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We zijn als rentmeester verantwoordelijk voor een duurzame en toekomstbestendige woon-, leef- en werkomgeving. Die is van en voor iedereen. De gemeente Zundert
is beheerder van de openbare ruimte. Samen met inwoners en gebiedspartners ontwikkelen we de openbare ruimte.

Zundert verbetert de mobiliteit

Minimaal 15% van de ambities in het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan
(GVVP) zijn behaald vóór 1 januari 2023

Zundert verbetert duurzaam en gebiedsgericht
de inrichting en het onderhoud van de openbare
ruimte

Inrichting en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte
voldoet aan het vastgestelde Integrale
Beheerplan Openbare Ruimte (IBP-OR)
vóór 1 januari 2026

Inrichting en onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte voldoet
aan het vastgestelde Waterrioleringsplan (WRP) vóór 1 januari 2026

Zundert draagt meer bij aan de circulaire
economie

% van het Landschaps-ontwikkelingsplan (LOP) is gerealiseerd vóór 1 januari
2023

De landelijke doelstelling: 30 kg.
restafval per jaar per inwoner in Zundert
is gerealiseerd vóór 1 januari 2026
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OPTIMALE PARTICIPATIE

De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma is gericht op het na-

Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s

streven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. Het succes van de programma’s is groten-

worden uitgevoerd voor, door en met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

deels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.
ZUNDERT PROOF
Ieder programma, iedere doelstelling en iedere inspanning is Zundert Proof. Dat betekent dat het in overeenstemming is met
de missie en visie van Zundert.
COMMUNICATIE
In het contact met de samenleving biedt de gemeente transparantie en is zij een toegankelijke betrouwbare partner die doet
wat ze belooft. De gemeente is ook wendbaar; ze beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en past zich daar op
aan.

