


Samen leven in Bernheze

Wij zijn samen Bernheze. Oud en Jong, werkend of nog naar school, of misschien al 
met pensioen. Wij zijn het die er samen voor zorgen dat het hier prettig leven is en wij 
zijn er samen verantwoordelijk voor dat dit zo blijft.

Het is daarom belangrijk dat de dorpen van Bernheze hun eigen identiteit houden. Zelf 
bepalen hoe hun gemeenschap eruit ziet, en zichzelf herkennen in de mensen die hen 
in het gemeentebestuur vertegenwoordigen.

Burgers voelen zich betrokken bij de gemeente en worden vanaf het begin bij plannen 
meegenomen. Met burgerplatformen en dorpsraden werken we samen aan een mooi 
Bernheze.

Samen leven is niemand uitsluiten, samen leven is voor elkaar zorgen, naar elkaar 
omzien. Elkaar kennen en gekend worden. Samen zorgen dat alleen niet eenzaam 
wordt.

Samen leven is op een fijne manier met elkaar omgaan. Een groet, een praatje, een 
uitgestoken hand, we dragen samen verantwoordelijkheid voor onze straat, onze 
buurt, ons dorp.

Zo geven we samen de toekomst van onze dorpen vorm.
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Het is prettig wonen in Bernheze. Samen maken we de wijken tot een fijne plek voor 
iedereen: van starter tot woonveteraan. Daarom blijven we bouwen, gericht op wat 
mensen willen. Omdat als je wat ouder bent, je een heel ander huis wil, dan wanneer 
je net met je gezin start. We kijken naar de toekomst, en dus bouwen we duurzaam, 
gasloos waar mogelijk, bieden we ruimte aan nieuwe concepten zoals ‘tinyhouses’. We 
bouwen met het oog op de toekomst, omdat je straks misschien liever geen drempels 
wilt en we bieden daarbij ook ruimte voor particulier opdrachtgeverschap 

We zetten leegstaande gebouwen in voor tijdelijke bewoning of andere bedrijvigheid, 
we zorgen dat de dorpen in ontwikkeling blijven, zodat er ruimte blijft voor vernieuwing 
en jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in Bernheze. 

We zorgen er samen voor dat voorzieningen in de buurt blijven. Zorg, winkels, goed 
onderwijs, maar ook een levendig verenigingsleven. Want in levendige dorpen met 
voldoende voorzieningen, is het ook in de toekomst prettig wonen, voor alle 
generaties. 

Samen wonen in Bernheze
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Bernheze zorgt ervoor dat het goed 
leven, wonen en werken is in de 
gemeente. Voor dat wat we niet zelf 
kunnen, zoeken we samenwerking 
in de regio, zodat we ons werk goed 
kunnen blijven doen en kunnen blij-
ven voldoen aan wat van ons ge-
vraagd wordt. Zo gaan we samen de 
toekomst tegemoet. 

Ons mooie Bernheze wordt gevormd 
door haar dorpen. Ieder dorp heeft 
zijn eigen eigenschappen, kansen en 
wensen. We schetsen er hier een 
paar. Wat voor het ene dorp geldt, 
kan zomaar ook van toepassing zijn 

Samen leven, samen wonen,

samen werken in Bernheze

op een ander dorp. Waar het om gaat, is dat we samen Bernheze steeds een beetje 
mooier, beter willen maken: de gemeente, samen met haar burgers. Daarom moet er 
ruimte zijn voor ideeën en initiatieven vanuit de dorpen. Want vanaf de keukentafel, is 
vaak haarfijn in beeld wat er in de straat moet gebeuren.  We staan dus samen aan de 
lat voor de toekomst van ons Bernheze: samen leven, samen wonen, samen werken 
in Bernheze. 
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Nistelrode

Het gezellige centrum van Nistelrode is 
aantrekkelijk voor toeristen om te bezoe-
ken en om te verblijven. We zorgen voor 
een goede en veilige verkeerssituatie, 
door onder andere verkeer uit het cen-
trum te weren. We handhaven op snel-
heid en richten de straat zo in, dat deze 
ook voor ouderen en gehandicapten 
prettig te gebruiken is.  

Met bijvoorbeeld een snelfietsroute, zor-
gen we voor goede 
bereikbaarheid, ook zorgen we er voor 
dat verkeer naar het 
buitengebied, niet persé door het cen-
trum hoeft. Heldere straatverlichting en 
een goed strooibeleid in de winter zorgen voor een veilige weg voor iedereen. 

Het onderhoud van het openbaar groen nemen we voortvarend ter hand: nette 
bermen en perken. We zorgen voor plekken waar jong en oud in de buitenlucht 
kunnen bewegen.  

We brengen meer groen in het centrum, waardoor er verbinding met de 
Maashorst wordt gelegd en het centrum van het dorp aantrekkelijk blijft voor zowel 
inwoner als toerist.  

De Maashorst met zijn wijstgronden biedt een basis voor nieuwe 
ontwikkelingen in Nistelrode. Oudere wijken geven we een opfrisbeurt maar we 
gaan ook aan de slag met nieuwbouw, gericht op wat mensen willen, 
betaalbaar en niet te groot, zodat generaties in Nistelrode kunnen blijven 
wonen. 
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Heesch

Heesch is een levendige gemeenschap. Het winkelcentrum is aantrekkelijk. 
Cultureel wordt er van alles ontplooid, van voorstellingen in De Pas, tot creativiteit 
bij de Eijnderic. We stimuleren het opzetten van een burgerplatform zodat inwoners 
hun stem makkelijk kunnen laten horen. We maken veilige looproutes en ook veili-
ge fietsroutes, zodat het fijn is om in Heesch te winkelen of te recreëren. We 
zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen naar de andere dorpen van 
Bernheze maar ook naar de dorpen en steden in de omgeving.  

Als er sprake is van leegstaande winkelpanden durven we deze ook voor andere 
doelen, zoals bijvoorbeeld wonen, te gebruiken.  

We maken het centrum af, door verder te gaan met het vernieuwen van ’t Dorp. 
We zorgen daarbij voor een goede samenhang en we maken een goede mix van 
wonen en winkelen, zodat het centrum levendig blijft. We behouden het dorpse 
karakter van Heesch door ruimte te geven aan groen en het behouden van 
waardevolle gebouwen.  

We zorgen voor een goede, preventieve zorg, zodat we er op tijd bij zijn als dat 
nodig is. Voor jongeren is er een ontmoetingsplek zodat niemand buiten de boot 
valt.
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Heeswijk-Dinther

Heeswijk-Dinther, is een dorp vol monumenten, waar je bijvoorbeeld parels als 
Kasteel Heeswijk, de Museumboerderij of de Kilsdonkse molen vindt. Elke toerist 
vindt er wel iets van zijn of haar gading. Een levendige dorpsgemeenschap aan de 
oevers van de Aa. Het verenigingsleven bloeit. Vanuit de gemeente ondersteunen 
we de besturen van de verenigingen. We bieden hulp bij het vinden van 
vrijwilligers, niet alleen voor de besturen, maar juist ook voor de praktische inzet. 

Het onderhoud van wegen en bermen binnen en buiten het dorp is ontzettend 
belangrijk. We zorgen voor goede en veilige verbindingen met andere dorpen.  

Openbare voorzieningen, zoals winkels moeten goed toegankelijk zijn, stoepen 
goed onderhouden. Juist als je in een rolstoel zit, of gebruikmaakt van een rollator.  

We maken de verkeerssituatie in de hoofdstraat veilig voor alle deelnemers in het 
verkeer. Of je nu fietst, loopt, in een rolstoel zit of per auto je weg vindt. We zorgen 
voor een goed verkeersplan, zodat Rodenburg goed bereikbaar is, en pakken de 
verkeersproblemen op drukke momenten rondom sportverenigingen en scholen 
aan. 
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Loosbroek

In Loosbroek kunnen alle generaties 
blijven wonen. We blijven bouwen. 
Gewoon een betaalbaar huis met een 
tuin. Of je nu wil huren of kopen. Voor 
jong én oud. Daarom moet het 
bestemmingsplan ‘Wonen in 
Loosbroek” zo snel mogelijk 
vastgesteld worden, dan kunnen we 
vooruit! Dat zorgt ervoor dat we op 
zijn minst de huidige voorzieningen 
kunnen behouden. We zorgen dat er 
goed onderwijs in het dorp blijft. We 
scheppen mogelijkheden die zorgen 
dat ouderen in hun eigen dorp kunnen 
blijven wonen, ook als ze een 
beperking hebben. We werken 

daarom samen met hulpverleningsinstanties en zorgen voor passende woningen voor 
mensen met een hulpvraag.  

We werken samen met een zorgwerkgroep om goede zorg in het dorp te realiseren en 
hebben aandacht voor mantelzorgers. Traag werkende ambtelijke molens mogen er 
niet de oorzaak van zijn dat mensen in de knel komen. Daarom zorgen we er samen 
voor dat de lijnen kort zijn en mensen weten waar ze moeten aankloppen als dat nodig 
is. 

We zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom school en verenigingen. De 
verbindingen met andere dorpen, zowel per fiets als per auto moeten goed en veilig 
worden. We pakken sluipverkeer aan en handhaven op snelheid. De voorzieningen, 
zoals winkels en sportvelden, blijven op peil.
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Vorstenbosch

In Vorstenbosch blijven we bouwen. 
Bouwen voor alle generaties. De 
vrijkomende plek van de oude 
gymzaal is geschikt voor woningbouw 
voor senioren. Mooi centraal, en dicht 
bij voorzieningen, met kansen voor 
eigen initiatieven. De 
verbindingswegen met de andere 
dorpen pakken we aan. Bermen 
worden verlaagd  zodat het water goed 
weg kan. De bermen die telkens weer 
kapot worden gereden pakken we aan 
zodat stofvorming en kuilen worden 
voorkomen. 

We behouden goed onderwijs voor 
Vostenbosch en zorgen voor een goede en veilige verkeerssituatie rondom 
scholen en sportverenigingen. Vanuit de gemeente ondersteunen we de 
initiatieven die door de dorpsraad en andere organisaties worden genomen om 
de leefbaarheid van Vorstenbosch te behouden en te vergroten. Het 
groenonderhoud wordt samen met buurtbewoners aangepakt zodat 
Vorstenbosch een mooi groen dorp blijft.
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Buitengebied

Het buitengebied van Bernheze is groen en uitgestrekt. Er wordt geleefd, gewoond, 
gewerkt, gerecreëerd. De wegen in het buitengebied hebben aandacht nodig.  

Stoffige, te hoge, bermen met kuilen worden aangepakt zodat het voor fietser en 
automobilist veiliger en prettiger wordt op de weg. Daarnaast  kijken we hoe we de 
wegen in het buitengebied veiliger kunnen maken voor iedereen. 

We bieden ruimte voor nieuwe initiatieven in vrijkomende boerderijen, zodat het 
buitengebied mooi en aantrekkelijk blijft. We denken mee met boerderijsplitsin-
gen, en bieden ruimte aan de plattelandswoning. We bieden kansen en stimuleren 
nieuwe ontwikkelingen, door de bestemming ‘agrarisch’ te verruimen zodat boeren 
hun eigen producten kunnen verwerken. We denken mee als een andere vorm of 
plek van een bouwblok, beter in te passen valt en de omgeving er daarmee vooruit 
gaat. De ontwikkeling van nieuwe natuur wordt voortvarend ter hand genomen en 
we kijken hoe we het agrarisch gebruik van het landschap op een goede manier 
met natuur kunnen combineren. Het groenonderhoud in het buitengebied wordt 
voortvarend ter hand genomen zodat Bernheze een mooie groene gemeente blijft.
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Wij zijn verantwoordelijk voor de toekomst van nieuwe generaties, en dat legt ons een 
belangrijke taak op. We zijn rentmeester van de toekomst. Bernheze zet koers naar 
een duurzame toekomst. We bieden ruimte aan zonnepanelen op vrijkomende 
agrarische gebouwen, stallen, bedrijfsgebouwen. Maar ook op eigen gebouwen van de 
gemeente. Zo bouwen we samen aan een eigen energievoorziening voor Bernheze.  

We zetten in op ledverlichting bij sportvelden.  

We bouwen zoveel mogelijk gasloos en stimuleren nul-op-de-meterwoningen. We 
stimuleren natuurontwikkeling in het buitengebied en geven ruimte aan particuliere 
initiatieven. 

Maatschappelijke organisaties zijn onze samenwerkingspartner bij het behoud en de 
ontwikkeling van een groen en gezond buitengebied. 

We staan samen aan de lat voor een duurzame toekomst. Daarom staan we open 
voor nieuwe duurzame technieken en ontwikkelingen in land-en tuinbouw. Wie in 
Bernheze duurzaam bouwt of onderneemt, heeft een streepje voor.

Samen wonen in Bernheze
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