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Coalitieakkoord Hilvarenbeek 2014-2018 

 

I. Inleiding en uitgangspunten 

 

Een college dat kan rekenen op een werkbare meerderheid en voldoende draagvlak in de 

raad van Hilvarenbeek. Met dat doel in het achterhoofd traden de Gemeenschapslijst, 

VVD en CDA met elkaar in gesprek. Dat gebeurde naar aanleiding van de uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en op advies van informateur Frans 

Ronnes. De drie partijen hebben hun doel bereikt, met dit akkoord als resultaat.  

  

Bij de formulering van dit coalitieakkoord hebben de Gemeenschapslijst, VVD en CDA 

zich laten leiden door de waarden uit de Toekomstvisie 2030: 

 

 Kwaliteit 

 Samenwerking 

 Gemeenschapszin 

 Verantwoordelijkheid 

 Kleinschaligheid 

De gemeente (bestuur en ambtelijke organisatie) staat ten dienste van al haar inwoners 

en kernen. De gemeente kent daarbij soms een initiërende, soms een faciliterende en 

dan weer een realiserende rol. Zoals ook uit de Toekomstvisie en de Toekomstagenda 

van de gemeente Hilvarenbeek blijkt, wordt steeds meer inbreng en 

verantwoordelijkheid van burgers, ondernemers en organisaties verwacht. De coalitie 

van Gemeenschapslijst, VVD en CDA wil een krachtige, actieve en zelfbewuste 

participatiesamenleving, waarin burgers met plezier wonen, werken en recreëren. En 

waarin zij ook zelf een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van alle inwoners en de 

leefbaarheid van de eigen kern. Inwoners worden uitgenodigd en in staat gesteld om 

samen de regie in eigen hand te nemen. Waar nodig geeft de gemeente dergelijke 

initiatieven extra ondersteuning. In deze geest maakten de drie betrokken partijen voor 

de komende vier jaar de volgende keuzes op de onderdelen ‘Dienstverlenend’, 

‘Samenlevend’, ‘Belevend’ en ‘Ondernemend’ . 

 

II. Dienstverlenend 

Algemeen bestuur 

Burgerinitiatief  

De gemeente is dienstbaar aan haar burgers. Dit betekent dat de gemeente 

burgerinitiatieven – nadat deze getoetst zijn op haalbaarheid en wenselijkheid – 

daadkrachtig ondersteunt. Om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten moeten 

er korte lijnen zijn: tussen het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat aan de ene 

kant, de burgers aan de andere. De overheid moet open communiceren met inwoners en 
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met maatschappelijke organisaties en belangenorganen. De website van de gemeente 

moet voor haar burgers duidelijk en actueel zijn. Ook dienen de aanspreekpunten binnen 

het ambtelijk apparaat voor burgers, bedrijven en belangengroepen duidelijk herkenbaar 

en zonder drempels benaderbaar te zijn. 

Besluitvorming 

De gemeente betrekt burgers en organisaties bij de besluitvorming over 

aangelegenheden die hen direct aangaan. Ter verbetering van de kwaliteit van de 

besluitvorming voerde Hilvarenbeek in de afgelopen raadsperiode het BOB-model in. 

Volgens dit model komt de raad na fases van beeld- en oordeelsvorming tot 

besluitvorming. Dit model blijkt te voldoen, maar de fase van besluitvorming moet 

effectiever. Een raadsvergadering is inhoudelijk te vaak een herhaling van 

commissievergaderingen.  

Gezamenlijke Rekenkamer 

In het kader van het dualisme binnen de gemeente heeft de raad, naast een 

beleidsbepalende taak, ook een sterke controlerende rol. Momenteel onderzoekt de 

gemeente Hilvarenbeek of zij, voor de uitvoering van controlerende taken, eventueel 

samen met Oisterwijk en Goirle een gezamenlijke rekenkamer kan instellen. 

Bezwaar en beroep  

De gemeente nodigt burgers en organisaties die een bezwaar of zienswijze hebben 

ingediend bij voorkeur uit voor een gesprek in plaats van het te laten aankomen op een 

zowel voor de burger als de gemeente moeizame en kostbare bezwaar- en 

beroepsprocedure.  

Intensievere regionale samenwerking 

De taken die op het bord van het gemeente komen, worden – onder meer door de drie 

decentralisaties in het sociale domein – steeds omvangrijker en ingewikkelder. Om de 

noodzakelijke en gewenste dienstverlening te kunnen bieden en daarbij toch de 

gemeentelijke zelfstandigheid te behouden, moet de gemeente Hilvarenbeek ambtelijk 

intensiever gaan samenwerken met de gemeenten Goirle en Oisterwijk. 

Op verschillende terreinen – zoals salarisadministratie, belastingen, basiskaart 

grootschalige topografie, inzet bijzondere opsporingsambtenaren, leerplicht en 

crisisbeheersing – werken de drie gemeenten al nauw samen. Na evaluatie kunnen de 

drie gemeenten besluiten de samenwerking ook op andere terreinen te intensiveren. 

Aanwezige kennis optimaal benutten 

De kennis binnen het ambtelijk apparaat moet optimaal worden benut. Opleiding van 

het eigen personeel heeft prioriteit. Het doel: de deskundigheid van het ambtelijk 

apparaat bevorderen. 

De inhuur van externe ondersteuning moet verder worden beperkt tot maximaal 10 

procent van de loonsom. Waar noodzakelijke kennis en expertise ontbreken, zoekt de 

gemeente bij voorkeur een oplossing in samenwerking met de gemeenten Goirle en 

Oisterwijk.  
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Openbare orde en veiligheid 

Op het gebied van openbare orde en veiligheid is het erg belangrijk dat het vaste 

steunpunt van de politie gehandhaafd blijft. Hetzelfde geldt voor het aantal voor de 

bevolking herkenbare en zichtbare wijkagenten. Om de handhaving met betrekking tot 

kleine ergernissen (zoals parkeeroverlast, geluidsoverlast en het dumpen van afval op 

straat en in de natuur) te kunnen versterken, is samenwerking met andere gemeenten 

essentieel. Daarnaast moet er, al dan niet in samenwerking met omliggende gemeenten, 

worden gezocht naar mogelijkheden om door extra politietoezicht inbraken en andere 

criminaliteit doeltreffend te voorkomen en te bestrijden. 

 

 

III. Samenlevend 

 

1. Onderwijs 

Basisscholen 

Voor de leefbaarheid van de kleine kernen is het behoud van basisscholen van groot 

belang. De basisschool maakt onlosmakelijk deel uit van de lokale gemeenschap. Het 

is belangrijk dat kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving naar school kunnen 

gaan. Wel moeten de minimumnorm ten aanzien van het aantal leerlingen en de 

demografische gegevens in ogenschouw worden genomen. 

De realisatie van samenwijsaccommodaties wordt afgerond. De nieuw te bouwen 

scholen worden daarbij multifunctioneel gebruikt. Verder is er blijvende aandacht 

voor de verkeersveiligheid en inrichting van de omgeving van de scholen. 

Kinderopvang 

De besteding van de subsidies voor de peuterspeelzalen is de verantwoordelijkheid 

van hun besturen, die achteraf verantwoording afleggen aan de gemeente. De 

gemeente zet het huidige beleid met betrekking tot kinderopvang en buitenschoolse 

opvang voort, met waarborging van keuzevrijheid.  

Leerlingenvervoer  

Het huidige beleid met betrekking tot het leerlingenvervoer wordt geëvalueerd en 

waar nodig verbeterd. 

2. Cultuur 

 

Eind 2015 vindt een evaluatie plaats van de kaders die de raad vaststelde voor 

Cultureel Centrum Elckerlyc. Deze kaders hebben betrekking op de exploitatie van 

het cultureel centrum, de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn, en het 

beheer van het gebouw. Met ingang van 2016 moet de exploitatie van het Cultureel 

Centrum Elckerlyc passen binnen het dan door de raad vast te stellen budget.  

 

De amateurkunst en de culturele vorming van jongeren verdienen blijvende 

ondersteuning door de gemeente. Het muziekonderwijs als basisvoorziening moet 

behouden blijven. De musea worden als behoeders van ons cultureel erfgoed waar 
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mogelijk gefaciliteerd. Verder dient de gemeente een behoorlijk niveau van het 

bibliotheekwerk als basisvoorziening te handhaven.  

 

De cultuurhistorisch waardevolle objectenkaart is vastgesteld. De uitvoering van dit 

beleid wordt nog uitgewerkt. 

 

3. Welzijn en sociale zaken 

 

Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van een vitale samenleving. De 

gemeente dient daarom blijvende aandacht te hebben voor de continuïteit van het 

verenigingsleven. Waar mogelijk ondersteunt zij vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties die een bijdrage leveren aan het welzijn van de burgers en de 

leefbaarheid in de gemeente. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor 

ondersteuning van de diverse coöperaties binnen de kernen. Ook stimuleert de 

gemeente de onderlinge samenwerking van vrijwilligersorganisaties. Om 

vrijwilligers(organisaties) bij hun activiteiten te ondersteunen blijft het 

Vrijwilligersfonds – als onderdeel van het subsidiebeleid – in stand. 

Sociaal Domein 

Door nieuwe wetgeving krijgt de gemeente er vanaf 2015 een groot aantal taken bij 

op de terreinen Jeugd & Gezin (de nieuwe Jeugdwet), Zorg & Ondersteuning (de 

nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Werk & Inkomen (de 

Participatiewet). Een belangrijk uitgangspunt is dat deze decentralisaties zoveel 

mogelijk in samenhang worden uitgevoerd.  Leidend daarbij is het huidige Wmo-

beleidsplan. De hulp en ondersteuning worden anders en dichtbij georganiseerd.  

Bij de vormgeving van het sociale domein richten we ons op de vragen en wensen 

van de inwoners. Uitgangspunten: de zelfstandigheid bevorderen en de vrager zoveel 

mogelijk zijn eigen regie op de zorgvraag laten behouden.  

Met een samenhangend welzijnsbeleid zet de gemeente meer en beter in op 

preventie, wat een positief effect heeft op de zorgkosten. 

Waar mogelijk wordt eerst een beroep gedaan op collectief hulpaanbod. Is dit niet 

passend, dan wordt ingezet op individuele hulp. Bij dit alles betrekt de gemeente 

actief de inwoners/zorgvragers. Het uitgangspunt: wat lokaal kan, wordt lokaal 

uitgevoerd. Waar nodig wordt er gebruikgemaakt van regionale specialistische hulp. 

Tijdens het gehele proces van de decentralisatie van de zorg dient er aandacht te zijn 

voor de zorgen die professionals, huisartsen en de Geestelijke Gezondheidszorg uiten 

bij de voorbereiding en uitvoering van de decentralisaties. Een proactieve houding 

vanuit de gemeente is gewenst richting de nieuwe en kleinschalige zorgaanbieders. 

Sociale uitdagingen  

De uitdaging is om de vastgestelde ambities uit de visie Vernieuwing in 3D uit te 

voeren: lokaler, beter en voordeliger. Oftewel: kleinschalig en dichtbij, bevorderend 

voor eigen kracht en gemeenschapszin, preventief, integraal/samenhangend en 
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vooral transparant. De gemeente Hilvarenbeek kenmerkt zich in het ‘eigen initiatief’. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het (veelvuldig) gebruik van het Persoons 

Gebonden Budget, de ondersteuning van zorgcorporatie(s) en dorpsondersteuner, 

functionerend in een sterk ontwikkeld eerstelijnsnetwerk. De coalitie is trots op deze 

kwaliteiten in onze gemeenschap en wil dit verder ondersteunen en nieuwe 

initiatieven mogelijk maken. 

Jeugdzorg 

Kinderen blijven de eerste verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de 

gemeente. Als gemeente treden wij snel en daadkrachtig op als blijkt dat kinderen 

ernstig in hun ontwikkeling worden belemmerd of niet kunnen opgroeien in een 

veilige leefomgeving.  

Een goede jeugdzorg begint bij vroege signalering in de breedste zin, het signaal dat 

er iets niet goed gaat willen en durven afgeven; waarbij de privacy wordt 

gewaarborgd. Geen overvloed aan informatie over verschillende bureaus, maar één 

gezin, één plan, één aanspreekpunt. 

Hilvarenbeek zet in op preventie. Het sociale netwerk krijgt een grotere rol. Om de 

kwaliteit te waarborgen is het wél belangrijk dat er aansluiting blijft bij de 

professionele zorg en deskundigen. Uitgangspunt: gebruikmaken van het sociale 

netwerk, met lokale ondersteuning van een professionele generalist en met nabije 

ondersteuning van de specialist. Daarnaast dient er, op een duidelijk herkenbare 

plaats binnen de gemeentelijke organisatie, een deskundig eerste aanspreekpunt 

(frontlinemedewerker) beschikbaar te zijn. 

We kunnen trots zijn op de vele goede, nieuwe ideeën in onze gemeente en binnen 

de regio. Ze bieden volop kansen om de jeugdzorg te verbeteren. Door deze ideeën 

te omarmen, creëren we voldoende mogelijkheden en ruimte voor innovatieve 

projecten.  

In het overleg tussen de gemeente en het onderwijs moet passend onderwijs een 

blijvend onderwerp van aandacht zijn. Samen moeten we signaleren en handelen 

wanneer dat nodig is. 

Participatiewet 

Al onze inwoners moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen in de Beekse 

samenleving. Inwoners die gebruik moeten maken van de Wet Werk en Bijstand, 

Wajong (Wet arbeidsongeschiktheid jong gehandicapten) en Sociale Werkplaats, 

biedt de gemeente maatwerk. Met ondernemers maken we afspraken om zoveel 

mogelijk mensen, naar individueel vermogen, aan een baan te helpen. 

 De Diamantgroep zetten we in als een vernieuwde sociale werkplaats met het vizier 

op de buitenwereld. Een uitdrukking als ‘beschut binnen’ moet zoveel mogelijk ‘met 

begeleiding in de samenleving’ worden. Ook mensen in de bijstand en de Wajong 

dient de gemeente actief, op lokaal niveau, te begeleiden naar werk. Hierbij denken 

we lokaal; we sluiten de regionale arbeidsmarkt niet uit, maar zien die vooral als een 
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versterking. 

 

Wmo/AWBZ 

Er gaat veel veranderen in de zorg. Hilvarenbeek stimuleert voorzieningen/projecten 

om mensen langer thuis te laten wonen. Extra aandacht krijgen vrijwilligers en 

mantelzorgers. Deze projecten zijn onder te verdelen in harde en zachte 

infrastructuur. 

 Zachte infrastructuur: projecten waarbij mensen blijvend worden betrokken, 

zoals een kookpunt, ontmoetingspunt, eenzaamheidsbestrijding, open huis 

etcetera. Initiatieven die ontmoeting en duurzame participatie mogelijk 

maken. De gemeente faciliteert bovendien innovatieve projecten om de 

doelstellingen van de Wmo waar te maken. De mensen die buiten de boot 

dreigen te vallen, moeten we blijvend in het vizier houden. Door initiatieven 

te ondersteunen die deze kwetsbare groep erbij houden, willen we de 

leefbaarheid en zelfstandigheid bevorderen. 

 Harde infrastructuur: projecten waarbij mensen langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen. Er zijn al vele mooie initiatieven, zoals het nieuwe Hart voor 

Diessen. Andere voorbeelden zijn het CPO Wonen en Zorg en Het familiehuis. 

We zetten in op wooneenheden met digitale levensloopbestendige 

voorzieningen, die langer wonen in de eigen omgeving mogelijk maken. Dit 

betekent dat de gemeente waar mogelijk voorzieningen treft die langer 

wonen in de eigen vertrouwde omgeving mogelijk maken. Voorbeelden: 

directe mogelijkheid tot communicatie met een zorgpunt en speciale 

voorzieningen in badkamers, toiletten en keukens. Het treffen van dit soort 

voorzieningen is evenzeer van belang voor mensen met een beperking. 

De keuzevrijheid van onze inwoners als het gaat om de plaats waar zij gerieflijk oud 

kunnen en willen worden, blijft bestaan. 

Mensen die zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen krijgen alle 

medewerking om de woning aan te passen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de 

gemeente alle aanpassingskosten draagt. De gemeente gaat verder criteria opstellen 

voor de vergoeding. Ook bekijkt de gemeente hoe dit in te passen in de uitvoering 

van de Wmo-verordening. 

 

Samenwerking in het sociale domein 

We onderscheiden drie niveaus waarop we samenwerken.  

 Niveau 1: Samenwerken gebeurt allereerst in de eigen gemeente. Voor alle 

3D’s moet gelden dat we eerst in onze eigen gemeente het beleid en de 

uitvoering leggen.  

 Niveau 2: De tweede stap moet een samenwerking zijn met de gemeenten 

Oisterwijk en Goirle. Samen delen we al ambtenaren en het CJG; ook werken 

we op andere onderwerpen al goed samen.  
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 Niveau 3: Als laatste trap vindt samenwerking plaats met de negen 

gemeenten van Hart van Brabant. 

 

Door deze vorm van samenwerking geven we invulling aan het uitgangspunt ‘lokaal, 

tenzij’. De Wmo Participatieraad heeft hierbij een belangrijke functie als klankbord.  

 

Minimabeleid 

Het minimabeleid moet blijvende aandacht krijgen. Ook hier is preventie 

noodzakelijk om de zelfredzaamheid en participatie van huishoudens met de laagste 

inkomens te vergroten. Diegenen die aanspraak kunnen maken op 

minimavoorzieningen (zoals bijdragen in de kosten van sport, onderwijs, bibliotheek, 

zwemles en dergelijke) informeert de gemeente tijdig en actief. Hierdoor kunnen ook 

onze inwoners met lage inkomens mee blijven doen in de Beekse samenleving.  

We zetten als gemeente in op de aanpak van misbruik van de sociale zekerheid. 

 

Sportbeleid 

Er wordt een accommodatiebeleidsvisie ontwikkeld vóór 1 juni 2015. Uitgangspunt is 

dat het beheer en onderhoud van de verschillende accommodaties zoveel mogelijk 

door gebruikers zelf plaatsvindt (zelfwerkzaamheid), waar nodig met professionele 

ondersteuning. 

 

Buitensport 

De trimbanen van Hilvarenbeek en Haghorst worden opgeknapt en onderhouden; zo 

mogelijk door arbeidsparticipanten (Participatiewet) en vrijwilligers. In samenspraak 

met de voetbalvereniging Hilvaria onderzoekt de gemeente de wenselijkheid en 

noodzakelijkheid van een kunstgrasveld vóór 31 december 2014.  

  

Binnensport 

Voor de stimulering van lichaamsbeweging voor met name de jeugd en senioren, is 

een nieuw zwembad/sporthal gewenst. Deze sportaccommodatie moet uiterlijk in 

2017 gerealiseerd zijn. We beseffen dat, onder de huidige financiële 

omstandigheden van de gemeente, de financiering nog een forse uitdaging kan zijn. 

Voor de financiering kan naar de inbreng van aanvullende economische dragers 

worden gezocht. Goede sportvoorzieningen hebben ook een aantrekkende werking 

vanuit gemeenten waar zulke voorzieningen ontbreken. Daar kan vervolgens weer 

een economische impuls voor de gemeente Hilvarenbeek vanuit gaan.  

 

4. Gezondheidszorg 

 

Ook in de gemeente Hilvarenbeek slaat de vergrijzing toe. Om aan de toenemende 

vraag naar zorg te kunnen voldoen, ondersteunt de gemeente ook nieuwe 

initiatieven. Te denken valt aan de dorpsondersteuners, (buurt)zorgcoöperaties en 

wijkverpleegkundigen. 
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Een goede samenwerking tussen de verschillende medische beroepsgroepen 

(huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, apotheek, thuiszorg, et cetera) is 

noodzakelijk. Uitbreiding van de eerstelijnsgezondheidszorg met specialistische 

taken vraagt in de nabije toekomst om een medisch centrum in de kern 

Hilvarenbeek. Daarnaast blijft de gemeente Hilvarenbeek ijveren voor een 

huisartsenpost in Tilburg-Zuid of ten zuiden van Tilburg, indien mogelijk samen met 

de gemeenten Goirle en Oisterwijk. 

 

 

IV. Belevend 

 

1. Ruimtelijke ordening 

 

Behoud van het unieke karakter van de zes dorpskernen en hun buitengebied: dat is 

het uitgangspunt van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid. Nieuwe 

bestemmingsplannen voor nieuwe gebieden moeten in planologisch opzicht ruim en 

sober van opzet zijn. De gemeente moet bovendien zoveel mogelijk tegemoetkomen 

aan de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers. Nieuwe initiatieven 

van bewoners en ondernemers op het gebied van ruimtelijke ordening benadert de 

gemeente in beginsel positief. Aanvragen voor een bouwvergunning moet de 

gemeente daartoe sneller afhandelen. 

  

Herbestemming 

Door de parochiefusie staan de kerkgebouwen van Biest-Houtakker, Esbeek en 

Haghorst leeg. Deze beeldbepalende gebouwen – religieus en cultureel erfgoed – 

dienen behouden te blijven. Zo mogelijk behouden zij na herbestemming een 

maatschappelijke functie voor de desbetreffende dorpen. De gemeente faciliteert de 

initiatiefnemers. 

 

Herziening bestemmingsplannen 

Vanuit het oogpunt van effectiviteit en kostenbesparing houdt de gemeente het 

traject van bestemmingsplanherzieningen kritisch tegen het licht. De gemeente 

onderzoekt of het mogelijk is om nieuwe aanvragen op het gebied van ruimtelijke 

ordening die niet vallen binnen de geldende bestemmingsplannen, jaarlijks 

gebundeld te inventariseren en te beoordelen. Zo nodig past de gemeente de 

betreffende bestemmingsplannen aan. 

 

Grondbeleid 

De gemeente voert onder eigen regie een actief en financieel verantwoord 

grondbeleid, zowel met betrekking tot de verwerving als tot de uitgifte van gronden. 

 

Alternatief gebruik bedrijfsgebouwen 

Leveren ondernemers milieuvergunningen in, dan komen er bedrijfsgebouwen leeg 

te staan. De gemeente stimuleert alternatief gebruik van deze gebouwen, op 

voorwaarde dat dit past in het betreffende bestemmingsplan. 
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2. Volkshuisvesting 

Uitgangspunt voor het volkshuisvestingsbeleid is bouwen naar behoefte, met 

behoud van het dorpse karakter. Voor de leefbaarheid van de kernen is het 

belangrijk dat jongeren er kunnen blijven of komen wonen. In alle kernen moet 

gebouwd kunnen worden voor degenen die er geboren en/of getogen zijn. Starters 

moeten prioriteit krijgen bij het verkrijgen van betaalbare woningen of bouwkavels 

in hun eigen kern. De gemeente stimuleert en ondersteunt startersinitiatieven, 

zonder onnodige en kostenverhogende regels. Met vernieuwende ideeën kan het 

perspectief voor potentiële kopers worden verbeterd; ruimere 

financieringsmogelijkheden zoals startersleningen passen daarin. Wel moet daarbij 

getoetst worden of goede bedoelingen geen onbedoelde negatieve effecten hebben. 

Ook particulier initiatief heeft een prominente plaats in het op peil houden van de 

woningvoorraad in de gemeente Hilvarenbeek.  

Doorstromers  

In verband met de leefbaarheid in de kleine kernen dienen ook doorstromers de 

mogelijkheid te krijgen om een nieuwbouwwoning te verwerven. Ook doorstromers 

van buiten onze gemeente moeten in aanmerking kunnen komen voor een 

beschikbare woning of bouwkavel. De coalitie staat voor kleinschalige nieuwbouw en 

inbreidingslocaties die passen bij het karakter van de gemeente Hilvarenbeek.  

Senioren en doorstromers 

Gezien de te verwachten toename van het aantal senioren en zorgvragers moet de 

woningvoorraad, maar ook de woonomgeving hierop aangepast worden. Het beleid 

van de gemeente is erop gericht om ouderen en mensen met een beperking zo lang 

mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde leefomgeving te laten wonen. Zo worden zij 

gestimuleerd zo lang mogelijk een bijdrage aan de samenleving te leveren en wordt 

vereenzaming onder ouderen tegengegaan. Initiatieven voor woon-

zorgvoorzieningen voor senioren en zorgvragers worden ondersteund.  

Woonvisie 

De Woonvisie van de gemeente Hilvarenbeek wordt, gelet op de snelle 

ontwikkelingen de komende vier jaar minimaal één keer geactualiseerd. De bijstelling 

van het woningbouwprogramma stemmen we af op de feitelijke ontwikkelingen.  

Lage inkomens 

Het woonbeleid voor mensen met lage inkomens moet gericht zijn op het realiseren 

van goede en goedkope woningen, zowel in de huur- als koopsector.  

Welstand 

De raad heeft op 13 maart 2014 besloten om welstand in stand te houden vanwege 

het unieke karakter en verschijningsvorm van Hilvarenbeek. Daarbij worden de vier 

toetsingscriteria ‘zwaar’, ‘midden’, ‘licht’ en ‘vrij’ gehanteerd. Het college zal deze 

criteria nader uitwerken. 
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Woonstichting Leijstromen 

Het convenant met Woonstichting Leijstromen wordt grondig herijkt. Per project 

worden projectafspraken gemaakt. De coalitie streeft naar meer onafhankelijkheid 

door ook andere partijen, zoals lokale investeerders, mee te laten denken met de 

ontwikkelingen in Hilvarenbeek. 

3. Verkeer 

 

Landbouwverkeer 

Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit de bebouwde kom. Hiertoe 

maakt de gemeente een beperkt aantal zandwegen aan de rand van de kern 

Hilvarenbeek hiervoor geschikt. De gemeente probeert om, in overleg met de 

provincie, op delen van de N269 zwaar landbouwverkeer toe te laten. Met het oog 

op de verkeersveiligheid en goed bermbeheer overweegt de gemeente het 

aanbrengen van graskeien langs de smalle landbouwwegen in het buitengebied. 

 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid op de Julianastraat in Diessen heeft prioriteit. Bijzondere 

aandacht heeft verder de oversteekplaats over de N395 ter hoogte van de 

Echternachstraat. Daarnaast is de verkeersafwikkeling bij het nieuwe 

uitvaartcentrum ook een punt van aandacht. Bij de reconstructie van de N395 staat 

verkeersveiligheid voorop.  

Om de veiligheid te bevorderen en de toeristische uitstraling te vergroten, 

onderzoekt de gemeente – in nauw overleg met de aanwonenden en ondernemers –

of het noodzakelijk is om verkeersremmende maatregelen te treffen aan de 

westelijke zijde van de Vrijthof (Hoge Zij).  

 

Ter bevordering van het toerisme en de verkeersveiligheid moeten de 

fietsverbindingen tussen de verschillende kernen worden verbeterd. 

 

Er moet een goede directe verbinding komen tussen Hilvarenbeek en Poppel door 

semiverharding van de Roovert. 

 

Woonwijken moeten verkeersveilig zijn. Daarbij hoort langzaam rijdend verkeer, 

maar bij voorkeur niet door het aanleggen van verkeersdrempels. Nadrukkelijk 

denken we ook aan andere verkeersremmende maatregelen. De reeds uitgevoerde 

verkeersremmende maatregelen willen we toetsen op hun effectiviteit, wat 

eventueel kan leiden tot het verwijderen ervan. De maatregelen om 

verkeersonveilige situaties in de nabijheid van scholen tegen te gaan, willen we 

voortzetten en zo mogelijk uitbreiden. Ook verkeersonveilige situaties op 

gelijkwaardige kruisingen worden geïnventariseerd en waar nodig opgelost. 
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Verlichting 

Een goede openbare verlichting bevordert de verkeersveiligheid. Er wordt gezocht 

naar een juiste balans tussen het gevoel van veiligheid bij de burger en de kosten van 

de duurzame verlichting. 

 

Maximumsnelheid 

De maximumsnelheid van 60 km per uur op alle secundaire wegen buiten de 

bebouwde kom en die van 30 km per uur binnen de bebouwde kom moet duidelijk 

aangegeven zijn. 

 

Wegenonderhoud 

De besteding van de financiële middelen voor wegenonderhoud wordt hoofdzakelijk 

gebaseerd op de onderhoudstoestand en de verkeersintensiteit van de wegen. Bij 

herbestratingen en reconstructies van wegen en paden worden seniorenorganisaties 

en het Platform Gehandicapten als belanghebbenden uitdrukkelijk betrokken. 

 

Openbaar vervoer 

Instandhouding en uitbreiding van het openbaar en andere vormen van vervoer 

vragen extra aandacht. Hiervoor zal er vanuit de gemeente nauw overleg worden 

gevoerd met de provincie. 

 

Parkeerbeleid 

In het nieuw vast te stellen parkeerbeleid moet aandacht zijn voor het oplossen van 

eventuele knelpunten. In overleg met direct betrokken partijen wordt gekeken waar 

blauwe zones kunnen worden opgeheven. 

 

4. Milieu en duurzaamheid 

 

Niet alleen de overheid, ook alle inwoners van onze gemeente hebben een eigen 

verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een goed leefmilieu. Door goede 

voorlichting – waaronder nadrukkelijk ook in het basisonderwijs – en het doelmatig 

uitvoeren van haar eigen milieutaken, bevordert de gemeente de betrokkenheid van 

de bevolking voor een goed milieu. Ook in het onderhoud van het openbaar groen 

doet de gemeente nadrukkelijk een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers. 

 

De gemeente geeft in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving de juiste 

richting aan. Dat doet zij niet alleen door de noodzakelijke kaders te scheppen, maar 

ook door zelf het goede voorbeeld te geven en maatschappelijke initiatieven te 

faciliteren – zoals de coöperatie Hilverstroom – en door het plaatsen van 

oplaadpalen voor elektrische auto’s. 

 

Lokale milieuorganisaties 

De gemeente ondersteunt de activiteiten van lokale milieuorganisaties, zoals het B-
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team. Deze organisaties betrekt de gemeente in een vroegtijdig stadium bij 

planvorming waarbij natuur en biodiversiteit aan de orde zijn. 

 

Verrommeling 

Tegen de verrommeling van het buitengebied wordt actief opgetreden. Bij 

strijdigheid met het bestemmingsplan of bij gevaar voor de volksgezondheid gaat de 

gemeente in overleg met de overtreder en treedt zij – indien nodig – daadkrachtig 

handhavend op. 

 

Bomen 

De bestaande inventarisatie van beeldbepalende bomen in de gemeente 

Hilvarenbeek wordt herijkt. Het kappen van deze bomen blijft vergunningplichtig; 

voor de andere bomen staat het kappen vrij. 

 

De Vrijthof is het groene hart van de kern Hilvarenbeek, maar door het intensieve 

gebruik ervan vraagt het onderhoud ervan bijzondere aandacht. De bomen en de 

grasmat verdienen extra onderhoud om deze gezond te houden. 

 

Bedrijventerreinen 

Beplanting op bedrijventerreinen dient gestimuleerd te worden. Het onderhoud van 

het openbaar groen op de bedrijventerreinen kan overgedragen worden aan de 

ondernemers op deze bedrijventerreinen. 

 

5. Landbouw 

 

De agrarische sector is een belangrijke economische pijler van onze gemeente. 

Agrariërs onderhouden daarnaast het landschap en leveren een bijdrage aan de 

toeristische trekkracht van onze gemeente. Toch is de landbouwsector ook in 

Hilvarenbeek aan snelle veranderingen onderhevig. Het meest ingrijpend daarbij is 

de sanering van landbouwbedrijven en het opstarten van nieuwe activiteiten in 

bestaande bedrijven.  

 

Buitengebied 

Het buitengebied van onze gemeente is een belangrijke toeristische trekpleister. Het 

onderhoud daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en 

agrariërs. Een goede invulling van de ruimte dient plaats te vinden met agrariërs en 

natuur- en milieuorganisaties.  
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Nieuwe activiteiten 

De afname van werkgelegenheid in de agrarische sector moet worden opgevangen 

door nieuwe, haalbare activiteiten te stimuleren. In vrijkomende agrarische 

bebouwing kan de gemeente agrarische en toeristisch verwante activiteiten 

toestaan. Ook andere economische dragers kunnen voor invulling in aanmerking 

komen. Verrommeling van het landschap wordt daarmee tegengegaan. Daarbij vindt 

er aan de hand van de criteria uit de Structuurvisie voor het buitengebied  met het 

oog op het milieu en de landschapskwaliteit toetsing plaats op de haalbaarheid en 

wenselijkheid. De verordening Ruimte van de provincie is leidend. 

 

Overige onderdelen 

Onderdelen van het gemeentelijk landbouwbeleid zijn verder de inrichting van een 

duidelijk aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie, het zorgdragen voor de 

bereikbaarheid van landbouwpercelen, ondersteuning van initiatieven in de 

biologische landbouw en agrorecreatie en de stimulering van landschappelijke 

inpassing van gebouwen.  

 

 

V. Ondernemend 

1. Economische zaken en werkgelegenheid 

Stimulering van werkgelegenheid binnen de gemeente Hilvarenbeek verdient hoge 

prioriteit. In nauwe samenwerking met organisaties als Gastvrij Hilvarenbeek, HOC, 

winkeliersvereniging en ZLTO wordt een voortvarend economisch beleid vormgeven en 

worden de daarvoor benodigde contacten en netwerken aangeboord. De gemeente 

heeft daarbij een initiërende en faciliterende rol. Van een optimale dienstverlening door 

de gemeente gaat een positieve invloed uit op de concurrentiepositie van bedrijfsleven 

en middenstand. Voor een goede communicatie tussen gemeente en lokale 

ondernemers is er een vast en toegankelijk aanspreekpunt bij de gemeente voor 

ondernemers.  

Lokaal 

Op basis van een eerlijke en open concurrentie betrekt de gemeente lokale bedrijven 

zoveel mogelijk bij de uitvoering van werken die direct of indirect door de gemeente 

worden opgedragen. Daarbij denken we ook aan versterkte samenwerking met Goirle en 

Oisterwijk. Het bestaande aanbestedings- en inkoopbeleid wordt strikt nageleefd. 

Grotere werken dienen openbaar te worden aanbesteed.  

Toerisme 

Het toerisme is van groot economisch belang voor de gemeente Hilvarenbeek. Om de 

werkgelegenheid te behouden en te versterken, is het noodzakelijk dat de gemeente –

samen met betrokken partijen – een toeristische visie ontwikkelt. Die versterkt de 

samenwerking tussen overheid en ondernemer en wordt getoetst in samenspraak met 

de regio. 
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Winkelaanbod 

Het winkelvoorzieningenniveau in de hoofdkernen is de laatste jaren aanzienlijk 

verbeterd. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod van winkels. De 

gemeente ondersteunt initiatieven voor een supermarkt in het noorden van de kern 

Hilvarenbeek. De huidige locatie van de C1000 is echter niet eerder beschikbaar dan 

2016. 

Revitalisering bedrijventerreinen 

De in gang gezette revitalisering van bestaande bedrijventerreinen dient te worden 

afgerond. Om aan de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen te kunnen voldoen, is 

het nodig ruimte te creëren om de huidige bedrijven uit te kunnen breiden. Ook wordt 

ingezet op het effectiever en intensiever gebruik van de bestaande terreinen. 

Voor de vitaliteit van de kernen is het van groot belang dat – waar mogelijk en passend – 

binnen de woonomgeving bedrijfsactiviteiten worden toegelaten. 

 

VI. Financiën 

Het voorliggende coalitieakkoord staat vol wensen en ambities die geld kosten. Geld dat 

ergens vandaan moet komen. Een uitdaging voor álle partijen en niet alleen voor het 

college.   

Het financieel vooruitzicht voor onze gemeente is niet bijzonder rooskleurig. Momenteel 

is er nog een sluitende begroting. Vanaf 2016 is echter een tekort voorzien dat naar 2018 

steeds verder op zal lopen. Het vermogen van de gemeente blijft nagenoeg gelijk: 2 

miljoen euro bedrijfsreserve, 0,5 miljoen euro Wmo-reserve, en 2,6 miljoen euro 

grondexploitatiereserve. 

Voor een gezond financieel beleid presenteert het college jaarlijks een sluitende 

begroting en een sluitend meerjarenperspectief. De reservepositie in de jaarrekening van 

2017 moet minimaal gelijk zijn aan die van 2013.   

Voor dekking van een tekort kan, in volgorde van prioriteit, aan de volgende punten 

gedacht worden:  

1. andere financieringsconstructies, zoals nieuwe economische dragers, subsidies vanuit 

andere organisaties (b.v. EU, provincie); 

2. vermindering van kosten; 

3. het uitnutten van de opbrengsten in de toeristische sector;  

4. onderzoek naar kostenvermindering van gemeenschappelijke regelingen; 

5. verhoging ozb. 

Keuzes zijn nodig 

Er valt dan ook niet te ontkomen aan het maken van keuzes bij het doen van uitgaven. 

Het college zal daartoe met heldere voorstellen moeten komen waarbij een 

taakstellende bezuiniging op de loonsom (zeker op die van de inhuur van externen) niet 
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mag ontbreken. Dit valt te bereiken door versterkte samenwerking met andere 

gemeenten, waarbij in de eerste plaats aan Goirle en Oisterwijk wordt gedacht. 

Overigens moet de gemeente zich niet rijk rekenen door in te zetten op versterkte 

samenwerking. De ervaring leert dat bijvoorbeeld de Omgevingsdienst ook de nodige 

kosten met zich meebrengt. Dit zal met de drie decentralisaties ook niet anders zijn.  

Het is realistisch om van de samenwerking te verwachten dat de kosten ‘minder meer 

worden’ dan zonder samenwerking. 

Daarnaast zal onder meer het subsidiebeleid kritisch bekeken moeten worden. Ook valt 

een verhoging van de ozb niet op voorhand uit te sluiten wanneer de opbrengst hiervan 

ten bate van een concreet geoormerkt doel (zoals de sporthal/zwembad) aangewend 

wordt. 

Voor de drie decentralisaties krijgt de gemeente Hilvarenbeek extra middelen van het 

Rijk. Voorzien wordt dat dit een majeure operatie is, waarbij een volledige inzet van deze 

middelen benodigd is. Uitgangspunt is dan ook dat de hiervoor door het Rijk toegekende 

middelen ook volledig voor deze drie transities gereserveerd blijven.  

 

Hilvarenbeek, 12 mei 2014 
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