
	  

Dit	  willen	  wij	  
Samen	  kunnen	  we	  meer!	  

	  

Behoud	  van	  de	  zelfstandigheid	  van	  onze	  gemeente	  door	  tweesporenbeleid	  
! Oprichten	  van	  een	  gezamenlijk	  bestuur	  (GOL)	  om	  samen	  met	  Baarle-‐Hertog	  beleid	  te	  
maken	  voor	  het	  enclavegebied	  en	  om	  gemeenschappelijke	  taken	  uit	  te	  voeren	  

! Voorkomen	  van	  herindeling	  bij	  Tilburg	  door	  ambtelijke	  samenwerking	  met	  gelijkaardige	  
plattelandsgemeenten	  (Alphen-‐Chaam,	  Gilze	  en	  Rijen	  en,	  zo	  mogelijk,	  Dongen)	  

! Verzekeren	  van	  blijvende	  dienstverlening	  ‘in	  eigen	  huis’	  aan	  inwoners	  en	  bedrijven	  
	  
Inwoners	  en	  bedrijven	  centraal	  stellen	  
! Gelijk	  behandelen	  van	  álle	  in	  onze	  gemeente	  geregistreerde	  inwoners,	  ook	  op	  de	  parken	  
! Open,	  eerlijk,	  begrijpelijk,	  klantvriendelijk	  en	  tijdig	  communiceren	  met	  burgers	  
! Vaststellen	  van	  een	  sociaal	  beleidsplan	  en	  daarnaar	  handelen	  
! Glasvezelnetwerk	  mogelijk	  maken	  voor	  alle	  burgers	  en	  bedrijven	  in	  onze	  gemeente	  
! Aanpakken	  van	  het	  gevoel	  van	  onveiligheid	  door	  meer	  blauw	  op	  straat	  en	  buurtpreventie	  
! Weren	  van	  (vervoer	  van)	  vuurwerk	  in	  woonstraten	  
! Bevorderen	  van	  kortere	  aanrijtijden	  van	  ambulances	  en	  instandhouden	  BLS	  
	  
Bevorderen	  van	  de	  leefbaarheid	  in	  Baarle	  en	  de	  kerkdorpen	  
! In	  stand	  houden	  van	  voldoende	  voorzieningen	  in	  de	  kleine	  kernen	  Ulicoten	  en	  Castelré	  
! In	  stand	  houden	  van	  het	  openbaar	  vervoer	  en	  locatie	  bushaltes	  aanpassen	  aan	  behoefte	  
! Opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  masterplan	  voor	  het	  centrum	  van	  Baarle	  	  
! Opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  verkeerscirculatieplan	  (niet	  wachten	  op	  de	  rondweg!)	  
! Weren	  van	  overlast	  door	  vrachtverkeer	  en	  laden/lossen	  in	  het	  centrum	  van	  Baarle	  (niet	  
wachten	  op	  de	  rondweg!)	  
	  

Zorg	  voor	  de	  jeugd	  en	  aandacht	  voor	  het	  onderwijs	  
! Behoud	  van	  kinderopvang	  en	  bestaande	  onderwijsvoorzieningen	  
! Aanpak	  van	  het	  alcohol-‐	  en	  drugsgebruik	  door	  jongeren	  
! Bevorderen	  van	  gebruikmaking	  van	  het	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  
	  



Duurzaam	  beheer	  van	  het	  buitengebied	  en	  de	  natuur	  
! In	  stand	  houden	  van	  een	  leefbaar	  buitengebied,	  met	  aandacht	  voor	  burgers	  én	  bedrijven	  
! Opstellen	  van	  een	  structuurvisie	  en	  ruimtelijke	  ordening	  op	  basis	  daarvan	  vorm	  geven	  
! Optimaal	  benutten	  van	  beschikbare	  milieuruimte	  
! Geen	  boomaanplant	  langs	  zandwegen,	  goed	  onderhoud	  van	  zandwegen,	  verharde	  wegen	  
! Handhavend	  optreden	  tegen	  sluikstortingen	  en	  crossen	  
	  
Gezond	  financieel	  beleid	  
! Zuinig	  omgaan	  met	  de	  beschikbare	  middelen	  	  
! Zorgvuldig	  bewaken	  van	  de	  in	  de	  begroting	  vastgestelde	  budgetten	  
	  
Burgerparticipatie	  
! Beleid	  maken	  na	  raadpleging	  van	  de	  Wmo-‐raad,	  de	  Sportraad	  respectievelijk	  de	  
Adviesraad	  voor	  kunst	  en	  cultuur	  

! Bevorderen	  van	  burgerinitiatieven	  en	  openstaan	  voor	  initiatieven	  van	  burgers	  zoals	  
collectief	  particulier	  opdrachtgeverschap	  (CPO)	  

	  
Zorg	  voor	  ouderen,	  dementerenden	  en	  mensen	  met	  een	  beperking	  
! Behoud	  van	  dagopvang	  en	  professionele	  zorg	  in	  Baarle-‐Nassau	  
! Realiseren	  van	  nieuwbouw	  Janshove	  en	  betaalbare	  seniorenwoningen	  
! Ondersteunen	  van	  mantelzorgers,	  o.a.	  door	  middel	  van	  een	  aanspreekpunt	  
! Veiligstellen	  van	  een	  goede	  bereikbaarheid	  van	  het	  Wmo-‐loket	  	  
	  
Aandacht	  voor	  sport	  en	  bewegen	  
! Stimuleren	  van	  activiteiten	  voor	  jong	  en	  oud	  in	  het	  kader	  van	  de	  actie	  Sport	  en	  Bewegen	  
! Realiseren	  van	  nieuwe	  kleed-‐	  en	  clubaccommodatie	  voor	  Gloria	  Atletiek	  mogelijk	  maken	  
! Verbeteren	  van	  de	  voetbalvelden	  van	  Gloria	  UC	  (kunstgras?)	  
! Aanbieden	  van	  programma’s	  ter	  bevordering	  van	  de	  gezondheid	  
	  

Bevorderen	  van	  een	  goed	  ondernemersklimaat	  
! Ruimte	  geven	  aan	  agrarische	  bedrijven	  en	  andere	  ondernemingen	  
! Opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  toekomstbestendig	  recreatie-‐	  en	  toerismebeleid	  
	  
Aandacht	  voor	  kunst	  en	  cultuur	  	  
! Realiseren	  van	  een	  betaalbaar	  cultureel	  centrum,	  dat	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  van	  deze	  tijd	  
! Architectuur	  en	  kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte	  een	  plaats	  geven	  in	  het	  toerismebeleid	  


