Strategische
doelstellingen
Inspanningen

Ambtelijk

Operationele
doelstellingen

PROGRAMMAMANAGER

Bestuurlijk

Visie

Economie & Innovatie 2022
Zundert heeft goede grond om in te kunnen wortelen vanwege een economisch (vestiging)klimaat voor bestaande en nieuwe ondernemingen. 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. Samen met publieke en private partners nemen we verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van Zundert.

Zundert biedt ondernemers een
uitnodigend ontwikkelklimaat met
ruimte voor starters

Met vereende krachten toont
Zundert eigenaarschap voor
duurzaamheid

Ondernemers geven onze dienstverlening
een 6.6 en beoordelen ondernemersklimaat
met een 6.5 in de ondernemerspeiling 2023

Vanuit onze faciliterende
rol een bijdrage leveren
aan de doorontwikkeling van Treeport naar
Greenport. Ruimte bieden
om te ondernemen.

Uitvoering geven aan
afsprakenkader
arbeidsmigranten.
Arbeidspotentieel voelt zich
thuis en levert een bijdrage
aan onze economie.

PROGRAMMERING
ZUNDERT
COLOFON

Stijging met 10 nieuwe ondernemingen
(starters) in Zundert 2023 t.o.v. 2019

Opstellen Economische
visie centrum Zundert
(Aanpak leegstand,
verkeersituatie, vergroten
aantrekkelijk
verblijfsgebied).

Zundert als verbindend netwerk
gemeente te midden van de
samenleving

Ondernemers, burgers en overheid werken
samen aan de verduurzaming van Zundert,
CO2 reductie 49% in 2030 t.o.v. 1990

RRE(W): Inzetten op
energie-besparingstrajecten/gezamenlijke inkoop-trajecten van
duurzame oplossingen(bijv.
zonnepanelen) inzetten
energiecoaches

Inwoners en recreanten beleven
Zundert als een aantrekkelijke
groene leef- en verblijfsomgeving

Vrijetijdseconomie trekt 5% meer verblijfen dagtoeristen in 2023 t.o.v.2019

BUitvoering geven aan de
1e tranche zonnevelden op
de grond

In 2022 Actieplan
verduurzaming bedrijventerreinen opstellen in
aansluiting op de bestuursopdracht bedrijventerreinen

Toeristenfonds instellen
en uitvoeringsprogramma
samen met onze
toeristisch-recreatieve
partners uitvoeren

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

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.

