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Inleiding 
 

Op 16 maart 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bij een opkomst van 54,4% zijn 9.163 

stemmen uitgebracht. Daarbij kwam Bladel Transparant (BT) als de grootste partij uit de stembussen. 

Daarom heeft BT het initiatief genomen tot een verkenning middels oriënterende gesprekken met alle 

partijen CDA, VVD, PRO5 en VHP en daarna een verdieping met VHP en CDA.  

 

Conclusie uit de verkenning was dat een coalitie tussen partijen BT, VHP en CDA zo veel mogelijk 

kiezers vertegenwoordigt met een goede spreiding over alle kernen, een inhoudelijk sterk akkoord op 

de meest essentiële onderwerpen voor de komende jaren kan opleveren en een bewezen stabiele 

samenwerking kan voortzetten. Na de verkenning zijn daarom formerende overleggen tussen deze 3 

partijen gevoerd over het voorliggende coalitieakkoord. Daarna heeft een overleg tussen de kandidaat 

wethouders en met de burgemeester plaatsgevonden over de portefeuilleverdeling. De 

overeengekomen verdeling op hoofdlijnen is vastgelegd in dit akkoord.  

 

Deze coalitie heeft zo in gezamenlijkheid dit coalitieakkoord opgesteld als kader voor de koers van de 

gemeente Bladel voor de komende 4 jaren 2022 – 2026. Oppositiepartijen PRO5 en VVD zijn op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarbij is hen gevraagd hoe zij aankijken tegen een eventuele 

uitwerking van of aanvulling op dit coalitieakkoord tot een raadsagenda. Beide partijen reageerden 

hierop positief. Bij de vaststelling van dit akkoord in de gemeenteraad zullen hierover aanvullende 

procesafspraken gemaakt worden.  

Argumentatie coalitie 

Bij de verkiezingen op 16 maart 2022 behaalden de partijen BT, VHP en CDA gezamenlijk 77,3% van 

alle stemmen met een goede verdeling over de 5 kernen van de gemeente. Daarmee is de 

zetelverdeling 8 voor BT, 4 voor CDA en 4 voor VHP geworden, gezamenlijk 16 van de 19 

gemeenteraadszetels. Zoals in de inleiding al aangehaald wordt de samenwerking tussen BT, CDA en 

VHP in de afgelopen 4 jaren door alle 3 partijen als goed en stabiel aangemerkt. Partijen vinden een 

stabiele, respectvolle en daadkrachtige samenwerking belangrijk om de uitdagingen waar de gemeente 

voor staat en komt te staan, goed aan te kunnen.  

 

Inhoudelijk komen de verkiezingsprogramma’s van deze 3 partijen het dichtst bij elkaar. De verschillen 

zijn in een zorgvuldige onderhandeling en met inachtneming van de verkiezingsuitslag tot 

overeenstemming gebracht. De afspraken zijn vastgelegd in dit akkoord. Kenmerkend in de 

onderhandeling was de relatief grote onzekerheid voor onze gemeente over de gevolgen van allerlei 

nationale en internationale ontwikkelingen. Daarover meer onder ‘uitdagingen’. 

 

De coalitie is zich er ook zeer van bewust dat de oppositie ten opzichte van de afgelopen 4 jaar ook is 

veranderd. Van 5 zetels voor PRO5, VVD en D66 in 2018-2022 is die nu 3 zetels geworden; 2 voor 

PRO5 en 1 voor de VVD. De coalitie voelt een verantwoordelijkheid naar deze relatief kleine oppositie. 

De coalitie kiest ervoor met een akkoord op hoofdpunten te komen waardoor voor de komende 4 jaren 

onderwerpen over blijven om nader met alle fracties in te vullen. Dat geeft alle partijen ruimte om 

voorstellen in te brengen. 

Wij stellen daartoe voor om - na vaststelling van dit coalitieakkoord – met alle raadsfracties aanvullend 

te komen tot een door de gemeenteraad vastgestelde ‘raadsagenda’, waarin thema’s en onderwerpen 

(voorzien van een korte toelichting) die nog geen onderdeel uitmaken van het coalitieakkoord worden 

opgenomen en deze raadsperiode – voorbereid door het college - een raadsbehandeling krijgen. De 

totstandkoming van en procesgang om te komen tot deze raadsagenda zien we graag ingevuld worden 

in afstemming met alle raadsfracties.  
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Uitdagingen 

Een goede betrokkenheid van alle partijen in de raad is altijd van belang, in deze tijd zeker ook omdat 

de verwachting is dat ook de gemeente Bladel voor aanzienlijke uitdagingen komt te staan de komende 

jaren. Na de bijzondere jaren 2020 en 2021 door de Coronapandemie brak onlangs een ernstig conflict 

uit in Oost-Europa. Met allerlei gevolgen zoals een grote stroom vluchtelingen maar ook economische 

gevolgen. Als we al dachten dat we met een gezondheidscrisis een grote onzekerheid kenden, de 

onzekerheid die een dergelijk conflict met zich meebrengt is wellicht nog groter. Laat staan wat onze 

gemeenschap nog meer te wachten staat. 

 

Op economisch gebied speelt ook op gemeentelijke schaal een aantal aanzienlijke uitdagingen. Zo is 

het voorzien in voldoende arbeidskrachten een groeiende uitdaging voor vrijwel alle werkgevers ook in 

onze gemeente en in de regio. Gemeente Bladel heeft traditioneel een relatief hoge werkgelegenheid 

binnen haar grenzen. En de regionale schaal speelt ook steeds nadrukkelijker een rol in de besluiten 

die we als gemeente moeten nemen. Met de overige Kempengemeenten werken we al jaren in 

verschillende hoedanigheden samen. De schaal Metropoolregio Eindhoven of Brainport wordt ook 

steeds belangrijker. De economische ontwikkeling in Brainport is bijzonder in Nederland en Europa. Als 

gemeente in die regio spelen we, spelen onze inwoners daarin een rol. We verwachten regelmatig voor 

keuzes te komen staan met betrekking tot die rol.  

 

Al heel wat jaren staat ook de energietransitie op onze agenda’s. Die grote verandering zal nog heel 

wat jaren spelen. Ook daarin speelt de regionale en landelijke schaal een grote rol. Want niet iedere 

gemeente kan volledig zelfstandig die transitie realiseren en klimaatneutraal worden. En die transitie 

staat niet op zich. Deze houdt verband met onze woningbouwopgave, met plannen voor het landelijk 

gebied en voor natuur en ook met economische ontwikkelingen. 

 

Volkshuisvesting, de woningvoorraad en de aanvulling hiervan staat al jaren hoog op allerlei agenda’s 

en was ook een belangrijk thema tijdens afgelopen verkiezingen. Iedereen is het er over eens dat er 

woningen bij moeten komen in gemeente Bladel. In welke mate, op welke manier en waar, zijn en 

blijven aanzienlijke uitdagingen. Demografische ontwikkelingen en de regionale schaalsprong moeten 

of kunnen hierin sterk richtinggevend zijn.  

 

De zorg voor het welzijn van onze gehele gemeenschap, onze ruim 20.000 inwoners, blijft veel 

aandacht van de gemeenten vragen. Na de decentralisaties in 2015 is de inzet en aandacht hiervoor 

bij gemeenten enorm gegroeid. En mede door de Coronapandemie is nog maar eens duidelijk 

geworden dat goede zorg, de individualisering en daaruit voortkomende eenzaamheid, maar ook goede 

jeugdzorg ontzettend belangrijk zijn en blijven.  

 

Zo hangt alles met alles samen. En dan is er nog de financiële positie en draagkracht van onze 

gemeente. Voor een belangrijk deel van haar inkomsten is iedere gemeente in Nederland afhankelijk 

van de uitkeringen uit het gemeentefonds door het Rijk. Die uitkering fluctueert ieder jaar. Afgelopen 

jaren hebben we als gemeente voornamelijk meevallers gehad, op dit moment ziet ook de financiële 

huishouding voor de komende raadsperiode er gezond uit. Maar er kunnen komende jaren wellicht nog 

enkele tegenvallers komen. De gemeente Bladel is gelukkig financieel gezond en kan wel wat hebben 

maar het financieel beheer zal toch de nodige extra aandacht vragen. 

College en portefeuilleverdeling 

Deze uitdagingen overziend, zijn de coalitiepartijen overeengekomen met een 4-tal fulltime wethouders 

te gaan werken. De exacte portefeuilleverdeling is aan het college van B&W. De extra wethouder wordt 

nodig geacht om de uitdagingen waar de gemeente Bladel de komende jaren voor staat, goed aan te 

kunnen. Dat vraagt in de ogen van de coalitiepartijen extra inzet op meerdere fronten, goed te verdelen 

over de portefeuilles. Op hoofdlijnen is de volgende verdeling overeengekomen: 
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- Burgemeester Remco Bosma: Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Regionale samenwerking 

- Wethouder en 1e locoburgemeester Davy Jansen (BT): Welzijn, Volkshuisvesting, Cultuur en Sport. 

- Wethouder en 2e locoburgemeester Cees van de Ven (VHP): Financiën, Mobiliteit, Onderwijs en 

Jeugd. 

- Wethouder en 3e locoburgemeester Fons d’Haens (CDA): Grondzaken, Omgevingsrecht, Milieu, 

Transitie landelijk gebied. 

- Wethouder en 4e locoburgemeester Hetty van der Hamsvoort (BT): Economische zaken en 

arbeidsmarktbeleid, Vrijetijdseconomie en Bedrijventerreinen.  

Inhoudelijk akkoord 

Het hierna volgende inhoudelijk akkoord is opgebouwd volgens de begrotingssystematiek van de 

gemeente Bladel. Daar waar de coalitiepartijen zich uit willen spreken, is in dit akkoord opgenomen. 

Omdat op vele punten nog significante onzekerheden en nader onderzoek nodig zijn, is er voor gekozen 

dit plan niet door te laten rekenen. Wel is een vooruitblik over de financiële huishouding van de 

gemeente Bladel komende raadsperiode opgenomen. Gelukkig kan de begroting door solide beleid 

tegen een stootje en biedt die vooralsnog ruimte voor nieuw beleid. 

Communicatie en participatie 

Wij vinden het belangrijk en willen daarom benadrukken dat het onlangs, in december 2021, door de 

raad aangenomen participatiebeleid goed wordt uitgevoerd. De gemeente is er voor de inwoners en 

dient ze tijdig en in de mate die mogelijk is te betrekken in plannen en planvorming. 

Tot slot 

Dit coalitieakkoord tussen partijen BT, CDA en VHP vormt voor deze partijen een solide basis om de 

komende bestuursperiode hun vruchtbare samenwerking voort te zetten. Wij zijn van mening de 

uitdagingen waar de gemeente Bladel voor staat en komt te staan uitstekend aan te kunnen. 

 

De partijen en raadsfracties van BT, CDA en VHP wensen deze coalitie formeel te bekrachtigen met 

vaststelling van dit akkoord en benoeming van de door partijen voorgedragen wethouders in de 

openbare raadsvergadering van 12 mei 2022. 

 

 

Aldus overeengekomen te Bladel op 29 april 2022; 

 

 

Namens de raadsfracties, 

 

Bladel Transparant    CDA     VHP 

 
 

Davy Jansen    Niels Beerens    Wim van der Linden 
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0. Bestuur en ondersteuning 

Bestuurlijke toekomst 

De gemeente Bladel bezit voldoende bestuurskracht om de uitdagingen van de komende tijd als 

zelfstandige gemeente aan te gaan. Hier hoort een organisatie bij die voldoende toegerust is om het 

bestuur te ondersteunen. 

Samenwerking in de regio 

De Metropool Regio Eindhoven (MRE) is een prima plek om zaken op te pakken samen met de 21 

gemeenten. De schaal van de 21 gemeenten is een logische schaal om gemeentelijke samenwerking 

vorm te geven. 

Samenwerking in de Kempen 

De samenwerking in de Kempen loopt op vele fronten prima. Ook is er ruimte voor verandering en 

verbetering. Op korte termijn wordt een aantal verbeterpunten doorgevoerd. De aanpassingen moeten 

er onder meer toe leiden dat er meer binding met onze gemeente ontstaat en dat daarmee de politieke 

sensitiviteit beter tot z’n recht komt. 

Financiën 

Wij staan voor solide financieel beleid. De Bladelse begroting dient (meerjarig) structureel in evenwicht 

te zijn. Uitgangspunt is dat structurele uitgaven, structureel gedekt worden: nieuw beleid zal altijd 

meerjarig gedekt moeten zijn en is uitsluitend mogelijk als sprake is van structureel hogere inkomsten 

of lagere lasten.  

 

Het is belangrijk om voldoende weerstandsvermogen te hebben, zodat financiële risico’s kunnen 

worden opgevangen, zonder effect op de lopende begroting.  

 

In de Maartbrief van 6 april 2022 informeert de Minister van BZK, vooruitlopend op de meicirculaire 

2022, de gemeenten over de financiële gevolgen van de belangrijkste maatregelen uit het 

coalitieakkoord van Rutte IV. De financiële gevolgen bestaan uit het accres en de opschalingskorting 

op basis van het regeerakkoord. Ook wordt informatie gegeven over de invoering van de nieuwe 

verdeling van het gemeentefonds. Op basis van deze Maartbrief kunnen we tot en met 2025 aanzienlijk 

meer algemene uitkering uit het gemeentefonds tegemoet zien. Het accres voor de jaarschijf 2026 daalt 

echter sterk en ook de opschalingskorting komt vanaf 2026 weer in volle omvang terug.  

 

Als motivatie hiervoor geldt het feit dat het kabinet kijkt naar een andere bekostigingssystematiek voor 

gemeenten en een verruiming van het lokale belastinggebied. Wij maken hier een eigen inschatting dat 

de financiële ruimte vanaf 2026 hoger kan liggen dan de kale accrescijfers voor 2026 laten zien. Omdat 

er geen inhoudelijke onderbouwing voor de opschalingskorting is gaan wij er van uit dat deze korting 

structureel van de baan is. Wij vinden het daarom verantwoord om een gecalculeerd en behoedzaam 

risico in deze te accepteren. 

 

Door de oorlog in Oekraïne zijn de financiële onzekerheden echter ook toegenomen. De energieprijzen 

zijn (nog meer) gestegen, de kans op een economische recessie wordt hoger ingeschat en moeten de 

huidige kabinetsplannen gelet op een pakket van financiële tegenvallers worden bijgesteld. De 

oplossingen van de tekorten tellen mee voor het accres als het rijk besluit tot lagere uitgaven, en tellen 

niet mee voor het accres als het rijk besluit tot belastingverhogingen of tot een groter tekort. Uiteindelijk 

heeft dit ook effect op de financiële situatie van de gemeenten. Op dit moment is niet te becijferen hoe 

groot dit is, maar we moeten rekening houden met een flinke korting op het gemeentefonds. Op basis 
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van een grove vuistregel zal deze neerwaartse bijstelling kunnen oplopen naar circa €1 miljoen 

structureel. In de komende meicirculaire 2022 weten we meer of onze aannames de juiste zijn geweest. 

 

Ondanks deze mogelijke tegenvaller is de verwachting dat we alsnog een robuuste begroting 

(peildatum: 20 april 2022) kunnen aanbieden. Een begroting met voldoende ruimte voor nieuw beleid 

en een begroting die tegen een stootje kan. 

 

De economische onzekerheid die een oorlog als in Oekraïne met zich meebrengt, maakt het echter 

lastig om een financieel duurzaam gezonde gemeente te blijven. We willen daarom de komende jaren 

constant een vinger aan de pols houden met besluiten rond nieuw beleid, omdat het onvoorspelbaar is 

hoe het gaat verlopen. 

Belastingen 

Voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges worden kostendekkende tarieven gehanteerd. 

De tarieven voor de toeristenbelasting worden afgestemd op het landelijk gemiddelde (COELO)tarief, 

met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens. Hierbij wordt in 2022 het tarief voor deze 

bestuursperiode (van vier jaar) vastgesteld zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Een deel 

van de toeristenbelasting wordt (zichtbaar in de jaarrekening) ingezet voor recreatie en toerisme.  

Voor de onroerende zaakbelasting wordt in beginsel een inflatie-volgend beleid gehanteerd. 

1. Veiligheid 

Veilig wonen, werken en recreëren 

Veiligheid is een basisbehoefte van elke inwoner. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid om 

een veilige woon-, werk- en recreatie-omgeving te creëren voor onze inwoners. Vanuit deze 

verantwoordelijkheid hechten we grote waarde aan de buurt(preventie)teams: zij versterken het gevoel 

van veiligheid en nabijheid van nabuurschap, iemand die om je geeft en die nabij is, met name voor 

ouderen, alleenstaanden en eenzamen. 

  

Naast een veilige woon- en leefomgeving zijn er belangrijke uitdagingen in het bevorderen van de 

verkeersveiligheid in de gemeente Bladel. 

2. Verkeer en vervoer 

N284 

De provincie is wegbeheerder en verantwoordelijk voor de reconstructie. De gemeente Bladel is 

vertegenwoordigd in de Stuurgroep N284. Dat biedt ons de gelegenheid om druk uit te oefenen op het 

proces waardoor snellere realisatie mogelijk wordt. Nut en noodzaak van een snellere aanpak zijn 

dagelijks waarneembaar. Onderzocht moet worden of vooruitlopend op de geplande werkzaamheden 

verbeteringen kunnen worden aangepakt, de zogenaamde no-regret maatregelen. 

De werkzaamheden gaan geruime tijd voor overlast zorgen, omdat gedurende het werk alternatieve 

routes gebruikt gaan worden. Dat vraagt om een grondige aanpak waarbij extra wegen moeten worden 

aangelegd ter voorkoming van verkeersinfarcten. 
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Verkeersvisie 

In 2022 neemt de raad een besluit over de nieuwe Verkeersvisie die leidend zal zijn voor de komende 

jaren. Veiligheid is hierin een belangrijk thema. In de verkeersvisie wordt bijvoorbeeld een vrij liggend 

fietspad genoemd aan het Dominépad te Hoogeloon om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er moet 

prioriteit aan de realisatie van dit fietspad worden gegeven. 

3. Economie 

Strategische impuls 

Gemeente Bladel heeft als deelregio van Brainport economische kracht en potentie om een belangrijke 

bijdrage te blijven geven aan deze krachtige economische motor van Nederland. Als gemeente Bladel 

willen we dat de schaalsprong in balans is met een gezonde leefomgeving. Een kwaliteitsimpuls is 

nodig om een belangrijke gemeente te blijven in het krachtige speelveld. We willen dan ook een 

strategische impuls geven aan innovatieve bedrijven en behoud van goed ondernemersklimaat in de 

gemeente door de volgende onderdelen in deze raadsperiode op te pakken.  

1. Onderzoek naar mogelijke nieuwe/bestaande locaties in alle kernen voor ondernemers 

doelgroep van de kleinschalige, lokaal gebonden bedrijvigheid (< 5.000 m2); 

2. Afronden van het onderzoek van de Kempengemeenten voor een regionaal bedrijventerrein 

(KBP2); 

3. Kwaliteit, veiligheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van bestaande bedrijventerreinen handhaven 

dan wel verbeteren; 

4. Er wordt een bedrijfscontactfunctionaris aangewezen als contactpersoon voor onze 

ondernemers; 

5. Versterken van het voorzieningenniveau (zie paragraaf 5 Sport, cultuur en recreatie).  

Om bovenstaande actielijnen op te pakken zal er extra ambtelijke formatie worden toegevoegd voor 

economische zaken. 

Recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. De vrijetijdseconomie is van 

grote maatschappelijke betekenis voor Gemeente Bladel. Deze draagt bij aan het behoud van 

voorzieningen, het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap. Er zal 

uitvoering gegeven worden aan het uitvoeringsprogramma in samenwerking met de VISIT organisatie. 

We zien kansen om vrije tijd en zorg te combineren en samen te brengen. We willen meer stimuleren 

op gebiedsontwikkeling, aanbodontwikkeling en regiopromotie. 

4. Onderwijs 

Onderwijsvoorzieningen 

Onze gemeente mag trots zijn op de onderwijsvoorzieningen. Zij vervullen een regionale functie omdat 

nagenoeg alle onderwijsvormen aanwezig zijn. De afgelopen jaren zijn alle basisscholen grondig 

gerenoveerd of nieuw gebouwd. Samenwerking met het onderwijsveld is van groot belang om 

wederzijdse ambities waar te kunnen maken. 

De keuze vanuit het onderwijs om techniekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs te 

stimuleren is voor de toekomst van groot belang om de positie die de Kempen inneemt in de regio, in 

stand te houden  
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Met de extra gelden die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar zijn gesteld, zijn 

scholen in staat om hun onderwijs aan te passen aan de ontwikkelingen die zij zelf van belang achten. 

Als gemeente denken wij graag mee met het onderwijs. 

Maatschappelijke stage 

Voor jongeren is het belangrijk om te leren dat het erbij hoort dat je wat voor een ander over hebt. Een 

maatschappelijke stage kan hier aan een bijdrage leveren. Wij willen dat het college met het Pius X 

College in gesprek gaat om opnieuw uitvoering te geven aan de maatschappelijke stage. Bijkomend 

voordeel is dat de behoefte aan vrijwilligers bij verenigingen en maatschappelijke organisaties hierdoor 

ingevuld kan worden.  

Cultuureducatie 

Cultuurplaza de Kempen verzorgt voor de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Click 

Cultuur. Vier keer per jaar kunnen leerlingen kennismaken met allerlei culturele activiteiten in de 

Kempen. De cultuurcoaches van Cultuurplaza de Kempen verzorgen dus al diverse ontmoetingen met 

cultuur voor onze leerlingen. We zien echter ook dat er nog kansen te pakken zijn op het gebied van 

historie, kunst en cultuur. De Rijksoverheid wil ook graag dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt 

van het lesprogramma en stelt hier middelen voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit. Op deze manier kunnen we een nog sterkere impuls geven aan cultuureducatie in de 

gemeente Bladel.  

5. Sport, cultuur en recreatie 

Toekomstbestendige sportparken 

Er zijn ontwikkelingen op alle sportparken in de gemeente Bladel. Wij vinden dat sportparken een 

belangrijke voorziening zijn in de gemeente, maar ook erg belangrijk zijn voor de kleine kernen. Daarom 

willen we met de verenigingen en inwoners bekijken wat er nodig is om de sportparken zo 

toekomstbestendig mogelijk te maken, waarbij ook aandacht is voor verkeersveiligheid. 

  

Een aantal ontwikkelingen dat hier aan bijdraagt is momenteel al in onderzoek. Zo loopt er een 

onderzoek naar de realisatie van ver-/nieuwbouw voor voetbalvereniging in Casteren. Het college gaat 

met de resultaten van dat onderzoek aan de slag. We willen toewerken naar een toekomstbestendige 

accommodatie. 

  

De korfbalverenigingen van Hapert en Hoogeloon zijn gefuseerd en de korfbalvereniging van Netersel 

en Casteren zijn bij deze nieuwe korfbalvereniging aangesloten. Ook voor deze vereniging loopt een 

onderzoek voor gezamenlijke huisvesting. Vanwege de groei en de ambities van Handboogvereniging 

OBK is een onderzoek naar uitbreiding van de accommodatie gewenst.   

 

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid voor de realisatie van een kunstgrasveld voor 

voetbalvereniging Hapert (waarbij indien de realisatie haalbaar is, gekoerst zal worden op realisatie 

voor 2025). 

 

In de gemeente Bladel zijn de sportvelden vaak onderwerp van discussie. De kwaliteit van de velden 

moet omhoog en de onkruiddruk omlaag. Wij willen daarom dat er samen met de verenigingen en 

professionals naar oplossingen wordt gezocht waarmee de verenigingen tevreden zijn. Ook willen we 

dat meer verantwoordelijkheden en vrijheden bij de vereniging kunnen komen te liggen.  
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Cultuur 

Om cultuur meer op de kaart te zetten, is het belangrijk dat initiatieven beoordeeld worden en dat daar 

een vervolg aan gegeven kan worden. Om de gemeente Bladel daarin te ondersteunen, is het wenselijk 

dat er een cultuurcommissie wordt ingesteld. In deze commissie komen inwoners van onze gemeente 

die affiniteit hebben met cultuur en vanuit hun achtergrond en expertise kunnen adviseren over 

initiatieven. Daarbij is ook aandacht voor het meer zichtbaar maken van de cultuurhistorie van de 

gemeente. 

  

De muziekverenigingen en fanfares hebben een belangrijke culturele functie in de gemeente, maar ook 

een belangrijke rol in het opleiden van jongeren die een instrument willen leren spelen. 

Muziekverenigingen signaleren dat de subsidiemethodiek drempelverhogend kan werken en daar moet 

een aanpassing in komen.  

6. Sociaal domein 

Eén zorgloket 

Over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat veel onduidelijkheid. We herstellen dat 

door de processen duidelijk en begrijpelijk zichtbaar te maken (geen ‘van-het-kastje-naar-de-muur-

bureaucratie’). Zorgen dat het nog duidelijker wordt voor inwoners waar men zich met een zorg- en 

welzijnsvraag kan melden. De structuur van ons lokale netwerk moet logisch en bekend zijn. Goede 

communicatie (ook op papier) en een duidelijke website zijn belangrijk. 

 

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een laagdrempelig ‘sociaal huis’ waar één loketfunctie is voor 

alle maatschappelijke vragen en waar de vragensteller daarna door één contactpersoon geholpen 

wordt. Bij het zoeken naar een oplossing betrekken we nadrukkelijk het voorliggend veld en vrijwilligers 

om de druk op de professionals in de uitvoering van de Wmo te ontlasten. Daarbij zorgen we dat de 

ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij blijft, ook in de kleine kernen. 

Senioren 

Er is aandacht in brede zin voor de steeds groter wordende groep senioren in de gemeente. We willen 

voorkomen dat senioren eenzaam worden en in een isolement geraken. De gemeente gaat zichtbaar 

aan de slag met het uitvoeren van het visiedocument ‘Ouder worden in gemeente Bladel’ en we 

evalueren die in 2024. 

 

Het ontwikkelen van seniorvriendelijke woonwijken in de dorpskernen heeft prioriteit. Daarbij zorgen we 

dat de openbare ruimte past bij de doelgroep, ook bij al bestaande hofjes zoals de Koolbogt. Voor de 

samenhang zetten we in op het ontwikkelen van een visie op wonen met zorg. Die moet in Q3 van 2022 

gereed zijn waarna de uitvoering gestart kan worden. 

Zorgfuncties 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een niet meer weg te denken voorziening in onze gemeente. 

Ouders, kinderen, scholen, artsen, maatschappelijk werkenden doen een beroep op CJG. De 

waardering voor het CJG is groot. In regionaal verband wordt goed samengewerkt met andere 

gemeenten en zorgverleners, ook als het gaat om kinderen die veel zorg - bijvoorbeeld buitenshuis - 

nodig hebben. Het tekort aan personeel leidt soms tot (te) lange wachttijden. Dat vraagt om extra 

aandacht de komende bestuursperiode. 
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Jeugd en jongeren 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het idee hierachter 

is dat gemeenten jeugdzorg efficiënter en effectiever kunnen inrichten. Sinds de invoering blijkt echter 

dat wachttijden oplopen en tekorten ontstaan. We zetten daarom in op voldoende expertise in het CJG+. 

Tevens zetten we in op preventie en samenwerking om ervoor te zorgen dat we problemen vroegtijdig 

signaleren en erger kunnen voorkomen. Bovendien willen we een vlotte overgang van de Jeugdwet 

naar de Wmo borgen wanneer de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt. 

Steunstructuur mantelzorgers en vrijwilligers 

De verwachtingen zijn steeds meer dat inwoners leunen op hun eigen netwerk. In de toekomst zal ons 

land, en dus ook onze gemeente, verder vergrijzen. De zorg staat onder druk en zal er steeds vaker 

een beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Zonder hen kunnen we de zorg en de 

sociale structuren in onze gemeente niet handhaven. We willen er daarom voor zorgen dat zij 

voldoende ondersteund worden en niet overbelast raken. De mantelzorgwaardering, -lunch en -diner 

blijven in stand. De mantelzorgondersteuner en vrijwilligersondersteuner worden vast onderdeel in het 

proces van ondersteuning. Verder willen we informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers organiseren 

en inzetten op het ontlasten van hen, bijvoorbeeld met initiatieven als respijtzorg light (een adempauze 

voor mantelzorgers). 

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking 

Op alle terreinen, in zowel beleid als uitvoering, blijven we werken aan een inclusieve gemeente. We 

nemen de kaders van Agenda 22 in acht, zodat onze gemeente toegankelijk blijft.  

7. Volksgezondheid en milieu 

Energietransitie (Milieu en duurzaamheid) 

Gemeente Bladel wil een bijdrage leveren aan de landelijke ambities voor het reduceren van 49% CO2 

in 2030. Dit op basis van haalbaarheid en resultaatgerichtheid, in lijn met het opbouwende proces van 

het Nationaal Klimaatakkoord (2019) richting 2050. Hierbij zal dus invulling worden gegeven aan de 

Regionale Energiestrategie (RES), inclusief zonneladder. Binnen de gemeente Bladel ligt de nadruk de 

komende jaren op besparen en verduurzamen. Daarnaast willen we innovatieve en technische 

oplossingen voor congestie en afname van schaarste. Zowel particulieren als ondernemers worden 

gestimuleerd zich hiervoor in te zetten. In deze raadsperiode zullen er dan ook geen grootschalige 

projecten worden opgestart, behalve – indien mogelijk - de realisatie van de ecozone A67. 

We blijven Enexis en Tennet aansporen om de netwerkcapaciteit zo snel mogelijk drastisch te 

vergroten. Daarnaast onderzoeken we hoe we als gemeente, in samenwerking met het bedrijfsleven 

en andere actoren, ervoor kunnen zorgen dat opgewekte energie op het netwerk terecht kan.  

Grondstoffencentrum  

Het contract met de huidige milieustraat loopt ten einde in 2023. Meerdere Kempengemeenten zijn op 

zoek gegaan naar een alternatieve locatie voor een regionaal grondstoffencentrum waarbij uit het 

locatie-onderzoek het KBP als de meest geschikte locatie werd voorgesteld. De komende periode wordt 

ingezet om in samenspraak met deelnemende gemeenten en afstemming met de omgeving te komen 

tot een uitgewerkt plan, inclusief exploitatie-overzicht, voor een grondstoffencentrum dat zal worden 

voorgelegd aan de gemeenteraden.  
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8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 

Woningbouwprogramma 

Er blijft de komende periode een grote behoefte aan woningen. Tot 2030 voorziet het 

woningbouwprogramma in circa 1200 woningen. Afhankelijk van demografische en economische 

ontwikkelingen is de verwachting dat op middellange termijn een tekort ontstaat aan projecten en 

locaties. 

In relatie tot de schaalsprong van de Brainport-regio moet de raad op korte termijn een ambitie 

vaststellen voor de gemeente Bladel. Vooralsnog wordt gedacht aan in totaal 2500 woningen voor de 

komende 10 jaar. Nog voor de zomer neemt de raad een besluit over de ambitie in relatie tot de 

schaalsprong. Daarna wordt een nieuwe structuurvisie opgesteld waarin voor alle kernen 

uitbreidingslocaties worden aangewezen. De uitkomst vormt het uitgangspunt voor de structuurvisie. 

Deze wordt als onderdeel van de omgevingsvisie nog in 2022 vastgesteld. 

Doelgroepen 

Naast betaalbare woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens is er grote behoefte aan 

levensloopbestendige woningen voor senioren. Door (meer) in te zetten op deze doelgroep komt 

doorstroming beter op gang. Met name bij inbreidingslocaties nabij voorzieningen krijgen 

seniorenwoningen prioriteit. 

Regie: actieve grondpolitiek 

Om meer regie te krijgen op de bouwstroom gaat de gemeente vaker actieve grondpolitiek toepassen, 

zoals voor locatie ‘de Panrijt’ in Hoogeloon. Gemeentelijke grondposities zijn ook de katalysator voor 

CPO-projecten. We blijven ruimte geven aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) naast 

ontwikkeling door marktpartijen. 

  

De gemeente gaat daarnaast actief aan de slag met herinrichtingsplannen om bestaande wijken te 

transformeren. Huizen in woonwijken uit de jaren ‘70 en ouder zijn ongeschikt voor de toekomstige 

woonbehoefte en moeilijk te verduurzamen (in relatie tot de energietransitie). Vrijkomende locaties in 

de wijk kunnen worden ontwikkeld met seniorenwoningen, zodat doorstroming op gang komt. Het is 

mogelijk de fysieke omgeving van woonwijken te transformeren met behoud van de ruimtelijke identiteit. 

In Bladel (omgeving Den Herd en Praktijkschool) en Hapert (omgeving d’n Tref) doet deze kans zich 

voor. 

 

Woningbouw wordt een speerpunt voor de ambtelijke organisatie. Indien noodzakelijk wordt de 

capaciteit hiervoor uitgebreid en/of de organisatie aangepast. 

Centrumplan Hapert 

Met de komst van de MFA ‘Hart van Hapert’ doet zich een unieke kans voor om op de vrijgekomen 

locaties van gemeenschapshuis Den Tref en basisschool Het Palet woningen te ontwikkelen in het 

centrum van het dorp Hapert. De centrumvisie van OD205 is door de gemeenteraad eerder al 

vastgesteld. 

Belangrijk is dat bij de invulling van Den Tref,  ook wordt ingezet op woningen voor senioren, aansluitend 

bij de huidige bebouwing van het Alexanderhof, waardoor een mooi ‘woonhof’ kan ontstaan.  

Op de huidige locatie van basisschool Het Palet is onder andere een nieuw dorpsplein voorzien, 

waarmee een impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid van de kern Hapert.  

De vraag van de ondernemers om de functionaliteit en uitstraling van het huidige marktplein te 

verbeteren, sluit daarbij aan. Samen met de lokale ondernemers willen we toewerken naar een veilig, 

praktisch en prettig marktplein dat inwoners aanspreekt.  
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Het eerder toegezegde verkeerscirculatieplan maakt deel uit van deze ontwikkeling in het centrum van 

Hapert. 

Realisatie(fase) Gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel. 

De ontwerp- en voorbereidingsfase voor realisatie van het Gemeenschapshuis aan de Markt is begin 

dit jaar afgerond. 

Voor daadwerkelijke realisatie van het beoogde Gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel geldt voor 

ons het op 10 februari 2022 door de gemeenteraad vastgestelde taakstellende budgettaire kader voor 

de bouw- en stichtingskosten van het ontwerp met bestek van december 2021. 

De recente mondiale ontwikkelingen op de bouwgrondstoffenmarkt hebben echter grote invloed op de 

prijsvorming en aanbesteding van bouwprojecten en daarmee ook voor het Gemeenschapshuis aan de 

Markt. 

  

Vooralsnog gaan wij uit van realisatie van het beoogde ontwerp binnen het eerder door de raad 

vastgestelde financiële kader maar daar waar budgettaire keuzes majeure consequenties hebben voor 

het ontwerp van december 2021 zullen wij hierover aanvullende besluiten nemen waarmee het door 

ons gewenste gemeenschapshuis voor de kern Bladel in de eerste helft van deze raadsperiode kan 

worden gerealiseerd. 

Accommodatiecarrousel 

In de financiering van het project gemeenschapshuis aan de markt wordt rekening gehouden met de 

‘vrijval’ van vier locaties/accommodaties waarvan de opbrengst als dekking wordt ingezet voor de 

realisatie van het  gemeenschapshuis aan de Markt. Daarbij zijn de locaties niet leidend, maar de totale 

opbrengst die gerealiseerd dient te worden wel (taakstellend). De vrijkomende locaties praktijkschool 

(Burg. Goossensstraat) en Den Herd zijn bij uitstek geschikt om te voorzien in woningbouw 

(bijvoorbeeld voor senioren) en daarnaast kan worden gekeken of andere ontwikkelingen, zoals een 

gezondheidscentrum voor de kern Bladel, mogelijk zijn.     

Afronding Realisatie(fase) MFA Hapert. 

De realisatie van de MFA Hart voor Hapert bevindt zich in de afrondende fase. Na de zomervakantie 

2022 dient de school de oversteek gemaakt te hebben en kunnen de overige gebruikers ook de nieuwe 

accommodatie in gebruik nemen. 

Voor daadwerkelijke realisatie blijft het college binnen het door de gemeenteraad vastgestelde 

taakstellende budgettaire kader. De recente mondiale ontwikkelingen op de bouwgrondstoffenmarkt 

hebben echter grote invloed op de prijsvorming. Vooralsnog gaan wij uit van realisatie binnen het eerder 

door de raad vastgestelde financiële kader maar daar waar budgettaire keuzes majeure consequenties 

hebben voor het ontwerp zullen wij hierover aanvullende besluiten nemen waarmee de door ons 

gewenste MFA Hapert kan worden gerealiseerd. 

Egyptische Poort: tijd om door te pakken! 

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 ligt het uitwerkingsplan van de Egyptische Poort inclusief nieuw 

binnenzwembad, zwemplas en woningbouw ter besluitvorming voor. Het uitwerkingsplan is een 

uitwerking van de diverse deelprojecten die binnen de raadskaders eerder in het proces zijn 

meegenomen om de complexe puzzel binnen het plangebied te kunnen leggen. In het plan is de richting 

beschreven waar we de komende 15 jaar naar toe willen werken. Naar aanleiding van het plan komen 

er uitgewerkte deelprojecten richting de gemeenteraad, waarbij op inhoud een keuze gemaakt kan 

worden. Hierbij worden de volgende afspraken gemaakt: 

 

De aanleg van een zwemplas in het gebied heeft hoge prioriteit en is zelfs katalysator voor het gehele 

gebied. Voor de zwemplas wordt uiterlijk Q4 2022 een uitwerkingsplan opgesteld, waarin beheer en 
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exploitatie (inclusief risico’s) verder zijn uitgewerkt. Er moet ook rekening worden gehouden met de 

gevolgen van het ruimtegebruik voor het sportpark, in relatie tot de toekomst van de sportvoorzieningen. 

Daarnaast is het uitgangspunt om een nieuw zwembad te realiseren én de gemeente heeft hier ook 

een jaarlijkse subsidie voor over. We realiseren ook nieuwe woningen in de Egyptische Poort. Waarbij 

een positieve grondexploitatie uitgangspunt is. 

 

Het toekomstbestendig maken van het gemeentelijke sportpark Smagtenbocht, zoals opgenomen in 

het uitwerkingsplan, is voor ons een doel op de langere termijn. Daarbij zetten we in op koppelkansen 

waar zich ook andere ontwikkelingen voordoen. Dus we investeren slim en op het juiste moment om te 

voorkomen dat er sprake van kapitaalvernietiging is. Hiervoor wordt uiterlijk 2023 een lang termijn 

uitvoeringsplan opgesteld. 

 

Voor de Egyptische Poort als totaalgebied is kostenneutraliteit geen pré, mits sprake is van duidelijk 

maatschappelijke meerwaarde.  

 

Samenhangend met de Egyptische Poort komt er ook een inspanning om te komen tot realisatie van 

een fietserstunnel onder de N284, waarbij realisatie en financiering grotendeels door de provincie 

plaatsvindt. In het gebied zetten we ook in op een fietsverbinding van de nieuw aan te leggen tunnel 

naar bedrijventerrein de Sleutel zodat er een snelle verbinding ontstaat én fietsen naar het werk 

gestimuleerd wordt. Daarnaast zetten we ook in op het herinrichten en autoluw maken van de Bossingel 

voor een meer veilige verbinding naar het sportpark en recreatief gebied (bijvoorbeeld de Tipmast, 

visvijver etc.). 


