
Aantrekkelijk en ondernemend Zundert

PROGRAMMERING ZUNDERT
COLOFON

VOORWAARDEN VOOR SUCCES
De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma 
is gericht op het nastreven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. 
Het succes van de programma’s is grotendeels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie 
voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.

OPTIMALE PARTICIPATIE
Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s worden uitgevoerd voor, door en 
met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

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.
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De fysieke leefomgeving van onze gemeente is belangrijk voor de leefbaarheid en een aantrekkelijk woon- en ondernemersklimaat. Dit vraagt om overwogen keuzes in 
ruimtegebruik, om bruisende kernen waarin de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil gehouden wordt. Daarnaast vraagt het om een vitaal buitengebied. 

Een buitengebied waarin ruimte is voor verschillende functies zoals ondernemen, wonen, recreëren en natuur. Een sterke economische sector met gedreven ondernemers 
zorgt voor een vitale samenleving, zorgt voor werkgelegenheid, ondersteunt het behoud van voorzieningen en draagt bij aan wonen, cultuur, natuur, toerisme en recreatie. 

Dit alles met oog voor duurzaamheid om al het moois dat Zundert te bieden heeft ook voor toekomstige generaties beschikbaar te laten zijn.
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Aantrekkelijkere 
woon- en leefomgeving in de 

kernen

Duurzamere en 
toekomstbestendigere 
woon- en leefomgeving

Vitaler buitengebied met een 
goede  balans tussen het 

landgebruik,  de leefbaarheid en 
de kwaliteit van  landschap,

 bodem, water en lucht

Optimaler vestigingsklimaat voor 
bestaande en nieuwe 

ondernemers
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90% van de inwoners van de 
gemeente Zundert 

ervaart een gezonde 
woon- en leefomgeving voor 

1-1-2025

Het aantal maatregelen voor
 klimaatbestendigheid 

binnen de gemeente is in 
2023 toegenomen ten 

opzichte van 2021

In 2023 is de co2-uitstoot 
zoals  opgenomen in de 

klimaatmonitor in de 
gemeente Zundert 

gereduceerd met 5% 
t.o.v. 2021

30 nieuw opgestarte
ruimtelijke procedures (b.v. 

omzetting wonen, uitbreiding 
of omvorming bedrijf) in het 

buitengebied van de gemeente 
Zundert voor 1-1-2024

Ondernemers geven onze 
dienstverlening een 6.6 en 

beoordelen het 
ondernemersklimaat van 

Zundert met een 6.5 in 2023 

Het aantal overnachtingen in 
de verblijfsrecreatie binnen 

de gemeente is in 2023
 toegenomen met 5% 

t.o.v. 2021
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Uitvoering 
onderzoeken 

verkeersintensiteit 
en tracémogelijk-

heden 
verkeersontsluiting 

Rijsbergen en 
Zundert

Opstellen 
centrumvisie  
Rijsbergen

Uitvoering 
woonvisie

Opstellen beleid 
vergroening,
 behoud en 

kwaliteit groen

Opstellen ambitie 
en 

meerjarenaanpak 
duurzaamheid

Opstellen plan 
van aanpak 
buitengebied

Uitvoering aanpak 
Zundert Floreert

Besluitvorming 
beleid TOV

Opstellen beleid en 
regelgeving 

verblijfsrecreatie


