingen;
 actieve participatie in de samenleving bevorderen;
 respijtmogelijkheden voor mantelzorgers;
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 vrijwilligersinzet bevorderen.
De komende 4 jaar wordt ingezet op een dorpsgerichte aanpak en betrokkenheid van de omgeving bij
deze doelgroep.

Beleidsveld "Sociale samenhang en leefbaarheid"
Beleidsaccenten
MFA Hapert
De in de Eindrapportage Nadere Analyse MFA Hapert getrokken conclusie dat er in de kern Hapert
een grote kans ligt om de maatschappelijke functies, in samenhang met het hergebruik van het
kerkgebouw en de pastorie, op de beste plek van het dorp samen te brengen, wordt onderschreven.
Het met alle betrokken maatschappelijke organisatie vastgelegde afsprakenkader is leidend voor de
verdere ontwikkeling van de MFA Hapert en voor de realisering zal (gefaseerd) financiële ruimte
worden gecreëerd.
Tijdspad:
1. haalbaarheidsonderzoek eigendomsverwerving: medio 2015;
2. financierings- en dekkingsplan: perspectiefnota 2016;
3. indien haalbaarheidsonderzoek positief, planvorming en bestemmingsplan: 1-1-2017;
4. realisatie fase 1: vanaf 2017.
MFA Bladel
Gemeenschapshuis Den Herd is toe aan een renovatiebeurt. Als alternatief voor renoveren is een
verkenning uitgevoerd van de mogelijkheid tot herlokaliseren van het gemeenschapshuis in het
gemeentehuis.
Hoewel uit dit verkennende onderzoek is gebleken dat daartoe in beginsel wel mogelijkheden bestaan
wordt, gezien het feit dat de noodzaak voor herlokaliseren ontbreekt, niet langer op een verplaatsing
van het gemeenschapshuis gekoerst. Met de beherende stichting en de gebruikers van het
gemeenschapshuis worden de in/aan het huidige gebouw aanwezige gebreken en knelpunten
geïnventariseerd en wordt bezien hoe die adequaat tot een oplossing kunnen worden gebracht.
Het beleidsvormingsproces start in het tweede kwartaal van 2015 met de probleemanalyse.
De fractie Bladel
Transparant onderschrijft
afzien van herlokaliseren
van gemeenschapshuis
Den Herd niet.
Vrijwilligersbeleid
Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad het Vrijwilligersbeleid 2014-2017 vastgesteld. Op basis
van de eerder vastgestelde keuzenota is het beleid opgesteld. Hierin wordt uitgegaan van eigen
verantwoordelijkheid, maar speelt de gemeente wel een faciliterende, ondersteunende en
stimulerende rol richting vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De gemeente is zich er namelijk van
bewust dat de vrijwilligers hard nodig zijn om het sociale karakter van de gemeente in stand te
houden. Aandacht voor het waarderen van het vele vrijwilligerswerk dat door ongeorganiseerde
vrijwilligers en mantelzorgers wordt verricht.
In het tweede kwartaal van 2016 zal het beleid geëvalueerd worden. Het beleidsvormingsproces start
medio het jaar 2016 met de keuzenota.
Sportverenigingen
Sport is van onschatbare waarde! Sporten in teamverband versterkt de sociale band in een dorp. Het
leert jongeren om met elkaar samen te werken en zorgt ervoor dat de vrijwilligers rond de
sportvereniging een waardevolle invulling van hun vrije tijd hebben en tegelijk andere dorpsgenoten
ondersteunen. Belangrijk is dat in de kleine kernen sportverenigingen behouden blijven.
Kunst en Cultuur
Met het opstellen van een nieuwe cultuurnota wil de gemeente Bladel een impuls geven aan
cultuurbeleving in de gemeente: behoud en zo nodig versterken van bestaande cultuuruitingen, en het
stimuleren en initiëren van nieuwe activiteiten.
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Het beleidsvormingsproces vervolgt in het eerste kwartaal van 2015 met een beslisdocument.
WMO
Op 3 november 2011 heeft de gemeenteraad het beleidskader Welzijn, Maatschappelijke
Ondersteuning en Zorg periode 2012-2015 vastgesteld. Deze nota omvat meer dan de negen
prestatievelden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, doch in het kader van de Woonvisie zijn
de volgende negen prestatievelden omschreven in deze nota:
 leefbaarheid en sociale samenhang;
 preventieve ondersteuning Jeugd;
 informatie advies en cliëntondersteuning;
 mantelzorg en vrijwilligers;
 bevorderen deelname maatschappelijk verkeer;
 verstrekken individuele voorzieningen;
 maatschappelijke opvang;
 OGGZ;
 verslavingszorg.
In het tweede kwartaal van 2015 zal het beleid geëvalueerd en zal het beleidvormingsproces worden
opgestart middels een raadsopdracht. De nieuwe ontwikkelingen in het kader van de transitie
begeleiding en participatie zullen daarin worden opgenomen.
De inclusieve samenleving
Participatie is het centrale thema in de Wmo. Het compensatiebeginsel stelt dat gemeenten
voorzieningen dienen te treffen die mensen met een beperking in staat stellen te participeren in de
samenleving. Op basis van dit beginsel worden door gemeenten vaak individuele en specifieke
voorzieningen getroffen om mensen met een handicap in staat te stellen aan de samenleving te
kunnen deelnemen. De participatiemogelijkheden kunnen echter nog meer worden vergroot door met
name algemene voorzieningen toegankelijker te maken. Dit heeft naast de vergrote
participatiemogelijkheden als groot voordeel dat er geen apart (en vaak duurder) beleid hoeft te
worden ontwikkeld voor mensen met een handicap, omdat in een vroeg stadium van het
beleidsproces al rekening met hun beperkingen wordt gehouden.
Door meer de nadruk te leggen op het toegankelijker maken van algemene voorzieningen, wordt op
een nieuwe wijze vorm gegeven aan de compensatieplicht, zodat mensen met een beperking betere
kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Gelijkwaardige samenwerking
tussen gemeenten en belangengroepen en ervaringsdeskundigen staat centraal in Agenda 22. De
'handicap' wordt daarin niet gezien als een eigenschap van een persoon, maar als een gebrek in de
fysieke en maatschappelijke omgeving.
De gemeente ontwikkelt op basis van Agenda 22 effectief beleid. Het beleidsvormingsproces start
medio het jaar 2015 met een keuzenota.

Thema "Milieu en leefomgeving"
Onder ‘milieu en leefomgeving’ gaat het om de verschillende ecosystemen binnen een regio. Zoals de
aanwezigheid van planten en dieren en bodem, water en lucht. Het gaat dan om thema’s als energie,
klimaat, water, milieu, afval.
In 2030 gaan we allemaal bewust om met energie, afval en klimaat. Uiteraard geeft de gemeente zelf
het goede voorbeeld met onder meer duurzame oplossingen voor bouwen en wonen,
energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Groen, bebouwing, water en wegen
zijn goed in balans.
De dorpskernen zijn hechte gemeenschappen met een heel eigen karakter. Samen vormen de
verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel.
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Beleidsveld "Ruimtelijke ontwikkeling en beheer"
Een leefomgeving waarin bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte dit
herkenbaar, prettig, schoon, veilig en aantrekkelijk vinden, zodat ze er graag willen wonen, werken en
verblijven.

Beleidsaccenten
Woningbouw
In de Woonvisie Gemeente Bladel 2012 “Gemeente Bladel, dáár wil je (blijven) wonen” is de
procedure opgenomen hoe het (indicatief) woningbouwprogramma tot stand komt en hoe
verantwoording en informatie aan de gemeenteraad wordt geborgd. Het Woningbouwprogramma
2014-2024 omvat ongeveer 562 woningen. Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken
en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma.
Uitgegaan is van de verwachte oplevering van woningen in 2014 (36 woningen). In dit programma is
nog geen rekening gehouden met de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2014,
welke in het najaar van 2014 bekend gemaakt worden.
De woonvisie wordt in het tweede kwartaal van 2015 geëvalueerd conform de beleidsklok.
Belangengroepen worden bij de evaluatie van de woonvisie betrokken.
Het beleidsvormingsproces start met een beslisdocument.
Woningbouw kern Hoogeloon
Woningbouw is gewenst in de gehele gemeente Bladel. Maar vooral in de kern Hoogeloon zijn
onvoldoende (inbreidings)locaties voorhanden. In het kader van de IDOP is de woningbouwplanning
Hoogeloon als prioritair aangemerkt. Onderzocht wordt of er nieuwe locaties zijn waar woningbouw tot
de mogelijkheden behoord, dan wel of bestaande beleidskaders kunnen worden versoepeld om
woningbouw mogelijk te maken op plaatsen waar dit tot dusver ongewenst werd geacht.
Het beleidsvormingsproces start, in het eerste kwartaal van het jaar 2015, met de vraagpuntennotitie.
Leefbaarheid woningbouwkern Netersel
De leefbaarheid van de (woon)omgeving, zowel in nieuwbouwwijken als in bestaande wijken, dient
blijvende aandacht te hebben. De leefbaarheid in kern Netersel verdient extra aandacht. De
verbetering van de leefbaarheid dient (gezamenlijk) opgepakt te worden met bewoners, eigenaren,
verenigingen en woningcorporaties. Op basis van de resultaten van het integraal
dorpsontwikkelingsprogramma (iDop) zal de leefbaarheid in deze kern prioriteit krijgen.
Welstand
In het kader van deregulering is in het jaar 2011 met de vaststelling van een nieuwe Welstandsnota
het welstandstoezicht gemoderniseerd en vereenvoudigd. Op basis van deze nota werden beperkte
delen van de gemeente, zoals bedrijventerreinen, welstandvrij. Ook werden voor een viertal
categorieën veel voorkomende (kleine) bouwwerken objectgerichte criteria vastgesteld, waarmee het
welstandstoezicht werd vereenvoudigd.
Onderzocht wordt of het welstandsvrij gebied kan worden verruimd en/of de categorieën bouwwerken
waarvoor objectgerichte criteria gelden, kunnen worden uitgebreid.
Het beleidsvormingsproces start, in het derde kwartaal van 2014, met de vraagpuntennotitie.
Milieu
Voor wat betreft Milieu zal het jaar 2014 in het teken staan van de uitvoering van diverse taken die
voortvloeien uit het Milieubeleidsplan 2013-2017 en als zodanig zijn benoemd in het Milieu
Uitvoeringsprogramma 2013-2014. Bijzondere acties daaruit zijn de vernieuwing van het geluidbeleid,
het ontwikkelen van een stookbeleid, uitvoering klimaatbeleid, uitbreiden bodembeleid, het in beeld
brengen van stankgehinderden, het streven naar minimaal één Biodiversiteitsteam in onze gemeente,
het ontwikkelen van een beleid voor openbare verlichting en het onderzoeken naar mogelijkheden van
zogenaamd “omgekeerd inzamelen” en een onderzoek naar de mogelijkheden van een NME-centrum
Het Milieubeleidsplan wordt in het tweede kwartaal van 2016 geëvalueerd conform de beleidsklok. Het
beleidsvormingsproces start in het derde kwartaal van 2016 met een beslisdocument.
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Plattelandsbeleid
De recent door de gemeenteraad vastgestelde Plattelandsnota, het Bestemmingsplan Buitengebied,
de nota Erfgoedbeleid en de Geurverordening vormen voor de komende bestuursperiode in beginsel
de (ruimtelijke) kaders voor ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente. Ingeval nieuwe
landelijke en/of provinciale regelgeving tot wijziging van de lokale regelgeving dwingt wordt daaraan
uiteraard tussentijds voldaan.
De plattelandsnota wordt in het jaar 2016 geëvalueerd.
Ook de voor het begin van het jaar 2017 vastgelegde evaluatie van de Geurverordening kan tot
tussentijdse bijstelling van de kaders leiden. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore krijgt vertaling in het
Bestemmingsplan Buitengebied en daarbij wordt de gehanteerde 300 NGE-norm ter discussie gesteld.
Archeologie en cultuurhistorie
In de cultuurhistorische beleidsvisie 2011 – 2015 is het beleid verwoord ten aanzien van archeologie
en cultuurhistorie. De aanbevelingen voor het behoud en herstel van archeologische waarden zijn
vertaald en concreet gemaakt in de erfgoedverordening die is vastgesteld op 20 september 2012. De
bescherming van de aanwezige archeologische waarden is en wordt ook overgenomen in de
bestemmingsplannen. Aan het uitwerken en concretiseren van de cultuurhistorische waarden wordt in
Kempenverband aandacht besteed. De resultaten worden zodra mogelijk verwerkt in beschermende
en stimulerende regelingen.
Bij nieuwe ontwikkelingen is een afweging noodzakelijk tussen het belang van het behoud en herstel
van archeologische en/of cultuurhistorische waarden ten opzichte van de belemmerende werking op
de economische activiteit. Gezocht wordt naar een win-winsituatie waarbij beide elementen elkaar
versterken.
De cultuurhistorische beleidsvisie wordt in het tweede kwartaal van 2015 geëvalueerd conform de
beleidsklok. Het beleidsvormingsproces start in het derde kwartaal van 2015 met een beslisdocument.
Evaluatie beleidsplan openbare verlichting
Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende
beheerplan Openbare Verlichting. Met de vijf Kempengemeenten is het onderhoud van de openbare
verlichting gezamenlijk aanbesteed en voor vier jaar (2012-2016) in een meerjarencontract
vastgelegd.
Binnen de samenwerking Kempengemeenten wordt dit project niet gezamenlijk opgepakt en heeft
Bladel daarom opdracht gegeven om een nieuw beleidsplan openbare verlichting op te stellen en
daarin de doelstellingen m.b.t. lichthinder van de plattelandsnota en het nieuwe milieubeleidsplan mee
te nemen. In dit plan wordt ook een evaluatie van het beleidsplan 2008-2012 meegenomen evenals
de mogelijke intensivering van LED verlichting. Onderdeel van de evaluatie wordt ook een integraal
onderzoek naar de toereikendheid van de openbare verlichting in het kader van de verkeersveiligheid.
De evaluatie wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2014, waarna in het derde kwartaal van 2015
een beslisdocument aan de raad wordt voorgelegd.
Speelvoorzieningen
De "Nota Speelruimtebeleid" dateert van het jaar 1998. In de betreffende nota zijn de algemene
beleidsuitgangspunten vastgelegd op basis waarvan concrete invulling aan het speelruimtebeleid
wordt gegeven. De beleidsnota behoeft in verband met nieuwe inzichten, gewijzigd speelgedrag van
kinderen en een gewijzigde spreiding van kinderen over de buurten binnen onze gemeente, spoedige
herijking. Daarbij worden de bekende behoeften aan nieuwe speelruimten in de kernen Hoogeloon
(De Speulwaai), Netersel en Casteren uiteraard betrokken.
Het beleidsvormingsproces start, in het vierde kwartaal van 2014, met de vraagpuntennotitie. De
dorpsraden worden bij de beleidsvorming betrokken.

Beleidsveld "Verkeer en vervoer"
Beleidsaccenten
Centrumvisie kern Bladel
Zie onder beleidsveld “Detailhandel”.
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Verkeer
Het geldende Verkeersveiligheidsplan (VVP) met het daarbij behorende Actieprogramma en
Meerjaren Uitvoerings Programma (MUP) is in 2013 geëvalueerd en in het 2e kwartaal van 2014
wordt een nieuw plan met uitvoeringsprogramma voor de tijdsperiode 2014-2020 aan de
gemeenteraad aangeboden.
Doorstroming N284
In het meerjarenuitvoeringsprogramma mobiliteit 2015-2019 van het SRE is een studiebijdrage
gereserveerd voor projecten met betrekking tot de doorstroming van de N284. Gemeente Bladel en
Reusel-De Mierden pakken samen met de provincie dit project op. Er volgt een kwantitatieve en
kwalitatieve probleemanalyse, waarna vervolgens wordt gezocht naar oplossingsrichtingen voor de
problematiek. Het project staat dus op de agenda in de regio Eindhoven en de bijdrage van SRE is
een belangrijke bron van financiering. Bij de projecten wordt samenwerking gezocht met de
ondernemersverenigingen. Er wordt onderscheidt gemaakt in drie subprojecten, één is de ontsluiting
van Bedrijventerrein de Sleutel en Kleine Hoeven (Reusel), twee is de doorstroming van de N284 van
Reusel naar Hapert, drie is de bretellen van de Kempen (een volwaardige afslag op de A67 ter hoogte
van Reusel/Postel)
De kwaliteit van het vestigingsklimaat is sterk afhankelijk van de bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen aan de N284. Dit geldt ook voor de leefbaarheid voor burgers. Kwalitatief beter
openbaar vervoer kan hier ook toe bijdragen. Goede openbare verbindingen en een goede
infrastructuur zijn in meerdere opzichten van 'levensbelang'.
Openbaar vervoer
De provincie is in Brabant verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. In het gebied rond Eindhoven
is dat het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). In de door SRE en provincie gezamenlijk
geschreven 'Ov-visie Brabant' voor de periode 2015-2025 is gekozen voor openbaar vervoer in
Brabant dat past bij de vraag van de reiziger en bij de Brabantse samenleving: vraaggericht,
verbindend en verantwoord. Nu en in de toekomst.
Geconstateerd wordt dat de huidige busverbinding vanuit de gemeente Bladel naar Tilburg in het
geheel niet voldoet aan de in de 'Ov-visie Brabant' gestelde criteria: de buslijn Eindhoven-Reusel en
de buslijn Reusel-Tilburg sluiten niet op elkaar aan. Zowel bij de provincie als bij SRE wordt er op
aangedrongen om op korte termijn een betere afstemming te bewerkstelligen.
Verkeersveiligheid De Wijer – Oude Provincialeweg - Nieuwstraat Hapert
Met de komst van het plan Hapertse Weide zal meer verkeer gebruik maken van de weg De Wijer in
Hapert. Zowel De Wijer als de Oude Provincialeweg in Hapert vervullen belangrijke verkeersfuncties,
zowel voor doorgaand als ontsluitingsverkeer. Op De Wijer én op de Oude Provincialeweg zijn diverse
plekken aan te wijzen waar de verkeersafwikkeling stremt en/of waar de veiligheid van de
verkeersdeelnemers onvoldoende is gewaarborgd als gevolg van de onvoldoende op de
verkeersfuncties (doorgaand als ontsluitingsverkeer) afgestemde inrichting. Als een belangrijke
tekortkoming aan de inrichting is aan te merken dat de te onderscheiden verkeersdeelnemers zich op
daarvoor ongeschikte plaatsen moeten vermengen. Om deze reden is het wenselijk om de
verkeersproblematieken op De Wijer en op de Oude Provincialeweg integraal te bezien en aan te
pakken en wordt een integraal onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op De Wijer, de Oude
Provincialeweg en de Nieuwstraat te Hapert. Het resultaat wordt aan de gemeenteraad met een
probleemanalyse en een concreet verbeterplan gerapporteerd. In dit onderzoek wordt mede
afgewogen of het in het belang van de verkeersveiligheid gewenst/noodzakelijk is dat nog aan deze
wegen gevestigde bedrijven zich naar elders verplaatsen. Onderdeel van het onderzoek is voorts een
afweging van de optie van aanleg van een fietspad vanuit de wijk De Vliegert te Hapert naar de
kruising Rondweg/Lange Trekken te Bladel als structurele oplossing voor het fietsverkeer vanuit de
kern Hapert naar de kern Bladel (vice versa).
Beleidsvorming start, medio het jaar 2015, met de probleemanalyse.
Project Randweg
In de raadsvergadering van 17 maart 2011 is een krediet beschikbaar gesteld van €2.400.000,00 voor
de doortrekking van de Randweg (Gozelinusbocht-Postelweg). Er is gekozen voor de tracévariant “het
verbeterde korte alternatief”. Vanwege de kosten die met de akoestische maatregelen zijn gemoeid
(200.000 euro), dient waarschijnlijk extra krediet aan de raad te worden gevraagd. Volgens planning
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kan het ontwerp bestemmingsplan in juni 2014 ter visie worden gelegd. Vaststellen kan dan in de raad
van november 2014. Zonder beroep is het bestemmingsplan begin 2015 onherroepelijk, waarna de
onteigeningsprocedure kan starten. Naar verwachting beschikt de gemeente dan begin 2016 over alle
gronden. Daarna kan het archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Als dat klaar is, kan de aanleg
van de Randweg starten. Naar verwachting zal dat in het voorjaar van 2016 zijn. Rekening houdend
met een aanlegtermijn van 3 maanden, kan de nieuwe Randweg in de herfst van 2016 worden
opgeleverd.

Thema "Economie"
Een economische impuls brengt groei van de bevolking, draagvlak voor voorzieningen en leefbaarheid
met zich mee. Daarbij zorgen we in Bladel ervoor dat de economische ontwikkelingen in evenwicht
zijn met het milieu en de leefomgeving.
Economie, ofwel: het vermogen van de gemeente Bladel om de welvaart te versterken. Daarbij is een
belangrijke rol weggelegd voor industrie, detailhandel, toerisme en recreatie, agrarische activiteiten en
werkgelegenheid.
De gemeente Bladel kiest bewust voor de ontwikkeling van een economisch hart. Anno 2030 vormt de
gemeente, mede dankzij het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert, het zwaartepunt van de Kempische
handel en industrie. De winkelcentra Bladel en Hapert voor bezoekers uit de hele regio.
Dankzij de ligging vlakbij Eindhoven, Tilburg, Turnhout en Antwerpen, een uitstekende (digitale)
bereikbaarheid en een goed woon- en arbeidsmarktbeleid biedt de gemeente Bladel ondernemers een
optimaal vestigingsklimaat. In de kleine kernen is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

Beleidsveld "Werkgelegenheid"
Beleidsaccenten
Economisch Actieplan de Kempen 2009-2024
In 2013 is een doorstart gemaakt met project Kies Kempische Bedrijven 2 (2014-2016). Binnen dit
project maken leerlingen en Kempische bedrijven kennis met elkaar. Ook zijn er diverse
techniekcoaches aangesteld die leraren op het basisonderwijs ondersteunen bij het geven van
technieklessen.
Daarnaast is gestart met het project Leerportaal: een hechte samenwerking tussen gemeenten,
bedrijfsleven en onderwijs. Dit project heeft als doel ‘vraag’ (wat heeft het bedrijfsleven nodig aan
arbeidskrachten) en ‘aanbod’ (wat kan de leerling als hij van school komt/ wordt omgeschoold) beter
op elkaar af te stemmen. In 2014 wordt dit project verder vorm gegeven.
Kleinschalige bedrijvigheid en jong ondernemerschap
In de kleine kernen wordt ruimte geboden voor kleinschalige bedrijvigheid, bij voorkeur gecombineerd
met wonen. Op deze wijze wordt de leefbaarheid in deze kernen vergoot. In relatie hiermee krijgt het
jonge ondernemerschap een prominente plaats. Wie jong begint met ondernemen, vergroot zijn kans
op de arbeidsmarkt en doet een perfecte leerervaring op. Om deze reden gaat de gemeente Bladel –
in overleg met de dorpsraden- jonge ondernemers stimuleren.

Beleidsveld "Detailhandel"
Beleidsaccenten
Centrumvisie kern Bladel
In het najaar van 2013 is gestart met het opstellen van een visiedocument project ‘Centrum Bladel’
Deze visie die in 2014 wordt afgerond wordt de komende jaren de onderlegger voor ontwikkelingen in
het centrumgebied. Er is structureel overleg met de ondernemers in de kern Bladel en er wordt
samengewerkt binnen de kaders van het Convenant Duurzaam Beheer.
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Centrummanagement koopcentrum Bladel
In het voorjaar van 2013 is de wens uitgesproken de samenwerking met de Ondernemersvereniging
Bladel verder uit te bouwen naar centrummanagement. Samen met de ondernemers (detaillist en
horeca), vastgoedeigenaren, gemeente en VVV is in het najaar van 2013 gestart met het opstellen
van een businessplan.
In dit businessplan worden de ambities, doelstellingen, projecten, organisatie en financiering voor
centrummanagement beschreven. Doel is te komen tot een goede samenwerking binnen het
koopcentrum van Bladel met een bijbehorende structurele vorm van financiering. Uitgaande van een
positieve draagvlakmeting wordt gekoerst op invoering per 1 januari 2015.

Beleidsveld "Industrie"
Beleidsaccenten
Actieplan industrie
In 2013 is gestart met de voorbereidingen voor het schrijven van een actieplan Industrie. Afronding
van het actieplan moet plaatsvinden tijdens de nieuwe raadsperiode. Een aantal thema’s die naar
voren zijn gekomen tijdens de voorbereiding met ondernemers en maatschappelijke organisaties, is
inmiddels ter uitvoering opgepakt.
Het gaat hierbij voorts over thema’s als bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal); arbeidsmarktbeleid
en accountmanagement. Accountmanagement wordt in 2014 verder vormgegeven; er loopt een
regionaal project glasvezel; en de bereikbaarheid N284 is wederom onderwerp van gesprek met de
provincie. De thema’s die onder de ondernemers leven dienen in samenhang met de diverse
beleidsvelden te worden aangepakt.
Kempisch Bedrijvenpark
Het Kempisch Bedrijvenpark is een regionaal bedrijventerrein met kavels voor een ruimtebehoefte van
meer dan 5.000 m2 voor bedrijven uit onze regio. Voor de realisatie van dit bedrijvenpark is een
gemeenschappelijke regeling opgericht. Destijds is afgesproken dat de gemeenschappelijke regeling
eindigt bij 90% uitgifte of anders uiterlijk per 1 januari 2016. De komende raadsperiode moeten
afspraken worden gemaakt over het al dan niet eindigen van de gemeenschappelijke regeling.
Vooruitlopend op deze deadline zal de gemeente Bladel hierin haar positie moeten bepalen.
Als grondgebied-gemeente nemen we een speciale positie in. Publiekrechtelijk is de gemeente Bladel
de bevoegde instantie voor vergunningen en bestemmingsplannen en innen we de belastingen.
Als voortzetting van de gemeenschappelijke regeling KBP is de gezamenlijke aanstelling van een
"Kempische Gemeentemakelaar" te overwegen. Deze "Gemeentemakelaar" is verantwoordelijk voor
het door de Kempengemeenten en ondernemers vastgestelde vestigingsbeleid en is als zodanig
continu bezig met de coördinatie van de uitgifte van nieuwe industriegrond en ook herbestemming van
bestaande locaties op bestaande bedrijventerreinen. Er wordt een onderzoek geïnitieerd naar
samenwerking met buurgemeenten op dit gebied.
Het beleidsvormingsproces start, begin 2015, met de keuzenota.

Beleidsveld "Recreatie en toerisme / Agrarische bedrijvigheid"
Beleidsaccenten
Recreatie en toerisme
Toerisme en recreatie zijn een belangrijk onderdeel van het totale vrijetijdscluster in onze gemeente.
Cultuur, horeca, detailhandel, natuurbeleving, sport en evenementen worden in verschillende
producten met elkaar verknoopt. Door het opstellen van een actieplan wil de gemeente duidelijkheid
geven over haar rol en inzet op het beleidsterrein Toerisme en Recreatie.
In de Toekomstvisie “Leven in de gemeente Bladel 2030” maakt de gemeente Bladel duidelijk waar ze
wil staan in 2030. Maar wat is er nodig om de gestelde doelen in 2030 te bereiken? En wat is onze
ambitie voor de jaren 2012- 2015?
In overleg met de toeristisch-recreatieve ondernemers, natuurbeherende instanties en overige partijen
zijn de volgende ambities tot en met 2015 naar voren gekomen:
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1. Kwaliteit van toeristisch-recreatieve (basis)voorzieningen
2. Professionele organisatie
3. De Kempen als toeristisch-recreatieve regio
Promotie van het gebied moet uniform plaatsvinden. Belangrijk hiervoor is eerst een profiel te bepalen.
Op de korte/middellange termijn wordt de basis gelegd om de doelen voor 2030 te bereiken.
Gezamenlijke promotie begint met positionering, staat of valt met goede structuur en de kwaliteit van
de toeristisch- recreatieve voorziening vormt de basis van promotie.
De basis die wordt gelegd is een basis vanuit een economisch perspectief. In de jaren 2015-2020
wordt deze basis verder verbreed. Het aspect kwaliteitsbeleving wordt hierbij belangrijk.
Agenda van de Kempen / Huis van de Brabantse Kempen
De Brabantse Kempen wil zich ontwikkelen en steeds verder verduurzamen onder het motto “Samen
Bewust Ondernemend in de Brabantse Kempen”. Dat vraagt om actie op maatschappelijk- (woon-,
zorg- en leefklimaat), ruimtelijk- (natuur en milieu) en economisch terrein (economie, arbeidsmarkt &
bereikbaarheid, landbouw, recreatie & toerisme). De acties laten zich naar diverse thema’s vertalen;
 Economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid;
 Beleefbare natuur, landschap en cultuurhistorie;
 Landbouw & Milieu;
 Energie en Biomassa;
 Recreatie & Toerisme;
 Wonen, zorg en leefbaarheid.
Deze gezamenlijk zorgen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat.
Om uitvoering te geven aan deze ambitie is de nieuwe organisatie ‘het Huis van de Brabantse
Kempen’ in 2012 opgericht.
Het ambitieniveau zoals omschreven in de Agenda van de Kempen “Samen Bewust Ondernemend in
de Brabantse Kempen” wordt onderschreven en er wordt in 2014 een financiële bijdrage geleverd aan
een dynamisch evenwicht tussen economie, ecologie en leefbaarheid in de Kempen. Vanwege
bezuinigingen is er vanaf 1 januari 2017 echter geen geld meer beschikbaar voor dit samenwerkingsverband.
Ontwikkeling Egyptische Poort
De door de gemeenteraad in de vergadering van 6 februari 2014 aangenomen motie "De Egyptische
Poort" wordt ten uitvoer gebracht. Met de ontwikkelaar wordt in overleg getreden teneinde te bezien:
a. welke planaanpassingen noodzakelijk zijn om de gewenste zekerheden ten aanzien van de
uitvoering van de fasen 2 en 3 te kunnen bieden;
b. welke aanpassingen mogelijk zijn om het plan meer in overeenstemming te brengen met de
oorspronkelijke voor het plangebied beoogde recreatieve –of daaraan te relateren- functies.
Uiterlijk 1 januari 2015 wordt verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over de resultaten van het
gevoerde overleg. Het voorkomen van extra financiële risico’s is mede inzet van het te voeren overleg.
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Bijlage A "Beleidsklok".
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Bijlage B “Ambities” en “Doelen”.

Beleidsveld "Bestuur"
Ambities tot 2030
Samenwerking:
• De gemeente kijkt over de gemeente- en landsgrenzen heen en neemt deel aan grensoverschrijdende
samenwerking, zoals de Kempensamenwerking.
• De gemeente heeft het besef dat buurgemeenten en overige organisaties en instellingen nodig zijn om
vooruit te komen.
• De gemeente stemt af met de regiogemeenten.
Bedrijfsvoering ambtelijk apparaat:
• De gemeente is een ontwikkelingsgerichte, proactieve en professionele organisatie, die maatwerk levert.
• Er zijn efficiënte regels, bureaucratie wordt zoveel mogelijk gemeden.
• De gemeentelijke organisatie werkt steeds efficiënter, integraal en projectmatig.
Dienstverlening:
• De gemeente is voor alle inwoners, ondernemers en instellingen de poort naar de overheid en de ketenpartners, het loket voor alle overheidszaken, de vraagbaak.
• De gemeente luistert, adviseert en handelt.
• Het contact is professioneel, transparant en efficiënt en verloopt via verschillende kanalen.
• De gemeentelijke dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal en is daarom dichtbij beschikbaar.
• De dienstverlening wordt ook op afspraak en op locatie verzorgd, bijv. thuis of in een MFA.
• Het gemeentehuis is gevestigd aan de markt in Bladel. Hier kunnen burgers terecht voor de fysieke
dienstverlening.
• De klantgerichte instelling van de gemeentelijke organisatie is tot volle wasdom gekomen.
• De gemeente blijft in dialoog met de inwoners.
Duurzaamheid:
• De gemeentelijke organisatie koopt duurzaam in, springt zuinig om met energie, stimuleert gebruik van
duurzame middelen en vervoer. In de bedrijfsvoering is duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend.
• De gemeente maakt burgers en ondernemers bewust actief te zijn op het gebied van energiebesparing,
afvalreductie en klimaatbeheersing.
Dorpsraden:
• De dorpsraden van Hoogeloon, Casteren en Netersel vormen een belangrijke schakel tussen de bewoners en de gemeente en vice versa.
• Een dorp- of wijkraad in Hapert en Bladel kan een belangrijke rol spelen in het behalen van winst op het
terrein van sociale samenhang.

Doelen 2014-2018
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Een modern, democratisch bestuur dat efficiënt, effectief, creatief, integer en transparant is.
Vereenvoudiging en beperking van de regelgeving.
Een bedrijfsvoering gericht op innovatie, kwaliteitsbewaking dienstverlening, efficiënte inzet en beheersing van middelen die gerelateerd zijn aan outputgerichte prestatienormen.
Intensievere samenwerking binnen de Kempengemeenten moet leiden tot verbeterde dienstverlening en
lagere kosten.
De Kempensamenwerking richt zich primair op ondersteunende en uitvoerende diensten, met
ruimte voor uitbreiding van de taakvelden van de samenwerking, ook op beleidsvoorbereidend vlak.
Dienstverlening moet voor de inwoners dichtbij en goed zijn.
De dienstverlening en informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn.
Hoofddoelen Klant Contact Centrum in 2015 te bereiken:
 80% van telefooncontacten afhandelen, 20% doorverbinden;
 kanaalintegratie: zelfde antwoord via elk kanaal (post, internet, mail, telefoon en balie);
 50% van de producten digitaal aan te vragen of af te rekenen;
 80% klantcontacten via afspraak, 20% vrije inloop;
 meer grip (sturing) door monitoring.
Uitgangspunt is dat sluitende (meerjaren)-begrotingen worden gepresenteerd.

•
•
•
•

Er is een financiële buffer voor onvoorziene uitgaven beschikbaar, alsmede voor het opnemen van (stel)posten die niet aan specifieke programma’s worden toegerekend.
Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt en financiële risico’s worden zoveel mogelijk vermeden.
Nieuwe uitgaven worden slechts dan gedaan als er voldoende budgetruimte aanwezig is of wanneer
budgetruimte vrijgemaakt kan worden.
Er wordt tijdig betrouwbare en transparante informatie verstrekt, teneinde de kaderstellende taak van de
raad te ondersteunen.

Beleidsveld "Veiligheid"
Ambities tot 2030
•
•
•
•
•

Burgers en ondernemers voelen zich mede verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van
een veilige samenleving en spreken elkaar daar op aan.
De gemeente ondersteunt en stimuleert goede initiatieven, die bijdragen aan de veiligheid.
Bij calamiteiten zorgt de gemeente samen met de veiligheidspartners voor een adequaat handelen.
Daarmee is de gemeente Bladel zowel fysiek als sociaal een veilige gemeente voor onze bewoners, ondernemers en bezoekers.
Leven in de gemeente Bladel is veilig, niet alleen door een goede hulpverlening, maar ook omdat er een
sterke sociale cohesie is in de dorpen.

Doelen 2014-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en gemeente.
In stand houden van buurtpreventieprojecten.
Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van criminaliteit door inzet van BOA’s in grote en kleine kernen.
Verschuiving van repressief naar preventief handhaven.
Extern draagvlak creëren door onder andere het verbeteren van de in- en externe samenwerking en
communicatie op het gebied van handhaving.
Eenheid in de uitvoering van handhaving door het realiseren van een integrale en interactieve aanpak.
Uniforme en gelijke aanpak.
De kwaliteitseisen op het gebied van toezicht- en handhaving, zoals vastgesteld in de wet, op te volgen.
Verbeteren en bevorderen van het naleefgedrag van burgers, bedrijven en instanties.
Een leefbare en veilige omgeving te bevorderen waar het prettig is om te wonen, te werken en te verblijven.
Hinder, overlast, verrommeling en aantasting van de openbare ruimte beperken.

Beleidsveld "Jeugd en gezin"
Ambities tot 2030
•
•
•
•
•

Jongeren voelen zich thuis in de gemeente en hebben hierin een volwaardige plaats.
In iedere kern is ruimte voor goede voor-, tussen-, en naschoolse opvang. De gemeente faciliteert naar
vermogen.
Er is voldoende opvoedingsondersteuning voor ouders.
Kinderen en jongvolwassenen worden nauwkeurig gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Aanwezig talent blijft niet onopgemerkt! Ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers
binnen en buiten de gezinssituatie bij het omgaan met belemmeringen in hun persoonlijke situatie.

Doelen 2014-2018
Algemeen
• Ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers binnen en buiten de gezinssituatie bij
het omgaan met belemmeringen in hun persoonlijke situatie.
 Een gemeente waar de jeugd de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, gebruik makend van eigen talenten
en capaciteiten.
 Een gemeente waar jongeren gebruik kunnen maken van letterlijk en figuurlijk laagdrempelige voorzieningen en faciliteiten.

Jeugd en Jongerenwerk:
• Zorgdragen voor veilige en stimulerend omgeving voor jongeren.
• Creëren van alerte en betrokken omgeving, die ziet en handelt. Dat is signaleren, aanspreken en bespreekbaar maken.
• Jeugd is speerpunt voor toekenning subsidies.
Jeugdzorg:
• Eenvoudiger en effectiever.
• Dichtbij huis of school ondersteuning bieden die passend is.
• Op basis van de vraag van ouders onderzoeken we met hen oplossingen in eerste instantie dicht bij het
kind, die aansluiten bij zijn specifieke omstandigheden, leefstijl en leefomgeving.
• Specialistische zorg wordt alleen ingezet als algemene ondersteuning niet toereikend is.
• Er wordt samengewerkt met partijen die jeugdzorg bieden om het jeugdzorgstelsel te hervormen.
• De gemeente vervult een regisserende rol.
• Zorg en ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben blijft betaalbaar en beschikbaar.
Kinderopvang:
• Voldoende, gevarieerd, betaalbaar en flexibel aanbod van kinderopvangmogelijkheden dicht bij huis, van
een gegarandeerd goede kwaliteit.
Jeugdgezondheidszorg:
• Zorg en ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben blijft betaalbaar en beschikbaar.
• Jongeren zijn bekend met de schadelijke gevolgen van roken.
• Het aantal jongeren dat onveilig vrijt daalt.
• Jongeren zijn weerbaar en kunnen grenzen aangeven.

Beleidsveld "Maatschappelijke participatie"
Ambities tot 2030
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inwoners met een zorgvraag kunnen zo lang als redelijkerwijs mogelijk is in de eigen woonomgeving
blijven wonen.
Neemt de zorgvraag toe, dan kunnen ze afhankelijk van het voorzieningenniveau in de kern, altijd binnen
de gemeente Bladel terecht.
In 2030 is de bevolking evenwichtig samengesteld; er is een goede verhouding tussen jong en
oud.
De nodige voorzieningen op het gebied van zorg zijn aanwezig.
Kinderen en jongeren kunnen elkaar ontmoeten, buiten op speelterreinen en ‘hangplekken’ en binnen in
multifunctionele accommodaties.
Jongeren worden betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente.
Jonge ondernemers worden door de gemeente gestimuleerd.
Alle inwoners hebben een volwaardige plaats in de gemeente; of zij nu gezond zijn of ziek, jong of oud,
allochtoon of autochtoon.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers, die een belangrijke stempel drukken op het sociale karakter binnen de kernen.
Er zijn laagdrempelige voorzieningen en faciliteiten (letterlijk en figuurlijk) waar iedereen gebruik van
maakt.
Mensen met een zorg- of hulpvraag krijgen hulp op maat op het gebied van maatschappelijke participatie.
Inwoners praten en beslissen op de verschillende beleidsterreinen mee over belangrijke ontwikkelingen
binnen de gemeente.
Intramurale zorg is beschikbaar in een van de grotere kernen (Bladel, Hapert of Hoogeloon).
Iedereen verplaatst zich, zowel in de woon- als werkomgeving zo zelfstandig en veilig mogelijk.

Doelen
•
•

Terugdringen eenzaamheid ouderen.
Ouderen in Bladel krijgen, wanneer dat nodig is, tijdig ondersteuning. Hierdoor neemt het aantal kwetsbare ouderen af.

Beleidsveld "Preventie en opvang"
Ambities tot 2030
•
•
•
•

Mensen met een zorg- of hulpvraag krijgen hulp op maat op het gebied van maatschappelijke opvang,
geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.
Inwoners met een hulpvraag kunnen zo lang als redelijkerwijs mogelijk is in de eigen woonomgeving
blijven wonen.
De gemeente beschermt en bevordert het lichamelijk, geestelijk en sociale welbevinden van alle inwoners.
Zorgvragers kunnen in de MFA’s terecht voor verschillende activiteiten en voorzieningen.

Doelen
Door preventie bijdragen aan de psychische en lichamelijke gezondheid van burgers omdat gezonde mensen beter in staat zijn om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. Daar waar door psychische of
sociale problemen maatschappelijke deelname niet meer mogelijk is zorgen voor een vangnet om verslechtering te voorkomen.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het beschermen en bevorderen van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de bevolking,
waarbij leefstijl en gedrag, sociale en fysieke omgeving en zorgvoorzieningen mede van invloed zijn.
De gemeente streeft naar een integraal beleid teneinde gezondheidswinst te behalen.
Het voorkomen van (verdere verspreiding van) ziekten en gezondheidsklachten ten gevolg van risicovolle (interne en externe) milieuomstandigheden.
Blijven voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de inspecties kinderopvang.
Uitvoeren hygiënebezoeken aan risicovolle objecten/bedrijven.
De maatschappelijke onrust als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis wordt voorkomen of teruggebracht door inzet van adequate psychosociale hulpverlening. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen
kracht van slachtoffers en hun directe sociale omgeving en is gericht op het herstel van het psychisch
evenwicht en het continueren van het normale leven.
Een gezonde en veilige ontwikkeling van alle kinderen in onze gemeente.
Voorkómen, bestrijden of terugdringen van SOA’s.
Het percentage inwoners met een beperking/chronische aandoening dat participeert aan de Bladelse
samenleving stijgt.
Psychische problemen worden (sneller) gesignaleerd en doorverwezen.
De drempel naar hulpverlening is lager.
Jongeren zijn bekend met de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs.
Nadrukkelijker aandacht voor (steeds groter wordende groep van) mensen met schulden, o.a. door preventieve activiteiten op scholen (budgettering).

Beleidsveld "Sociale samenhang en leefbaarheid"
Ambities tot 2030
Algemeen:
• Mensen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarom zijn de nodige voorzieningen op het gebied
van kunst, cultuur, sport en zorg zijn aanwezig.
• Elke dorpskern is een hechte gemeenschap.
• Elke kern heeft een heel eigen karakter, dat onder meer tot uiting komt in de cultuurhistorie, uitstraling,
monumenten, groen en dorpsentrees. Waar mogelijk is het karakter zelfs versterkt.
• Samen vormen de verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel.
• Het sociale karakter van de dorpen en het landschap wordt gekenmerkt door ontmoeting en samenwerking.
• Kinderen en jongeren kunnen elkaar ontmoeten in multifunctionele accommodaties.
• Alle inwoners hebben een plaats in de maatschappij.
• Elke kern biedt basisonderwijs vanuit een brede schoolgedachte.
• Onderwijs, gemeente en bedrijfsleven werken hecht samen om de regio nog verder te versterken en
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.
• Dankzij een goed arbeidsmarktbeleid is er op alle niveaus voldoende geschoold personeel te vinden in
de regio.
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Een woon- en leefomgeving waarin inwoners zich zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen verplaatsen, en
waar zij gebruik kunnen maken van letterlijk en figuurlijk laagdrempelige voorzieningen en faciliteiten. Op
deze manier kan de gemeente de inwoners daadwerkelijk laten meedoen in de samenleving.















Visie is te komen tot een samenleving waarin de inwoners allen naar eigen vermogen meedoen en de
beschikking hebben over adequate (tijdelijke) ondersteuning, zorg en/of (passend) werk.
De eigen kracht van inwoners wordt optimaal ondersteund. Daar waar dit niet toereikend is, worden passende hulp en ondersteuning ingezet.
Versterking van informele en collectieve participatiestructuren door:
 realiseren van een Ketenplan van informele zorg per kern met afspraken over de afstemming van formele zorg en informele zorg in de kern;
 plan per kern om 24-uurs formele zorg en welzijn (op afstand) te garanderen als achtervang en ondersteuning van keten van informele zorg;
 subsidieafspraken met professionele en vrijwillige subsidie-ontvangers, als onderdeel van de subsidietoekenning, over hun bijdrage aan het Ketenplan per kern en de Maatschappelijke Agenda 20122015;
 nieuwe collectieve arrangementen per kern om hiaten in de informele zorg en collectieve participatie
structuren te ondervangen.
Agenda 22: iemands beperking mag geen belemmering zijn bij deelname aan de samenleving.
Verbetering van de toeleiding naar en onderlinge afstemming van formele en informele participatiestructuren via het Zorg- en Meedoen-loket:
 doorontwikkeling Zorgloket Bladel tot Zorg- en Meedoen-loket Bladel om toegang en toeleiding tot en
gebruik van algemene voorzieningen te verbeteren;
 doorontwikkeling SPAR tot professioneel casuïstiekoverleg voor kwetsbare burgers;
 implementatie casuïstiekoverleg formele zorg volgens Methode Familiezorg;
 versterking van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en informele zorg door:
o een professionele vrijwilligersondersteuner in de persoon van de Stagemakelaar;
o nieuw vrijwilligersbeleid;
 versterking van de ondersteuning van mantelzorgers door professionele 1 op 1 ondersteuning;
 vereenvoudiging van de indicatiestelling van Awbz-functies en Wmo-voorzieningen voor zelfstandig
wonenden.
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij kunnen spelen. Als gemeente hebben we
daarom voldoende speelterreintjes aangelegd. Het doel van deze speelterreintjes is onder andere dat
kinderen bewegen en met elkaar om leren gaan. Het doel is om het huidige voorzieningenniveau te
handhaven.
Alle kernen beschikken over een gemeenschapshuis, als basisvoorziening voor het leefbaar houden van
alle kernen van de gemeente Bladel.
Burgers wordt toegang geboden tot de vijf kernfuncties van de bibliotheek: kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, kunst en cultuur, lezen en literatuur, ontmoeting en debat.
en aan het ontwikkelen van belangeloosheid.
Behoud en zo nodig versterken van bestaande cultuuruitingen, en het stimuleren en initiëren van nieuwe
activiteiten.
De gemeente stelt zich stimulerend, faciliterend en ondersteunend op richting vrijwilligers(organisaties).

Beleidsveld "Ruimtelijke ontwikkeling en beheer"
Een leefomgeving waarin bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte dit herkenbaar,
prettig, schoon, veilig en aantrekkelijk vinden, zodat ze er graag willen wonen, werken en verblijven.

Ambities tot 2030
Duurzaamheid vanzelfsprekend:
 Dankzij duidelijke keuzes t.a.v. ruimtegebruik binnen de kernen en de ontwikkeling van het buitengebied
blijft de kwaliteit van natuur en landschap, agrarisch gebruik en recreatie op peil en wordt deze waar nodig verder versterkt.
 De gemeente creëert een leefbare- en toekomstbestendige samenleving met duurzame oplossingen voor
bouwen en wonen, energiebesparing, gebruik van alternatieve energiebronnen, gedegen gebiedsinrichting, vermindering van de belasting van het milieu en verbetering van de milieukwaliteit en –veiligheid.






De gemeente Bladel is ‘energieneutraal’; de benodigde energie wordt volledig gewonnen uit duurzame
bronnen. Mogelijke tekorten worden aangevuld met minimaal gebruik fossiele brandstoffen.
De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld; De organisatie koopt duurzaam in, springt zuinig om met energie, stimuleert gebruik van duurzame middelen en vervoer. In de bedrijfsvoering is duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend.
De gemeente maakt burgers en ondernemers bewust actief te zijn op het gebied van energiebesparing,
afvalreductie en klimaatbeheersing.

Groen, grijs, blauw en rood in balans:
 Bij nieuwe ontwikkelingen stemt de gemeente de aspecten groen (beplanting), blauw (water), rood (bebouwing), en grijs (wegen) goed op elkaar af.
 Bij nieuwe bebouwing wordt het verlies aan groen binnen de gemeente gecompenseerd.
 Biodiversiteit wordt bevorderd door de keuze van bepaalde plantmaterialen, onderhoud en bewustwording bij bewoners en ondernemers.
 De gebieden binnen de kernen en in het buitengebied hebben een duidelijke bestemming. zo is bekend
waar woningbouw of economische activiteiten plaatsvinden. In het buitengebied is het duidelijk waar
ruimte is voor recreatie, natuur en agrarische activiteiten.
 De doorstroming van de hoofdwegen is goed georganiseerd en daarmee ook de stroom van het (langzame) verkeer van en naar de kernen.
 De wegen zijn toegankelijk en veilig.
 De gemeente Bladel haakt zoveel mogelijk aan op het hoogwaardige openbaar vervoersnet vanuit Eindhoven.
 Het terugdringen van het autoverkeer en het bezit van energiezuinige auto’s wordt gestimuleerd.
Elk dorp en het buitengebied een eigen karakter:
 Elke kern heeft een heel eigen karakter, dat onder meer tot uiting komt in de cultuurhistorie, uitstraling,
monumenten, groen en dorpsentrees. Waar mogelijk is het karakter zelfs versterkt.
 Samen vormen de verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel.
 Het landschap wordt gekenmerkt door ontmoeting en samenwerking.
 In het buitengebied zijn ten aanzien van natuur duidelijke keuzes gemaakt over clustering en verweving.
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De leefbaarheid van de (woon)omgeving, zowel in nieuwbouwwijken als in bestaande wijken, dient blijvende aandacht te hebben.
De gemeente Bladel zet zich in om te komen tot het creëren van betaalbare huur- en koopwoningen.
De gemeente initieert en stimuleert initiatieven die inwoners bewust maken van anticipatie op hun mogelijk toekomstig leven met beperkingen en van de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Het onderzoeken en ontwikkelen van aansprekende projecten om te komen tot stimulering van de duurzaamheid/isolatie van woningen in de bestaande bouw.
De gemeente gaat met partners, corporaties en marktpartijen nieuwbouw/herstructureringsplannen ontwikkelen, met name huurwoningen, voor de secundaire doelgroep.
In stand houden en beschermen van de monumentale gebouwen, de kleine objecten, het monumentaal
groen en de archeologische monumenten.
In 2017 dienen alle woningen die geplaatst zijn op de landelijke saneringslijst wegverkeerslawaai (A-lijst)
te zijn gesaneerd danwel in de gelegenheid te zijn gesteld daaraan mee te werken.
Bij het aanleggen of renoveren van hoofd- of toegangswegen naar de kernen dienen bij voorkeur stillere
wegdekken (b.v. asfalt in plaats van klinkers) te worden aangebracht. Monumentale wegen zijn hiervan
uitgezonderd.
Het aantal klachten inzake luchtkwaliteit dient in 2017 ten opzichte van 2012 te zijn afgenomen.
Afval:
 doelstelling 2013: 115 kg grof en fijn restafval per inwoner (28%) en het uitvoeren van een sorteeranalyse;
 doelstelling 2017: 60 kg grof en fijn restafval per inwoner (15%);
 doelstelling 2020: 20 kg grof en fijn restafval per inwoner ( 5%).
De gemeente wil uiterlijk in 2025 samen met de overige Kempengemeenten een zogenaamde energieneutrale gemeente zijn. Alle energie die dan wordt aangewend dient te zijn verkregen uit duurzame bronnen.
De gemeentelijke samenhang tussen energie, water, bodem en RO bevorderen door kennis en informatie tussen verschillende medewerkers en externen uit te wisselen.
In 2014 zijn alle gegevens inzake bodemonderzoeken openbaar en digitaal bereikbaar.












In 2014 is een nieuw bodembeleid waarin alle beleidsuitgangspunten inzake bodem zijn verzameld.
Het aantal klachten die bekend zijn bij de gemeente als gevolg van geurhinder zal in 2017 met 50% zijn
teruggedrongen ten opzichte van het peiljaar 2012.
Optimaal beheer stedelijk afvalwater: riolering is in orde; gebreken worden hersteld, klachten worden snel
onderzocht. De vuiluitworp van de riolering naar het afvalwater wordt gemeten en vervuilers worden opgespoord.
De gemeente behoudt en ontwikkelt de biodiversiteit in haar gemeente.
De gemeente bevordert de bewustwording inzake natuur en ecologie bij haar inwoners door actief daarover te communiceren.
De gemeente streeft naar minimaal één Biodiversiteitsteam in haar gemeente in 2014.
Aantal klachten van burgers over lichthinder wordt jaarlijks geregistreerd.
In 2015 zijn partijen samengebracht die een rol (willen gaan) spelen in natuur en – milieueducatie.
Duurzaamheid:
Infrastructurele voorzieningen:
 energiebesparing 1,5 % per jaar;
 40 % opwekking en/of inkoop duurzame energie.
Woningbouw (nieuw):

toetsing van Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-berekeningen en/of toezicht op de Energie Prestatie
Normering (EPN) op de bouwplaats bij 40% van de bouwvergunningen;

realiseren van woningen met een 10 % verscherpte Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC);

realiseren van een Energie Prestatie op Locatie (EPL) van 7,0 tot 8,0 bij woningbouwprojecten met
meer dan 200 woningen.
Woningbouw (bestaand):
 verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met
gemiddeld 1 % per jaar.
Bewonersgedrag:
 5 % van de huishoudens vertoont energiezuinig gedrag:
 toepassen niet-woninggebonden energiebesparende maatregelen;
 aanschaf energiezuinige apparatuur (A-label);
 inkoop 100% duurzame elektriciteit.

Beleidsveld "Verkeer en vervoer"
Ambities tot 2030
•
•
•
•
•
•

De doorstroming van de hoofdwegen is goed georganiseerd en daarmee ook de stroom van het (langzame) verkeer van en naar de kernen.
De wegen zijn toegankelijk en veilig.
De gemeente Bladel haakt zoveel mogelijk aan op het hoogwaardige openbaar vervoersnet vanuit Eindhoven.
Het terugdringen van het autoverkeer en het bezit van energiezuinige auto’s wordt gestimuleerd.
Binnen de gemeente zijn de bedrijventerreinen, detailhandel en recreatiegebieden uitstekend bereikbaar
met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet.
Iedereen verplaatst zich, zowel in de woon- als werkomgeving zo zelfstandig en veilig mogelijk.
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Een betrouwbare bereikbaarheid behouden of realiseren, zonder de mobiliteit te beperken, zonder de
leefbaarheid aan te tasten en zonder afbreuk te doen aan de permanente inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Uitgangspunt is betrouwbare bereikbaarheid en geen beperking groei mobiliteit, conform landelijk
beleid, binnen de mogelijkheden van de gemeente.
Permanente verbetering verkeersveiligheid door reductie doden en ernstig gewonden in verkeer.
Infrastructuur inrichten conform Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK), vanuit de principes
van Duurzaam Veilig.
Kritisch benaderen van kosteneffectiviteit van maatregelen.
Integrale benadering beleid andere gemeentelijke werkvelden en verkeersbeleid buurgemeenten.
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten zelf voorzien in parkeervoorzieningen op basis van
parkeernormen, waarbij relatie blauwe zone in Bladel aandachtpunt is.
Aandacht voor verkeersgevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen, op bereikbaarheid en
verkeersveiligheid.
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Huidige wegcategorisering voldoet en is regionaal afgestemd.
Geen beïnvloeding sluipverkeer door fysieke maatregelen als drempels en versmallingen.
Wijkraden, dorpsraden, bewoners en ondernemers actief betrekken bij uitwerken verkeersmaatregelen.
Goede autobereikbaarheid behouden en verbeteren door realisatie randweg kern Bladel.
Verbetering doorstroming hoofdwegennet.
Streng handhaven foutief parkeergedrag
Geen andere locaties voor parkeren grote voertuigen aanwijzen.
45% afname verkeersdoden en 35% afname ziekenhuisgewonden 2020 t.o.v. basisjaar 2002.
Subjectieve verkeersveiligheid verbeteren.
Permanente verkeerseducatie met doelgroepenbenadering, behoud Brabants VerkeersveiligheidsLabel
(BVL) scholen.
De fiets is een belangrijk vervoermiddel, te stimuleren met hoofdroutenetwerk conform provinciaal
en regionaal beleid.
Elektrische fiets stimuleren voor afstanden tot 20 kilometer.
De fiets krijgt een belangrijke rol op erftoegangswegen en op gebiedsontsluitingswegen gemotoriseerd
verkeer.
Regionaal fietsnetwerk sluitend maken.
Realiseren en behouden veilige fietsroutes.
Fiets parkeren aandacht geven bij bestaande en nieuwe voorzieningen.
Looproutes in verblijfsgebieden goed faciliteren, inclusief op-/afritjes oversteeklocaties.
Veilig(er) maken schoolroutes.
Huidig voorzieningenniveau openbaar vervoer handhaven en zo mogelijk intensiveren (nieuwe vormen,
combinaties).
Geen routes aanwijzen voor transport gevaarlijke stoffen.
Geen afzonderlijke calamiteitenroutes hulpdiensten.

Beleidsveld "Werkgelegenheid"
Ambities tot 2030
Werkgelegenheid algemeen:
• Binnen de gemeente zijn de bedrijventerreinen, de winkelcentra en recreatiegebieden uitstekend bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet.
• De digitale bereikbaarheid wordt steeds verder uitgebreid en geoptimaliseerd.
• De gemeente denkt met ondernemers mee over vestigingsmogelijkheden en faciliteert en initieert waar
mogelijk.
• Dankzij een goed arbeidsmarktbeleid werken onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid samen om de
regio nog verder te versterken en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.
• Op Kempenniveau is er een goede economische afstemming en samenwerking.
• Het parkmanagement op de bestaande bedrijventerreinen in Bladel is uitgegroeid tot een professionele
organisatie, die onder meer samenwerkt op het gebied van kennis, automatisering, personeel, afval,
energie en beheer.
• In de kleine kernen is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, bij voorkeur gecombineerd met wonen.
• Er is voldoende woon- en werkgelegenheid voor jongeren.
• Jonge ondernemers worden door de gemeente gestimuleerd.
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De gemeente Bladel initieert en faciliteert waar nodig projecten om de werkgelegenheid in de gemeente
Bladel te waarborgen.
De gemeente Bladel draagt middels een actieve voorwaardenscheppende opstelling zorg voor de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van de gemeente c.q. regio.
Waarborgen van het ondernemers- en investeringsklimaat.
Waarborgen van de regionale arbeidsmarkt.
Op peil houden van de werkgelegenheid.
Invoeren structureel overleg met (vertegenwoordigers van) het lokale bedrijfsleven teneinde het ondernemingsklimaat te verbeteren.
Stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemerschap.

Beleidsveld "Detailhandel"
Ambities tot 2030
Detailhandel algemeen:
• De winkelcentra van Bladel en Hapert hebben een eigen karakter en beconcurreren elkaar niet.
• Binnen de gemeente zijn de bedrijventerreinen, de winkelcentra en recreatiegebieden uitstekend bereikbaar met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet.
• De digitale bereikbaarheid wordt steeds verder uitgebreid en geoptimaliseerd.
• De gemeente denkt met ondernemers mee over vestigingsmogelijkheden en faciliteert en initieert waar
mogelijk.
• Jonge ondernemers worden door de gemeente gestimuleerd.
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De gemeente Bladel draagt middels een actieve voorwaardenscheppende opstelling zorg voor de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van de gemeente c.q. regio.
Waarborgen van het ondernemers- en investeringsklimaat.
Goede samenwerking binnen het koopcentrum van Bladel met een bijbehorende structurele vorm van
financiering.
Verdere concentratie winkels in centra Bladel, Hapert en Hoogeloon.
Autovrij of autoluw maken van het winkelcentrum Bladel, parkeren elders en realiseren van een goede
verbinding met het centrum.
Versterken aantrekkelijkheid en sfeer van winkelgebieden: horeca als belangrijke sfeer-bepaler voor
winkelcentra Hapert en Bladel.
Verdere samenwerking gemeente – ondernemersverenigingen – detaillisten – VVV – gemeenten – etc.
Opzetten c.q. uitbouwen van centrummanagement.
Inzetten op veelzijdigheid in evenementen en cultuur.
Verbeteren informatievoorziening (bewegwijzering, routing, promotie).
Optimaliseren dienstverlening voor ondernemer binnen de gemeentelijke organisatie.

Beleidsveld "Industrie"
Ambities tot 2030
•
•
•

De gemeente Bladel economisch hart van de Kempen.
De gemeente Bladel is in 2030 het zwaartepunt van de Kempische industrie.
De regionale industriële clustering langs de provinciale weg van Bladel en Hapert blijft in ontwikkeling.
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Het industriële profiel van de regio is bepaald en wordt buiten de regio (h)erkend.
Door middel van verbreding van bedrijvigheid wordt ingespeeld op aanwezige ontwikkelingen en kansen
in de regio.
Met zijn innovatieve service speelt de gemeente in op de 24-uurs economie.
Stimuleren vestiging van bedrijven op het KBP.
Duurzaamheid:
Bedrijven en non-profitorganisaties:
 vergunningverlening en handhaving van energie-eisen aan alle bedrijven waarvan de gemeente bevoegd gezag is op grond van de Wet Milieubeheer;
 handhaving van afspraken MJA-bedrijfstakken (Meerjarenafspraken) waarvan gemeente bevoegd
gezag is.
Bedrijventerreinen:
 structurele samenwerking met bedrijven op bedrijventerrein, gericht op minimaal 2% energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie.

Beleidsveld "Recreatie en toerisme / Agrarische bedrijvigheid"
Ambities tot 2030










In 2030 is ‘de Kempen’ bekend als toeristische regio.
Duidelijke keuzes en clustering in het ruimtegebruik.
Bezoekers kunnen terecht bij 1 loket.
Krachten bundeling van de toeristisch-recreatieve ondernemers, de gemeenten in de Kempen, de VVV
en de natuur- en milieuorganisaties. Zij leveren een bijdrage aan het succes van de regio met nieuwe,
toeristisch-recreatieve (streek) producten.
Zowel in de regio als in de gemeente Bladel worden geregeld aantrekkelijke evenementen georganiseerd.
De inwoners van de gemeente Bladel voelen zich de trotse gastheer of –vrouw.
Binnen de gemeentegrenzen is ruimte voor een unieke toeristische functie die zich onderscheidt in de
regio.
De kwaliteit van de basisvoorzieningen is vergroot en verbeterd.

Agrarische bedrijvigheid:
• Ontwikkeling van een economisch hart; de economische ontwikkeling van het buitengebied richt zich op
agrarisch gebruik en verbreding op het gebied van recreatie.
• De vele agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Bladel leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en aan de leefbaarheid, ook in de toekomst.
• Kwaliteitsverbetering van agrarische bedrijven, met name in de intensieve veehouderij en landbouw.
• Duidelijke keuzes en clustering in het ruimtegebruik.
 Intensieve veehouderijen binnen aangewezen grenzen en op duurzame locaties; niet in de directe nabijheid van natuurgebieden en bebouwde kommen.
• Verplaatsen of beëindigen van intensieve veehouderijen in de nabijheid van natuurgebieden en bebouwde kommen, door:
 slopen van overtollige bedrijfsbebouwing;
 geven van een passende herinvulling van deze locaties.
• Activiteitenverbreding van agrarische bedrijven bijvoorbeeld richting zorg en recreatie.
• Een bedrijfsvoering in de landbouw waarbij strenge eisen op het gebied van geur, ammoniak en dierenwelzijn zijn doorgevoerd.
• Behouden en ontwikkelen van de landbouw.
• Waar mogelijk faciliteren van bedrijfsinitiatieven tot verbreding van hun activiteiten.
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Positioneren en promoten van de Kempen door het aanbieden van een aantrekkelijk pakket van toeristisch recreatieve voorzieningen ondersteund door een professionele organisatie.
Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het aanbod van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen,
de routestructuren en informatievoorziening ter plaatse. Belangrijk onderdeel zijn de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.
Eén organisatie die de promotie en productontwikkeling organiseert, bewaakt en aanstuurt.
Uniforme promotie van de Kempen als toeristisch-recreatieve regio.

