Gemeente Zundert,
samen in regie

Van strategische visie naar regiegemeente in wording
Hierbij presenteer ik u de uitgave ‘Gemeente
Zundert, samen in regie’.
Het resultaat van een gezamenlijke inspanning
van de Adviescommissie Bestuurlijke
Doorontwikkeling, het college van burgemeester
en wethouders, onze ambtenaren en – eerst en
vooral – de inwoners van Zundert.

In dit boekje vindt u verschillende wensen en ideeën
terug, inspirerende plannen die Zundert nog
mooier maken. We delen ze graag met u. Het is goed
dat inwoners meedenken over de toekomst van hun
kern en van de totale gemeente. Die creativiteit en
saamhorigheid maken enthousiast. Ik wens u dan
ook veel leesplezier. Laat u inspireren!

Onze samenleving is sterk in beweging.
De gemeente Zundert ontwikkelt zich naar
regiegemeente en dat doet doen we niet alleen.
We zoeken de dialoog met onze inwoners en
ondernemers, partners en buurgemeenten, op
allerlei manieren. Hoe denken zij over de
toekomst van Zundert? Welke wensen en ideeën
leven er binnen onze gemeente? Kunnen we deze
wensen met elkaar realiseren? Want met elkaar
krijgen we meer voor elkaar, dat is het
uitgangspunt.

L. C. Poppe-de Looff
Burgemeester gemeente Zundert

Tournee door de kernen
-

Hoe zien inwoners de toekomst van hun kern?
Wat gaat er goed en wat kan beter?
Welke wensen en ideeën leven er?
Hoe dragen inwoners zelf bij aan de leefbaarheid in hun kern?

Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen, is een tournee door de kernen georganiseerd.
Inwoners zijn uitgenodigd mee te praten middels een algemene uitnodiging op de gemeentelijke website en
in de Zundertse Bode. Later zijn ook flyers en posters ingezet. Daarnaast zijn de raadsleden verzocht hun
achterban en netwerk te enthousiasmeren en uit te nodigen voor de bijeenkomsten. Zowel de Zundertse
Bode als ROS-TV besteedden aandacht aan de tournees.

De bijeenkomsten vonden plaats in:
- Achtmaal 		
26 november 2015
- Zundert 		
30 november 2015
- Wernhout
22 februari 2016
- Klein Zundert
29 februari 2016
- Rijsbergen
8 maart 2016
Deze avonden zijn redelijk tot zeer goed bezocht door de inwoners van de verschillende kernen. Na een
algemene inleiding werd telkens in groepjes een aantal thema’s besproken: Wonen, Economie &
Bedrijvigheid, Zorg, Leefbaarheid, Cultuur en Voorzieningen in dorpen en wijken. Vervolgens werd de
aanwezigen gevraagd een top 5 van prioriteiten voor hun eigen dorp aan te geven.

Top 5
Tal van wensen en ideeën passeerden de revue.
En hoewel sommige onderwerpen specifiek
betrekking hebben op één kern, zijn ook zaken
benoemd die betrekking hebben op de gehele
gemeente. Een aantal wensen springt er uit, zowel in
de veelvuldigheid waarmee ze genoemd zijn, als in
de mate van behoefte eraan.
1.
2.
3.
4.
5.

Een vast contactpersoon per kern bij de
gemeente, een zogenoemde ‘kern-regisseur’ die
als spil fungeert tussen de kern en de gemeente.
Verminder het aantal regels + verhelder wat mag
en kan.
Ga vaker in gesprek met inwoners, betrek hen bij
beleid/plannen
Elke kern een dorpsraad
Elke kern een basisschool

ACHTMAAL
‘t Gouwe Hart, 26 november 2015
Ruim veertig inwoners, raads- en collegeleden
gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van
Achtmaal. Vele onderwerpen kwamen aan bod.
Binnen het thema Economie werd onder meer
genoemd dat kleine bedrijven zich makkelijker in
het buitengebied zouden moeten kunnen vestigen op
vrijkomende bebouwing. Niet voor alle ondernemers
is vestiging op een industrieterrein een goede optie.
Ook is gesproken over de mogelijkheden om
inwoners zelf meer verantwoordelijkheid te geven
over hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld dat het
onderhoud van de openbare ruimte door de
inwoners van Achtmaal zelf wordt uitgevoerd. Daar
zou best belangstelling voor zijn en wellicht bespaart
dit kosten. Voor de leefbaarheid van de kern is het
voorts van belang dat de jeugd in Achtmaal blijft. Dat
de school er een toekomst heeft, zou voor zich
moeten spreken. En ook aan het behoud van het
verenigingsleven in de eigen kern wordt zeer
gehecht. Wellicht zou ‘t Gouwe Hart hiervoor meer
kunnen worden benut, alsook op het thema Zorg, het
is een prachtige multifunctionele accommodatie.

Top 5
1. De school moet blijven
2. Ga slim om met vrijkomende (agrarische)
bebouwing
3. Behoud het verenigingsleven in eigen kern
4. Werf meer vrijwilligers voor de huiskamerprojecten (en voorzie in opleiding)
5. Prikpost in Achtmaal

ZUNDERT
CCZ, 30 november 2015
De opkomst in Zundert was laag, wat mogelijk
deels te wijten is aan de drukte voorafgaand aan de
feestdagen. Desalniettemin is door de aanwezigen
een groot aantal onderwerpen besproken. Zo zou
de gemeente een pro-actievere rol bij evenementen
kunnen spelen door een snellere afhandeling van
vergunningen. ZZP-ers zouden gemakkelijker
gebruik moeten kunnen maken van leegstaande
panden om daar een bedrijf te starten. Ondernemers
praten graag mee over beleid, biedt hen daartoe de
ruimte. Op het thema Wonen werd geopperd
inwoners te vragen waar de behoefte ligt bij
nieuwbouw: welke huizen moeten we eerst gaan
bouwen? En scholen zouden meer moeten clusteren,
zodat basisonderwijs, sport, opvang en voortgezet
onderwijs samen komen. Uniek voor de omgeving
en aantrekkelijk voor jongeren; die blijven hier!
Verder zou ook een clustering van zorgaanbieders
overzichtelijker zijn voor veel (oudere) inwoners.

Top 5
1. Betrek inwoners (en ondernemers) eerder bij
plannen
2. Zorg voor goed Openbaar Vervoer, ter
stimulering van economie en toerisme
3. Help en stimuleer startende ondernemers
4. Organiseer meer (grotere) evenementen
5. Meer levensloopbestendige woningen

WERNHOUT
Wierenbos, 22 februari 2016
Circa vijftig inwoners van Wernhout bespraken met
raads- en collegeleden de toekomst van deze kern.
Vele onderwerpen passeerden de revue. Zo is
benoemd dat voorzieningen voor ouderen, zoals een
prikpost, een pinautomaat en woningen voor deze
doelgroep van groot belang zijn voor de leefbaarheid
van de kern. Ook gemeenschapshuis De Wierenbos
moet in stand gehouden worden, omdat hier diverse
(of zelfs meer) activiteiten voor ouderen ontplooid
kunnen worden. Een goede staat van wegen,
trottoirs, bermen en straatverlichting wordt zeer op
prijs gesteld. Aan het onderhoud van wegen mag
zeker wat gedaan worden, ook in het belang van
minder validen en ouderen. De school moet
behouden blijven en de inrichting van de dorpskern
kan aantrekkelijker. De unieke saamhorigheid van
deze dorpsgemeenschap moet in stand gehouden
worden en de gemeente zou dit kunnen faciliteren
door diverse organisaties financieel te ondersteunen
en door te zorgen voor deskundigheidsbevordering.

Top 5
1. Behoud van de school
2. Onderhoud van wegen, groen en openbare
verlichting
3. Voorzieningen voor ouderen
4. De Wierenbos moet blijven
5. Inrichting dorpskern aantrekkelijker

KLEIN ZUNDERT
Schuttershof, 29 februari 2016
Maar liefst zeventig inwoners van Klein Zundert
zijn ingegaan op de uitnodiging van de gemeente
om te praten over de toekomst van deze kern. Vele
wensen zijn geuit en tal van ideeën is geopperd. Zo
zou de huidige accommodatie voor senioren moeten
worden aangepast om het voor meerdere activiteiten
geschikt te maken en mensen er elkaar vaker kunnen
ontmoeten. Voor de ontmoeting heeft de
buurtsuper ook een wezenlijke functie, ook omdat
hier geld gepind kan worden en er een postloket
aanwezig is. Inwoners vragen zich af of deze
noodzakelijke voorzieningen op termijn in stand
gehouden kunnen worden. Ook moet worden
nagedacht over de functie van het kerkgebouw, nu
het kerkbezoek terugloopt en de ruimte wellicht ook
voor andere doeleinden benut kan worden. De
verlichting in het buitengebied laat te wensen over.
En ook de smalle wegen, kapot wegdek en kuilen in
de bermen behoeven aandacht.

Top 5
1. Dorpsraad Klein Zundert
2. De school moet blijven
3. Centraal plein optimaliseren (terras,
ondernemers, ontmoeting)
4. Bouwen naar behoefte, in overleg met inwoners
5. Behoud landelijke karakter van de kern

RIJSBERGEN
Harmoniezaal, 8 maart 2016
Ruim veertig belangstellenden uit Rijsbergen
gingen met elkaar in discussie over allerlei thema’s.
Zo kwam de woningbouw aan de orde, en werd
benoemd dat er zowel voor starters als senioren
voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Ook
zou er behoefte zijn aan een geactualiseerde visie
op cultuur, waarbij vooral de jeugd nauw betrokken
wordt. Cultuur wordt gezien als een bindende factor,
mede daarom is het voor jongeren van belang dat zij
voldoende met cultuur in aanmerking komen.
Aandacht voor kunst en cultuur draagt bovendien bij
aan een positief imago van de kern en de
gemeente. Er moet een dorpsraad komen en ook aan
een gemeenteloket met o.a. informatie over
overheidsregelingen is behoefte. Verder is gesproken
over het centrale plein in de kern, dat
aantrekkelijker gemaakt kan worden en dat een
toneel kan zijn voor meerdere activiteiten. Voor het
organiseren van grotere evenementen zou een
evenemententerrein in de kern een oplossing zijn.

Top 5
1. Dorpsraad Rijsbergen
2. Gemeenteloket in Rijsbergen
3. Bouwen naar behoefte, in overleg met inwoners
4. Centraal plein versterken
5. Evenemententerrein in de kern

Ondernemers aan het woord
Behalve de inwoners van de gemeente Zundert
werden in de tournee door de kernen ook specifieke
doelgroepen bevraagd. Op 24 februari 2016 vond bij
Ardo BV de themabijeenkomst Economie en
Bedrijvigheid plaats. Circa dertig ondernemers
gingen hier met elkaar en de wethouder
Economische Zaken in gesprek over de bedrijvigheid
in Zundert. De bijeenkomst had niet alleen ten doel
informatie te delen, er werden ook contacten gelegd,
die mogelijk tot nieuwe ideeën en initiatieven leiden.
Er is onder meer gediscussieerd over wie welke rol
heeft met betrekking tot de uitgifte van bedrijventerreinen en leegstand van panden. Een van de
conclusies was dat de markt een grotere rol zou
kunnen spelen dan nu het geval is. Voor de
gemeente is dan meer een kaderstellende rol
weggelegd. In zekere zin geldt dit ook voor de
bestrijding van leegstand. Langdurige leegstand is
onwenselijk, zowel als het gaat om panden in
dorpscentra als in het buitengebied. Er moet worden
nagedacht over andere, geschikte en gewenste,
mogelijkheden.

Verder is aangegeven dat er in het buitengebied
ruimte moet zijn voor de agrarische sector en
aanverwante sectoren, maar dat het niet wenselijk is
om allerlei soorten bedrijvigheid in het buitengebied
toe te staan. Ook hiervoor zijn gemeentelijke
kaders wenselijk. Branchevreemde activiteiten
moeten begeleid worden naar een bedrijventerrein.
Starters zouden gefaciliteerd kunnen worden in een
bedrijfsverzamelgebouw.
Het toerisme in Zundert kan worden versterkt, zo
stelden de aanwezigen. De samenwerking in de
sector kan beter en dient geborgd te worden door het
faciliteren van stichting PRET. Verder is
aangegeven dat de VVV-functie geprofessionaliseerd
moet worden om daarmee een goede
basisinfrastructuur te creëren ten aanzien van
informatievoorziening en gastheerschap. Dit geeft
ook mogelijkheden om ‘Zundertse pareltjes’ beter te
promoten.

De ondernemers gaven aan kansen te zien, mede in
relatie tot leegstand in het buitengebied, om (kleinschalige) verblijfsaccommodaties mogelijk te maken.
Meer dan nu het geval is, moet de ondernemer als
een (proactieve) partner van de gemeente worden
gezien. Deze relatie moet gebaseerd zijn op
gelijkwaardigheid en vertrouwen waarin meedenken
en co-creatie centraal staan. Daarbij geldt dat het
voor de gemeente belangrijk blijft om over de
noodzakelijke kennis te blijven beschikken om haar
rol goed te kunnen vervullen.

‘De ondernemer is naast klant steeds
meer partner van de regiegemeente’
Rob Teunissen – directeur Ardo BV

In gesprek over Veiligheid en Zorg
Ook partners op het thema Veiligheid & Zorg
werden uitgenodigd voor een gesprek over de
toekomst. Op 22 maart 2016 gingen in de
brandweerkazerne van Zundert circa veertig
betrokkenen met elkaar de discussie aan.
Burgemeester Poppe-de Looff trapte af en ook
afgevaardigden van de Veiligheidsregio en het RIEC
leverden een bijdrage. De bijeenkomst had niet
alleen ten doel informatie te delen, er werden ook
contacten gelegd, die mogelijk tot nieuwe inzichten
en initiatieven leiden.
Uit de presentaties die deze avond voor de
aanwezigen werden verzorgd, werd duidelijk dat
door schaarste aan financiële en andere middelen
de overheid niet meer in staat is om alle taken uit
te voeren. Er moet en kan gebruik gemaakt worden
van de bereidheid in de samenleving om als inwoner
actief daaraan een bijdrage te leveren. Dit betekent
een nieuwe rol voor de overheid waarin faciliteren en
het leggen van verbindingen in netwerken essentiële
onderdelen vormen.

In gesprekstafels werd hierover vervolgens verder
gesproken. Uit de opmerkingen en suggesties kunnen
enkele hoofdlijnen worden gedestilleerd. Zo bleek
de behoefte aan helderheid over waar inwoners met
zorgvragen of meldingen terecht kunnen. Nog
onvoldoende is duidelijk wie waar over gaat. De
gemeente zou hier een rol in kunnen spelen in vorm
van een centraal (digitaal of fysiek) loket. Het vaker
beleggen van dit soort bijeenkomsten kan eveneens
een meerwaarde hebben, niet alleen voor inwoners
maar ook voor zorgverlenende organisaties. Door
mensen en organisaties met elkaar in verbinding te
brengen kan meer ingezet worden op het voorkomen
(preventie en vroeg-signalering) in plaats van het
bestrijden van incidenten.
Het versterken van de sociale cohesie in dorpen en
wijken zal daaraan eveneens een positieve bijdrage
leveren omdat inwoners elkaar dan beter leren
kennen en men ook beter weet wat er speelt in de
buurt. De gemeente kan hierin een stimulerende
rol spelen door inwoners meer ruimte te geven om
gezamenlijk met elkaar te werken aan het op peil

houden en verbeteren van de leefomgeving. Daarbij
zal steeds gezorgd moeten worden tussen een balans
om als overheid en professionals de eigen
verantwoordelijkheid van inwoners niet over te
nemen en anderzijds irreële verwachtingen te
hebben ten aanzien van de bijdrage van inwoners op
diverse terreinen.

‘Veiligheid en zorg zijn thema’s die
ons allemaal raken. Ze zijn ook niet
het exclusieve domein van 1
organisatie. We hebben elkaar nodig.
Laten we daarom op zoek gaan naar
(onverwachte) verbindingen en
ontmoetingen!’
Mark van Beers – GGD West-Brabant

De jeugd heeft de toekomst
Uiteraard werden ook jongeren betrokken bij de
tournee door de kernen. Vanuit hun specifieke
invalshoek kijken zij weer anders tegen zaken aan en
hebben zij hun eigen wensen en gedachten over de
toekomst van Zundert. Op 18 april 2016 bezochten
de burgemeester, een raadslid en de griffier een groep
van dertig leerlingen op het Mencia Sandrode.
De bijeenkomst begon met een korte quiz waarin de
kennis van de leerlingen over de gemeenteraad,
politieke partijen en het burgemeesterschap op de
proef werd gesteld. Daarna gingen de leerlingen
uiteen in drie groepen om te praten over
onderwerpen als onderwijs, sport, social media en
veiligheid. Dit leverde interessante discussies op.
Burgemeester Poppe-de Looff kijkt met plezier terug
op de bijeenkomst op het Mencia: ‘Het is mooi om te
zien hoe betrokken jongeren zijn bij
verschillende onderwerpen die hen aangaan. Ze
hebben een duidelijke mening en het is belangrijk
om hiernaar te luisteren. De jeugd heeft immers de
toekomst.’

’Zundert bouwt als regiegemeente aan
de toekomst. Uitdagend voortgezet
onderwijs met een internationaal
randje hoort daar natuurlijk bij!’
Chris Vermeeren – directeur Mencia Sandrode

Samen op weg naar 2025
De gemeenteraad van Zundert heeft op
26 september 2013 de strategische visie ‘Zundert
in beweging; Samen op weg naar 2025’ vastgesteld.
Daarmee werd een fundament gelegd voor
toekomstige beleidskeuzes op verschillende terreinen
die van belang zijn voor de inwoners van Zundert.
In deze visie op de toekomst is tevens, mede naar
aanleiding van het eind 2011 door de provincie
opgestarte traject ‘(Veer)krachtig bestuur’,
nadrukkelijk ingegaan op het thema ‘regiegemeente’.
In onze visie is onder meer verwoord dat de
gemeente zich gaat transformeren tot een compacte
dynamische organisatie die door slagkracht kan
meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij.
Als regiegemeente gaan we ons duidelijk toeleggen
op 1. kaderstelling, 2. facilitering en 3. co-creatie.
Kaderstelling houdt in: het stellen van scherpe
doelen en prioriteiten door de gemeenteraad op alle
taken die Zundert als zelfstandige gemeente heeft:
dienstverlening, beheer openbare ruimte, openbare
veiligheid, bedrijvigheid en wonen,
voorzieningenniveau, leefbaarheid van onze kernen,

infrastructuur, etc.
Met facilitering en co-creatie bedoelen we dat het
bestuur en de ambtelijke organisatie zich richten op
de HOE-vraag: Welke maatregelen zijn nodig om de
politiek gemaakte keuzes en prioriteiten te
realiseren?
Twee voorbeelden ter verduidelijking:
Voorbeeld A: Het gemeentebestuur gaat met
burgers, ondernemers en maatschappelijk
middenveld in gesprek over welke acties en
maatregelen er genomen moeten worden om hun
wensen en belangen te realiseren. Wat kunnen ze
zelf, al dan niet met ondersteuning van de
ambtelijke organisatie? Daarnaast is het aan het
gemeentebestuur partijen bij elkaar te brengen die
een bijdrage zouden moeten leveren aan
bijvoorbeeld meer veiligheid of behoud van
voorzieningenniveau. Een uitwerking: als het gaat
om de wens van een kern om woningen beschikbaar
te krijgen voor haar jongeren, is het aan het
gemeentebestuur hierover in gesprek te gaan met een
corporatie en/of projectontwikkelaar en te

onderzoeken of en onder welke voorwaarden
nieuwbouw haalbaar is. Namens de gemeente
Zundert zal een ambtenaar als kernregisseur de
‘verbindingsofficier’ zijn die de contacten
onderhoudt met dorpsraden, verenigingen enz.
Voorbeeld B: Het gemeentebestuur maakt
afspraken met derden over welke activiteiten zij gaan
verrichten om de doelen en prioriteiten van Zundert
te realiseren. Daartoe stelt de gemeente, onder
voorwaarden, financiële middelen ter beschikking.
Wethouders en ambtenaren gaan de relaties met
partnerorganisaties beheren, als opdrachtgever,
partner of ketenregisseur. Aldus krijgt het proces van
co-creatie vorm.
Het draait om dienstverlening
Gemeentelijke vraagstukken worden steeds groter en
complexer. Dit vraagt meer strategisch vermogen op
een hoger niveau van de gemeente. Omdat we vaak
niet bekend zijn met de mate van complexiteit, de
grootte van de vraagstukken en de daarmee gepaard
gaande ondoorzichtigheid, nemen ook de

(financiële) risico’s toe. Het tempo waarmee ontwikkelingen in onze huidige maatschappij elkaar opvolgen vraagt van ons wendbaarheid en snelheid om
hier adequaat op in te kunnen spelen. Daarbij blijft
de opdracht om een dienstverlening van goede
kwaliteit te leveren, die bovendien robuust is.
Regiegemeente
De verdere invulling van het concept ‘regiegemeente’
is vastgelegd in het besluit van de raad van
12 februari 2015. De raad heeft daartoe de
navolgende definitie bepaald:
Regiegemeente Zundert is een compacte
bestuurskrachtige, slagvaardige en kostenbewuste
organisatie met vier hoofdtaken: kaderstelling,
controle, facilitering en co-creatie. De gemeente
bepaalt de randvoorwaarden en stimuleert de
samenwerking tussen politiek, burgers,
maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Kennis,
kracht, kunde en betrokkenheid van de samenleving
worden optimaal benut om onze doelen te bereiken
binnen de aanwezige financiële kaders. Belangrijkste
doelstelling is het behoud van een toekomst-

bestendig kwalitatief voorzieningenniveau en een
adequate dienstverlening aan de inwoners van
Zundert. In het besluit van de raad is ook
verbinding gezocht met de aan alle Brabantse
gemeenten gerichte opdracht van de provincie in het
kader van ‘(Veer)krachtig bestuur’, om na te denken
over de toekomstbestendigheid van de eigen
gemeente en met ontwikkelingen met betrekking tot
samenwerkingsvormen in de regio.
Twee sporen
Ter uitvoering van het raadsbesluit is vervolgens
het traject ‘bestuurlijke doorontwikkeling’ gestart
(spoor 1). Daaraan voorafgaand was reeds het traject
‘doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie’
ingezet (spoor 2), om de gemeente slagkrachtiger te
maken. Hoewel beide sporen een eigen dynamiek
kennen, vindt in het traject op verschillende momenten een ‘verknoping’ plaats. Een andere invulling
van de rol van de ambtelijke organisatie vraagt
immers ook een andere stijl van besturen (net zoals
dat andersom eveneens geldt).
Wat dit concreet betekent, werd duidelijk tijdens een

bijeenkomst in maart 2015 waarbij door raad en
college, in het bijzijn van een ambtelijke vertegenwoordiging, een simulatieoefening werd gespeeld in
het kader van ‘regiegemeente’. Het maakte in ieder
geval helder dat een eenduidig beeld van de
gemeente in een ‘regisserende rol’ geen
vanzelfsprekendheid is en alle betrokken spelers in
hun nieuwe rol moeten groeien.
Goede voorzieningen, nu en in de toekomst
Ten behoeve van de invulling van en een brede
betrokkenheid bij het traject bestuurlijke
doorontwikkeling is vervolgens een
Adviescommissie Bestuurlijke Doorontwikkeling
samengesteld. Hierin hadden bij aanvang de
burgemeester, gemeentesecretaris, wethouder
economische zaken (tevens portefeuillehouder
Personeel & Organisatie en Gemeentelijke
Dienstverlening), de griffier, een (burger)raadslid per
fractie, twee ambtelijke ondersteuners en een externe
adviseur zitting. Het behoud van een toekomstbestendig kwalitatief voorzieningenniveau en een
adequate dienstverlening aan de inwoners van

Zundert vormen de belangrijkste doelstelling om te
transformeren tot regiegemeente. De wijze waarop
de inwoners van Zundert betrokken konden worden
bij dit traject, was dan ook een belangrijk onderwerp
voor deze commissie.
Inwoners denken mee
De adviescommissie heeft daartoe afgelopen
maanden een aantal activiteiten georganiseerd, met
als doel proactief te achterhalen hoe inwoners van de
vijf kernen de toekomst van hun kern zien in relatie
tot het concept van ‘regiegemeente’. Inwoners zijn
uitgenodigd mee te praten middels een algemene
uitnodiging op de gemeentelijke website en in het
lokale weekblad. Later zijn ook flyers en posters
ingezet. Daarnaast zijn de raadsleden verzocht hun
achterban en netwerk te enthousiasmeren en uit te
nodigen voor de bijeenkomsten. De lokale media
besteedden op diverse wijzen aandacht aan de
tournee.
Met elkaar in gesprek
De bijeenkomsten in de kernen vonden plaats in

de periode van eind november vorig jaar tot begin
maart 2016. Deze avonden zijn redelijk tot zeer goed
bezocht, met uitzondering van de bijeenkomst in
Zundert die qua opkomst tegenviel. Na een algemene
inleiding werd telkens in groepjes een aantal thema’s
besproken: wonen, economie en bedrijvigheid, zorg,
leefbaarheid, cultuur en voorzieningen in dorpen en
wijken. Vervolgens werd de aanwezigen gevraagd een
top vijf van prioriteiten voor hun eigen dorp aan te
geven. Behalve inwoners in algemene zin werden ook
specifieke doelgroepen bevraagd. Elders in dit boekje
leest u meer over de bijeenkomsten in de kernen en
de wensen die inwoners hebben geuit.
Ondernemers, partners, jeugd
We organiseerden op 24 februari 2016 een
themabijeenkomst Bedrijvigheid & Economie voor
ondernemers, onder leiding van de wethouder
economische zaken. Op 22 maart was er een
themabijeenkomst Veiligheid & Zorg voor onze
partners in deze domeinen, onder leiding van de
burgemeester. We hebben bovendien aan de jongeren
van Zundert gedacht. In samenwerking met Mencia

Sandrode hielden we een themabijeenkomst speciaal
voor de jeugd. Hoe denken de jongere inwoners over
de toekomst van de Zundert en wat verwachten zij
van de gemeentelijke dienstverlening? Elders in dit
boekje leest u meer over deze bijeenkomsten en de
ideeën die zijn uitgewisseld.
Openbaar debat
Ter afsluiting van de tournee door de kernen vindt
op 25 mei een openbare bijeenkomst plaats in de hal
van het gemeentehuis waarin alle bevindingen – en
dit boekje – worden gepresenteerd. Op 30 mei vindt
nog een openbaar debat plaats met de burgemeesters
Depla van Breda en Niederer van Roosendaal over
de bestuurlijke toekomst van West-Brabant.

‘Meer levendigheid creëer je door
samenwerken.’
Willie van Schie – uitbaatster Hoeve Klein Zundert

Hoe nu verder?
De tournee door de kernen heeft veel opgebracht.
De weg die volgt behelst een aantal stappen:
• Zundert gaat door op de ingeslagen weg, we
ontwikkelen ons tot regiegemeente. Op de vraag
hoe we dat concreet doen, moeten antwoorden
geformuleerd worden.
• We willen meer gebruik maken van de kennis en
kunde in de Zundertse samenleving en zoeken
daartoe naar meer verbinding. We stellen de
vraag ‘Hoe gaan we de inwoners van Zundert
meer betrekken bij de beleidsvoorbereiding en
–uitvoering?’
• Om de dialoog met onze inwoners blijvend te
versterken, wordt per kern een kernregisseur
benoemd.
• De gemeentelijke rollen richting andere
gemeenten worden verder uitgewerkt. Dit betreft
zowel de verbonden partijen (zoals de GGD en
de Veiligheidsregio) en private partijen (zoals
corporaties, projectontwikkelaars, aannemers),
die in opdracht of als partner taken gaan
uitvoeren.
• De doorontwikkeling van onze ambtelijke
organisatie wordt verder voortgezet en zo goed

•

mogelijk aangepast op de wensen en behoeften
van onze inwoners en partners.
We bezien welke eisen de bestuurlijke
doorontwikkeling stelt aan de gemeenteraad en
het college van burgemeester en wethouders.

‘Zundert als zorgzame, groene, ondernemende en inspirerende gemeente.
Daar zorgen we samen voor!’
Freya Ruiter Nouws – gemeenteraad Zundert, lid
Adviescommissie Bestuurlijke Doorontwikkeling

Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Zundert, mei 2016.
Voor meer informatie over de bestuurlijke doorontwikkeling en de ontwikkeling naar regiegemeente zie
www.zundert.nl
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