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Omgeving & Maatschappij 2022
Omgeving & Maatschappij zet zich in voor een vitaal en leefbaar Zundert en sluit aan bij de Zundertse identiteit. We zetten ons in voor een gemeente waar het voor iedereen prettig wonen en verblijven is, zowel in onze bruisende kernen als in ons vitaal buitengebied. We stimuleren zelfredzaamheid, zelfontplooiing, saamhorigheid
en gezondheid door het faciliteren en verbinden van goed onderwijs, activiteiten op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. We geven ruimte aan ideeën en faciliteren initiatieven van partners, inwoners en ondernemers die hieraan hun steentje willen bijdragen. Maatwerk is onze standaard.

Zundert heeft een
aangenaam en
aantrekkelijk woon- en
leefklimaat

Het buitengebied is
vitaal (veilig, duurzaam,
aantrekkelijk en
gevarieerd). Er is
evenwicht in wonen,
ondernemen, recreëren
en natuur.

De gemeente Zundert voldoet 100% aan de wettelijke
verplichtingen die (gefaseerd) worden gesteld in de
Omgevingswet voor 1-1-2030

Zundert kent een
positief ontwikkelklimaat waarin kinderen
leren, talenten
ontwikkelen en zijn
voorbereid op de
toekomst

Alle verbeterpunten van het rapport Lessons Learned
van de pilot Vitaal Buitengebied worden doorgevoerd
voor 1-1-25

Beschermen van de
Zundertse cultuur en
identiteit en versterken
van cultuur ondernemerschap. We
dragen onze cultuur
met trots uit.

Iedereen kan gebruik
maken van het
diverse sport- en
beweegaanbod

100% van het aanbod in ondersteuning taalontwikkeling en onderwijsachterstanden sluit aan de vraag van
kinderen en volwassenen in Zundert in 2023

Inwoners voelen zich
gezonder en verblijven
in een gezonde
leefomgeving

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig, doeltreffend, multifunctioneel
inzetbaar en milieuvriendelijk voor 1-1-2035

90% van de inwoners van de gemeente Zundert
ervaart een gezonde woon- en leefomgeving voor
1-1-2025

Acties inwerkingtreding
Omgevingswet

Acties rapport Lessons Learned
Vitaal Buitengebied uitvoeren

Actualiseren beleidsplan
onderwijs

Uitvoering visie toekomstbestendige sportaccommodaties

PROGRAMMERING
ZUNDERT
COLOFON

Start bouw IKC Klein Zundert olv
bouwheer SPOZ

Beleidsplan cultuur actualiseren

Voorbereiding realisatie IKC
Zundert

Renovatie MFA de Schroef

Etappe ZLM tour

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.

