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‘Met nieuw elan’ 
 
 
Coalitieprogramma van de gemeente Baarle-Nassau 2014 – 2018 
 
 
Baarle-Nassau vraagt om een gemeentebestuur dat met een nieuw elan zaken aanpakt. 
CDA, VPB en de Fractie Ulicoten hebben elkaar na de verkiezingen van 19 maart 2014 
gevonden in de ambitie om te werken aan een gemeente die daadkracht toont en dichtbij 
haar inwoners staat, zowel bestuurlijk als ambtelijk.  
 
De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor onze gemeente. De noodzakelijk 
geachte versterking van de bestuurskracht willen wij bereiken door enerzijds een 
intensieve ambtelijke samenwerking aan te gaan met de gemeenten Alphen-Chaam en 
Gilze-Rijen en anderzijds willen wij een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) 
inrichten samen met Baarle-Hertog. Het wordt ook sociaal-maatschappelijk en financieel 
gezien een uitdagende periode. We denken hierbij onder andere aan de drie transities in 
het sociale domein, die ook kansen bieden omdat ze de burger dichter bij het 
gemeentebestuur brengen. 
 
Dit coalitieprogramma bevat politieke afspraken die wij hebben gemaakt voor de 
komende raadsperiode. Hier gaan we aan werken, samen met de andere politieke partijen 
en maatschappelijke partners. Het akkoord wordt door het college van burgemeester en 
wethouders nader uitgewerkt. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Het geeft de koers aan 
en dat wat ons bindt. Maar het is zeker niet dichtgetimmerd. Als een onderwerp niet 
expliciet wordt genoemd in dit akkoord wil dat zeker niet zeggen dat we het niet 
belangrijk of waardevol vinden. Het akkoord nodigt inwoners, bedrijven en instellingen 
juist uit om met ons mee te denken en met eigen ideeën te komen in deze raadsperiode.  
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1. BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID 

Het programma ‘Burger, Bestuur en Veiligheid’ gaat een spannende periode tegemoet. Ingrijpende 
veranderingen op landelijk en provinciaal niveau zoals de decentralisatie van zorgtaken, de 
schaalvergroting van gemeenten en versterking van bestuurskracht op gemeentelijk niveau, leiden 
ertoe dat vooral kleinere gemeenten er niet aan ontkomen om hierover na te denken en keuzes te 
maken. Schaalvergroting, samenwerking en professionalisering zijn de sleutelwoorden om te komen 
tot betere en bredere dienstverlening en meer efficiëntie. 

! AMBTELIJKE	  SAMENWERKING	  EN	  GRENSOVERSCHRIJDEND	  OPENBAAR	  LICHAAM	  (GOL)	  

Ontwikkelingen in bestuurlijk Nederland en de enclavesituatie maken dat onze gemeente is 
aangewezen op samenwerking met andere gemeenten.  
 
In 2013 is er een statement over ambtelijke samenwerking getekend met de gemeenten Alphen-Chaam 
en Gilze en Rijen. De uitwerking van deze overeenkomst staat de komende jaren op de rol en zal eind 
2015 uitmonden in een ambtelijke fusie. 
  
Onze gemeente heeft daarnaast een bijzondere relatie met zustergemeente Baarle-Hertog. 
Samenwerking met Baarle-Hertog is een vanzelfsprekendheid. Invulling geven aan deze 
samenwerking heeft een hoge prioriteit. 
De gezamenlijke inrichting van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) in 2015 zal de 
samenwerking met Baarle-Hertog stimuleren en faciliteren. 
 
Wij onderschrijven onderstaande tekst uit ‘de paragraaf gemeentelijke samenwerking in 
coalitieakkoorden ABG-gemeenten’: 
 
“In 2013 hebben de gemeentebesturen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen elkaar 
gevonden in een afspraak om een ambtelijke fusie te realiseren per 1 januari 2016. Het initiatief heeft 
bij herhaling steun gekregen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Aan het begin van de 
nieuwe raadsperiode stelt het college van GS andermaal nadrukkelijk dat zij de ambtelijke fusie “een 
kans geven als oplossingsrichting voor de noodzakelijke bestuurskrachtversterking”. En: “Wij vragen 
u de uitwerking daarvan de komende maanden voortvarend ter hand te nemen”.  
 
De opstelling van GS steunt ons in het krachtige voornemen om per 1 januari 2016 een ambtelijke 
fusie gerealiseerd te hebben die de deelnemende gemeenten rendement oplevert in termen van 
bestuurskracht, kostenbeheersing en continuïteit en kwaliteit in bedrijfsvoering en dienstverlening. 

Wij streven naar een juridische constructie voor de samenwerking (“governance”) waarin een goede 
balans wordt gevonden tussen slagkracht en democratisch gehalte. 

Een bijzondere uitdaging vormt de enclavesituatie van de beide Baarles. Daar gaat in ons proces 
bijzondere aandacht naar uit. Omdat de provincie daarop aandringt, maar meer nog omdat we dat 
zelf belangrijk vinden. Ons doel is de ambtelijke fusie zodanig in te richten dat die een duurzame 
bestuurlijke relatie tussen de beide Baarles niet in de weg staat, ja zelfs bevordert. 
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Wij zijn bereid aanzienlijke investeringen te plegen om de samenwerking mogelijk te maken. Het gaat 
vooral om investeringen in de projectkosten, de ICT en de frictie- en desintegratiekosten. Wij stellen 
daarbij een terugverdientijd van vier tot maximaal zes jaar: na die periode moet de samenwerking niet 
alleen rendement hebben in termen van kwaliteit en continuïteit, maar ook in termen van 
kostenbesparing.”                                

Als belangrijkste bestuurlijke mijlpalen merken wij aan: 
– medio 2014: besluitvorming over investeringen 
– eind 2014 / begin 2015: besluitvorming over governance , incl. enclavesituatie en verhouding tot 

regio’s West-Brabant en Hart van Brabant  
– Najaar 2015: begrotingsbehandeling 2016 
– Najaar 2016: begrotingsbehandeling 2017 
– Begin 2017: evaluatie na 1 jaar 
 
Om de samenwerkingsvormen de gelegenheid te geven om te groeien zullen we bovendien onze eigen 
ambtelijke organisatie op orde moeten hebben. Dat betekent dat bestaande en voorlopig ingevulde 
vacatures spoedig definitief ingevuld zullen worden.  

! VERGADERSYSTEMATIEK	  	  

De politiek moet dichter bij de inwoners gebracht worden.  
Om dat doel te kunnen bereiken, gaan we de bestaande informatiestructuur wijzigingen in een 
commissiesysteem. De commissies hebben als functie voorinformatie te bieden en uitleg te geven over 
agendapunten die in een raadsvergadering behandeld zullen worden. 
Drie commissies, waarvan een raadslid voorzitter is, zullen worden ingericht: 
– Commissie Ruimte en Economie 
– Commissie Bestuur en Middelen 
– Commissie Mens en Maatschappij 
De griffier vragen we een planning op te stellen voor de vergadercyclus. Bij specifieke onderwerpen 
die zich lenen voor plenaire behandeling kan een raadinformatiebijeenkomst worden ingelast.  

! BURGEMEESTER	  

Wij streven er naar om voor 1 juli 2014 een procedure op te starten die leidt tot de benoeming van een 
burgemeester. We zullen daartoe contact opnemen met de Commissaris van de Koning van Noord-
Brabant. 

! BURGERPARTICIPATIE	  

Wij bevorderen initiatieven waarin geïnteresseerde inwoners, maatschappelijke groeperingen en 
ambtenaren gezamenlijk plannen ontwikkelen bijvoorbeeld ter verbetering van de woonomgeving, de 
landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van de biodiversiteit. 
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! HANDHAVING	  

Wij streven naar een consequent en adequaat handhavingsbeleid met de nadruk op volksgezondheid, 
veiligheid en gelijke behandeling. Wij zijn ons bewust van de beperkte handhavingscapaciteit in onze 
ambtelijke organisatie en van de noodzaak om deze zodanig in te zetten dat een optimaal resultaat 
wordt bereikt. 

! VUURWERK	  

De verkoop van vuurwerk binnen de bebouwde kom brengt – vooral in de periode voor de 
jaarwisseling – veel grensoverschrijdend vervoer van vuurwerk met zich mee. Wij willen de daaraan 
verbonden risico’s zoveel mogelijk beperken door (grootschalig en/of veelvuldig) transport van 
vuurwerk in woonwijken en door straten in onze gemeente te verbieden.  
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2. ONDERWIJS, WELZIJN EN ZORG  

Gemeenten bereiden zich voor op drie transities in het sociaal domein: invoering van Participatiewet, 
de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling van AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging 
naar Wmo. 
Het Rijk laat deze transities gepaard gaan met grote kortingen. Gemeenten moeten dus met minder 
middelen dezelfde taken gaan uitvoeren. Dat betekent dat we zaken anders moeten regelen en 
organiseren dan nu en dat leidt tot de constatering dat gemeenten met minder middelen de hulp beter 
moeten regelen. Dat kan door samenwerking te zoeken, slim in te kopen en goede afspraken te maken 
met uitvoeringsorganisaties en zorgaanbieders. Wij moeten de randvoorwaarden creëren voor een 
nieuwe manier van werken.	  

! UITVOERING	  ZORGTAKEN	  

Gemeenten krijgen in 2015 de bestuurlijke en de financiële verantwoordelijkheid over veel taken in 
het sociale domein: preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Onze coalitie vindt dat er snel een goed 
plan moet komen, dat als basis dient voor het uitvoeren van de gemeentelijke zorgtaken. De gemeente 
moet daarbij zelf het initiatief nemen en onderzoeken welke zorgaanbieders het beste antwoord 
kunnen geven op onze eisen en wensen. Het gaat immers over het welzijnsbelang van al onze burgers. 

! MANTELZORG	  	  

Mantelzorgers, die de zorg voor een naaste voor een langere tijd op zich nemen, nemen een groot deel 
van de zorg op zich die anders professioneel zou moeten worden verleend. Deze zorg kan heel zwaar 
zijn, waardoor zij overbelast raken. Respijtzorg is in dit verband een goede vorm van ondersteuning. 
Deze zorgvorm is er om een mantelzorger ook eens vrijaf te geven. Respijtzorg wordt verleend door 
personen die, meestal vrijwillig of eventueel beroepsmatig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. 
We streven er ook naar dat onze gemeente de regeling van het mantelzorgcompliment zal overnemen. 
Ook moeten mantelzorgers met lotgenoten kunnen praten in bijeenkomsten die voor hen gehouden 
worden. Ook dit onderdeel zullen we gaan faciliteren. 

! JANSHOVE	  

Het Woonzorgcentrum Janshove vervult al sinds jaren een belangrijke zorgtaak in Baarle. 
Hoewel het behouden van Janshove en de verbouwing/uitbreiding van het Woonzorgcentrum in 
belangrijke mate niet in handen ligt van het gemeentebestuur, zullen we alles binnen het mogelijke 
doen om Janshove niet alleen te behouden maar bovendien de nieuwbouw ervan op zo kort mogelijke 
termijn te realiseren. 
Het behouden van deze voorziening is voor ons dan ook een prioriteit. 

! WMO-‐RAAD	  	  

De Wmo-raad zal in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de ontwikkeling van 
beleidsvorming. 
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! ARMOEDEBESTRIJDING	  EN	  ACHTERSTANDSBELEID	  

De gemeente heet tot taak extra (financiële) steun te bieden aan mensen die het langdurig met een laag 
inkomen moeten doen. Wij vinden dat hier ook een belangrijke voorlichtende taak ligt voor de 
gemeente. 

! OUDEREN	  

Vergrijzing vormt een belangrijk probleem – ook in onze gemeente. Het voorkomen van eenzaamheid 
bij ouderen vinden wij een belangrijk aandachtspunt. Maar niet alleen eenzaamheid is een 
veelvoorkomend verschijnsel onder ouderen, ook dementie vormt een toenemend probleem. Wij 
willen bekijken hoe bevorderd kan worden dat in onze gemeenschap dementerenden zo goed mogelijk 
kunnen blijven functioneren.  

! PARTICIPATIE	  

Inwoners moet de kans geboden worden erbij te horen en volwaardig mee te (blijven) doen op sociaal, 
cultureel en economisch gebied. Wij streven er naar een bijdrage te leveren aan het tot stand komen 
van een aantal maatschappelijke effecten zoals afname van armoede, van werkloosheid en toename 
van maatschappelijke participatie, sociale redzaamheid, economische redzaamheid, arbeidsparticipatie 
en werkgelegenheid. 
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3. KUNST, CULTUUR EN SPORT 

Ook bij dit programma staat een aantal belangrijke thema’s op de agenda voor deze raadsperiode. Zo 
zal de knoop moeten worden doorgehakt over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle en zal er 
meer aandacht moeten zijn voor kunst in de openbare ruimte. Het zijn zaken die bij uitstek geschikt 
zijn om ook de burgers bij te betrekken. Verder gaat het om optimale sportmogelijkheden voor alle 
inwoners, voor ouderen en zeker ook voor de jeugd. In onze gemeente moeten jongeren zich veelzijdig 
kunnen ontplooien. Het beleid moet er daarom ook op gericht zijn om jongeren kansen te geven, te 
activeren. Er moeten daarvoor ook voldoende voorzieningen beschikbaar zijn. 

! KUNST	  IN	  OPENBARE	  RUIMTE	   

Er is sinds kort een adviesgroep actief die zich bezighoudt met het onderwerp kunst in de openbare 
ruimte. Na een evaluatie van de bevindingen van de adviesgroep zullen we besluiten of voor kunst in 
de openbare ruime een structurele bijdrage beschikbaar wordt gesteld of dat incidentele ondersteuning 
volstaat.	  

! CULTUREEL	  CENTRUM	  BAARLE	  (CCB)	  

Het is van groot belang voor Baarle dat er een beslissing wordt genomen over het in meer of mindere 
mate verbouwen of nieuwbouw plegen van het Cultureel Centrum. Leidend is daarbij de vraag voor 
welke activiteiten een cultureel centrum noodzakelijk is. Wij willen deze bestuursperiode een 
antwoord geven op deze vraag en knopen doorhakken. Vervolgens dienen de plannen zo spoedig 
mogelijk ten uitvoer te worden gebracht. 
Realisering van dit doel dient wel te gebeuren binnen een aantal randvoorwaarden. Zo zal het in 
nauwe samenwerking met Baarle-Hertog moeten gebeuren en zijn betaalbaarheid en functionele 
invulling belangrijke criteria.  
Wij zijn voornemens om de ontwikkeling van het CCB in deze raadsperiode in overleg met Baarle-
Hertog en de gebruikers aan een verdiepingsslag te onderwerpen. We zullen daarbij moeten nadenken 
over de gebruiksmogelijkheden van het (nieuwe of verbouwde) gebouw en de noodzakelijkheid van 
het onderbrengen daarin van alle huidige gebruikers. Bovendien moeten we rekening houden met 
subsidiestromen vanuit België en Nederland en de daaraan verbonden eisen/voorwaarden. Daarbij 
zullen we alle zorgvuldigheid in acht nemen en niet schromen om mogelijke alternatieven te 
onderzoeken. 

! CULTUURHISTORIE	  	  

Bewoners, verenigingen en organisaties worden aangemoedigd om met ideeën en voorstellen te 
komen om het unieke karakter van onze enclavesituatie, de kerkdorpen en buurtschappen en ook het 
karakteristieke omringend landschap te behouden en zo mogelijk te versterken. Vanzelfsprekend dient 
dit onderwerp ook in de gemeentelijke structuurvisie - die in 2014 een nadere invulling krijgt - goed 
belicht te worden. 
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! SPORT	  EN	  BEWEGEN	  

Sport en bewegen mogen zich op een gezonde interesse verheugen van onze coalitie. De waarde van 
sporten en sportief bewegen en de positieve effecten daarvan op de gezondheid hoeft niet in dit 
akkoord bewezen of verdedigd te worden. Voor ons is dat een gegeven. Dat geldt ook voor de 
sportraad. Wij willen deze uitnodigen om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een 
gemeentelijk sportbeleid. 
 
Op dit moment zijn de plannen van Gloria Atletiek voor het realiseren van een club- en 
kleedaccommodatie actueel en concreet. Wij staan positief ten opzichte van deze plannen, maar 
realiseren ons dat de ideeën van de vereniging ter realisering daarvan niet passen in de gemeentelijke 
subsidiesystematiek en het tot dusver gevoerde gemeentelijke beleid. Wij zijn echter bereid mee te 
denken in een oplossing die uiteindelijk resulteert in een accommodatie die eigendom is van de 
atletiekvereniging.  

! SUBSIDIEBELEID	  

Uitgangspunten voor het verkrijgen van subsidie zijn de maatschappelijke meerwaarde van club of 
vereniging. Subsidiëring vindt plaats op basis van het in 2013 vastgestelde welzijnsbeleid. 
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4. TOERISME EN ECONOMIE 

Wij willen dat de gemeente haar rol bij dit programmaonderdeel actiever en meer eigentijds gaat 
invullen. Zo zijn we van plan ons beter te informeren over wat er bij de ondernemers leeft. Dat kan 
door periodiek overleg te plegen met hun vertegenwoordigers. De gemeenteraad kan vervolgens 
gerichter en actiever beleid formuleren zodat meer gestuurd kan worden op de uitvoering. 

! TOERISME	  

Wij zullen ons actief inzetten voor versterking van de positie van de vrijetijdseconomie in onze 
gemeente. Baarle heeft een toeristische potentie in zich die zich doorvertaald in de economische 
bedrijvigheid van de twee Baarles. In het uitgestrekte gebied tussen Breda, Tilburg en Turnhout 
vervult Baarle een (toeristische) centrumfunctie. Wij vinden dat toeristische potentie en 
centrumfunctie zich zowel kwantitatief als kwalitatief op een verantwoorde en op een voor de 
leefbaarheid aanvaardbare wijze moeten kunnen (door)ontwikkelen.  

! TOERISTISCHE	  VISIE	  

Om bovengenoemde doorontwikkeling handvatten te bieden gaan wij voor het maken van een 
complete toeristische visie, inclusief verblijfsrecreatie. Bij het ontwerpen van de visie zullen we 
uiteraard diverse instanties betrekken, zoals bijvoorbeeld de grenslandgemeenten, de driehoek Alphen, 
Chaam, Gilze, maar ook de lokale ondernemers. 
 
Het is gepast om in de toeristische visie aandacht te besteden aan de plaatselijke VVV. Zonder vooruit 
te willen lopen op de inhoud van de visie, kunnen we al wel zeggen dat we een nieuwe invulling gaan 
geven aan de VVV. VVV Baarle zou zich duidelijker en met meer uitstraling moeten profileren, 
waarbij de informatievoorziening geschiedt in een winkel, horecabedrijf of ander commercieel publiek 
gebouw. Binnen duidelijk afgebakende financiële kaders zijn wij graag bereid mee te denken in 
oplossingsrichtingen.  
 
Baarle heeft een uitgestrekt en aantrekkelijk buitengebied en moet in samenwerking met de 
omliggende gemeenten zowel in Nederland als in België de aandacht vestigen op deze groene 
omgeving. We willen de nodige aandacht voor het behoud en de kwaliteit van de zandwegen en het 
realiseren van een groot aanbod aan wandelroutes. 

! BELS	  LIJNTJE	  

 Het Bels Lijntje is zowel als recreatieve fietsroute en gelijktijdig ook als landschappelijke en 
ecologische corridor een groot succes. Dit moet gekoesterd worden en waar mogelijk nog 
aantrekkelijker en veiliger gemaakt te worden. 

! VERBLIJFSRECREATIE	  

Gelet op het bestaande aanbod van verblijfsrecreatie binnen onze gemeente (en daarbuiten) zijn wij 
niet vanzelfsprekend voor uitbreiding van het aantal daarvan. Een kritische benadering is dus 
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uitgangspunt bij de behandeling van mogelijke aanvragen. Wij zijn geen voorstander van 
verblijfsrecreatie in bestaande of geplande natuurgebieden en prefereren een upgrading van de 
bestaande parken en campings. 

! ECONOMIE	  	  

Baarle kent een zeer goede mix van grote en kleine ondernemingen, die lokaal, regionaal, landelijk of 
internationaal actief zijn. Deze ondernemingen zijn essentieel voor de leefbaarheid in ons dorp. Zij 
zorgen namelijk voor werk, inkomsten, dynamiek, diversiteit en ondersteuning aan een groot deel van 
onze inwoners. Zij vormen de zuurstof voor onze lokale economie. 

Graag willen we deze ondernemers de ruimte geven om te (blijven) ondernemen. Dit willen we 
bewerkstelligen door een actief gericht beleid hierop. Dit betekent: 
– kansen bieden voor zowel bestaande als beginnende ondernemers; 
– ruimhartig vergunningsbeleid voor lokale activiteiten; 
– (door)ontwikkelen van industrieterrein; 
– voorrang geven aan nieuwe vergunningaanvragen. 
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5. VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE 

De gemeente dient een proactieve en sturende houding aan te nemen bij de aanpak van 
verkeersoverlast. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte verdient een nieuwe impuls. 

! DOORGAAND	  VERKEER	  

De aanwezigheid van het doorgaande verkeer in het centrum van Baarle is al jaren een bron van 
aandacht, maar ook van irritatie en zorg. Vooral het vrachtverkeer en het ‘bedienend’ verkeer (laden 
en lossen) zijn een doorn in het oog.  
Ook de kwaliteit van de openbare ruimte staat onder druk.  
De complexe situatie met Baarle-Hertog, afwijkende regelgeving in België en Nederland en het feit 
dat het gaat om provinciale wegen, zijn factoren die het realiseren van oplossingen bemoeilijken. 
Niettemin gaan wij deze bestuursperiode ons best doen om zaken te bespoedigen door goed overleg te 
plegen met Hertog en de provincie, maar ook door zaken daadwerkelijk aan te pakken.  

! RONDWEG	  

Naar het zich laat aanzien zullen de werkzaamheden in verband met de realisatie van de rondweg op 
z’n vroegst eind 2015 aanvangen. Voortdurend overleg met Baarle-Hertog blijft hier op z’n plaats. 
 
Een van de zaken die we alvast kunnen doen om zaken te bespoedigen is het opstellen van een 
Verkeerscirculatieplan (VCP) met voldoende aandacht voor het ‘probleem’ landbouwverkeer, zodat 
dat gereed is bij afronding van het project rondweg. 

! MASTERPLAN	  

Het onderzoek naar de herinrichting van het centrum van Baarle (= Masterplan) is een zaak die we 
samen met Hertog gaan bespreken.  
De ontwikkeling van het masterplan zal op basis van de input van de inwoners van onze gemeente en 
in combinatie met het opstellen van het Verkeerscirculatieplan moeten gebeuren.  

! 60KM-‐WEGEN	  

Het in de vorige raadsperiode genomen besluit om wegen her in te richten tot 60km-wegen zullen we 
respecteren en uitvoeren. Op enkele plaatsen buiten de bebouwde kom, waar dat vanuit een oogpunt 
van verkeersveiligheid noodzakelijk is, zal afgeweken worden van de gebruikelijke voorrangsregeling 
bij 60km-wegen. Wij willen na twee jaar evalueren of hiervoor nadere verkeersmaatregelen nodig zijn. 
 
Het realiseren van vrijliggende fietspaden is niet uitvoerbaar; enerzijds vanwege het kostenaspect en 
anderzijds omdat de wegbreedtes onteigeningsprocedures noodzakelijk zouden maken. De wegen 
Chaamseweg-Hazenberg en Voske zullen we laten verbreden en voorzien van fietsstroken, uitgevoerd 
in rood asfalt. Overige wegen zullen we laten opknappen en voorzien van fietssuggestiestroken. 
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! KWALITEIT	  VAN	  INTERNET	  EN	  MOBIELE	  NETWERKEN	  

Het ontbreken van glasvezelaansluitingen in het buitengebied is een groot probleem. Extra 
problematisch is dat de gemeente hierin geen zeggenschap heeft. Wij zullen het zoeken naar 
oplossingsmogelijkheden zoveel mogelijk faciliteren. Het door de provincie ingestelde fonds (het 
‘breedbandfonds’) is daarbij nadrukkelijk in beeld. Het upgraden van bestaande wijkcentrales kan 
wellicht soelaas bieden.  
Verbetering van de netwerkdekking voor mobiele telefonie achten wij eveneens noodzakelijk. Vooral 
in het buitengebied is op meerdere plaatsen sprake van een slecht of ontbrekend bereik. 
Gezien de toenemende afhankelijkheid van burgers en ondernemingen van snelle internet- en mobiele 
telefoonverbindingen met voldoende capaciteit achten wij verbetering hiervan urgent. 

! OPENBARE	  RUIMTE	  

Voor een aangename woon- en leefomgeving zijn goed onderhouden straten, trottoirs, plantsoenen etc. 
belangrijk. Om een aantrekkelijke uitstraling van het dorp te hebben maar ook vanuit veiligheids-
overwegingen moet de openbare ruimte goed onderhouden worden. 
 
Daarnaast dient er nog meer aandacht te worden besteed aan de overlast vanwege zwerfvuil. 
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6. MILIEU EN AFVAL 

Het thema Milieu en Leefomgeving is belangrijk. Om de leefbaarheid nu en in de toekomst binnen 
onze gemeente te waarborgen moeten we een beleid voeren dat zich richt op welzijn en duurzaamheid. 
Duidelijk is dat de belangrijkste inzet gericht moet zijn op het welzijn van de inwoners van onze 
gemeente. Het zorgvuldig omgaan met ons milieu en onze leefomgeving is daarbij elementair en 
vormt een onderwerp waarin de gemeentelijke overheid daadwerkelijk een belangrijke rol kan en moet 
spelen. 

! KWALITEIT	  EN	  LEEFMILIEU	  IN	  DE	  BEBOUWDE	  KOM	  

Het doorgaande zware vrachtverkeer dat gebruik maakt van de verbindingswegen van en naar Alphen, 
Chaam en Turnhout veroorzaakt dagelijks gevaarscheppende situaties, lawaaihinder en milieuhinder in 
de vorm van luchtvervuiling door fijnstof en uitlaatgassen en vormt daardoor een van de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Wij willen op korte termijn bezien welke maatregelen ter verbetering kunnen 
worden genomen en niet afwachten op de aanleg van de rondweg die steeds weer uitgesteld wordt. 
 
Bij nieuw te ontwikkelen plannen zullen er, als compensatie van de steeds verder gaande verstening en 
hoogbouw in het centrum, meer aantrekkelijke groene pleintjes met bomen en speelplekken ingepland 
moeten worden. 

! CONTROLE	  EN	  HANDHAVING	  BIJ	  MILIEUZAKEN	  

Goed beleid staat of valt met controle en handhaven. Dit ziet zowel op verstrekte vergunningen als op 
illegale lozingen, sluikstortingen en zwerfvuil. 
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7. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING  

! DUBBELBESTEMMING	  

De dubbelbestemming van woningen op recreatieparken, in het bijzonder het niet commercieel 
geëxploiteerde L’Air Pur, is een dossier dat ook al lange tijd boven ‘de politieke markt’ hangt. We 
zullen de actuele wettelijke ontwikkelingen op dit gebied nauw volgen.  
In principe nemen wij een positieve grondhouding aan in dit dossier, maar onaanvaardbare risico’s 
mag de gemeente Baarle-Nassau daarbij niet lopen en er mogen bij betrokkenen geen verwachtingen 
worden gewekt die achteraf niet waargemaakt kunnen worden.  

! WOONVISIE	  

Wij willen op korte termijn een geactualiseerde woonvisie opstellen. Daaraan moet een nieuwe 
inventarisatie ten grondslag liggen van het huidige woningbestand en de (ontwikkeling van de) 
toekomstige woningbehoefte. 
 
In die geactualiseerde woonvisie willen we in het kader van de leefbaarheid van Ulicoten in ieder 
geval inzetten op een daarop specifiek gericht woningbeleid met het doel uitstroom van inwoners te 
voorkomen en zo mogelijk nieuwe inwoners aan te trekken. 

! VERPLAATSING	  BEDRIJVEN	  ULICOTEN	  

De verplaatsing van agrarische bedrijven uit de kom van Ulicoten wordt als hoogst urgent aangemerkt. 
Deze verplaatsing moet op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd. Dat is niet alleen in het 
belang van de betreffende gezinsbedrijven, maar het komt ook de leefbaarheid van Ulicoten ten goede. 

! BUITENGEBIED	  

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben onlangs de ‘Verordening Ruimte 2014’ vastgesteld. 
Deze vormt onder meer de basis voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij en voor de 
Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) inclusief de Omgevingsdialoog. Deze 
Zorgvuldigheidsscore dient de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij te stimuleren. Iedere 
gemeente moet vervolgens zelf bepalen waar de problematiek tussen veehouderijen, wet- en 
regelgeving en omgeving het meest knellend is en hoe daarin verbetering kan worden bereikt. 
 
In deze regievoerende rol van de gemeente willen we een positieve grondhouding aannemen: wij 
willen de agrarische gezinsbedrijven in onze gemeente, voor zover dat kan binnen de wet- en 
regelgeving, een verantwoord en gezond toekomstperspectief bieden. In dat kader willen wij het elders 
benutten van vrijkomende agrarische milieuruimte positief benaderen, maar hiervoor willen wij wel 
kaders vaststellen. 
 
Een aantrekkelijk landschap is een van de kernkwaliteiten van de gemeente Baarle-Nassau. Het voor 
landschapsverbetering beschikbaar gestelde bedrag oormerken we hiervoor. Er dient in 2014 een breed 
gedragen plan te worden ontwikkeld waarmee we een nuttige en waardevolle invulling kunnen 
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realiseren. Indien dit succesvol verloopt overwegen we om ook in de jaren daarna steeds een budget 
hiervoor vrij te maken. 

! STRUCTUURVISIE	  

In 2014 willen wij een structuurvisie opstellen, welke als basis dient voor ad hoc besluiten op het 
gebied van ruimtelijke ordening en op te stellen bestemmingsplannen. 
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8. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 

! FINANCIEEL	  BELEID	  

Het uitgangspunt van ons financieel beleid is: “We moeten het doen met middelen die we krijgen.”  
Daarmee willen we bewerkstelligen dat we geen belastingverhogingen hoeven door te voeren, dat we 
tekorten niet hoeven te compenseren met (extra) bezuinigingen en dat we de opgebouwde reserves op 
adequaat niveau kunnen handhaven. 
 
Enkel als het niveau van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente of van de 
voorzieningen structureel in gevaar komt kan hiervan worden afgeweken. 
Hierbij past:  
– een doeltreffende budgetbewaking met regelmatige rapportages aan de gemeenteraad; 
– het behalen van efficiëntievoordelen door het bewerkstelligen van samenwerking; 
– het aanpakken/oplossen van incidentele problemen; 
– het streven naar een verantwoord en gezond weerstandsvermogen; 
– het opvullen van tekorten door het opleggen van bezuinigingen. 
 


