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‘De blik naar buiten’

Inleiding
Onze gemeente staat voor grote opgaven in de komende raadsperiode. Dit vraagt om een stabiele
coalitie, gebaseerd op vertrouwen en collegialiteit, dat met de gekozen uitgangspunten aan de slag
gaat. Het vraagt echter vooral ook om heldere uitgangspunten en afspraken tussen partijen die gezamenlijk de coalitie vormen, Samenwerking Reusel-De Mierden en VVD. Deze afspraken zijn in goede harmonie en samenwerking tussen partijen tot stand gekomen.
De overheveling van taken door het rijk aan gemeenten, waarbij minder middelen voor de uitvoering
beschikbaar zijn, leiden er ook in onze gemeente toe dat de inwoners van onze dorpen steeds meer
de eigen verantwoordelijkheid zullen moeten nemen om de leefbaarheid en het welzijn van hun eigen gemeenschap te behouden.
De coalitiepartners zijn ervan overtuigd dat in onze leefgemeenschappen veel vitaliteit en kracht zit
die op een positieve wijze bijdraagt aan het proces dat leidt tot het nemen van meer verantwoordelijkheid door inwoners zelf. Voor de gemeente, zowel het bestuur als ook de ambtelijke organisatie,
betekent dit dat we samen op zoek gaan naar oplossingen die ruimte geven aan wensen van inwoners, bedrijven en verenigingen. Anders gezegd: Samen Doen!
De gemeente moet initiatieven die uit onze kernen komen faciliteren en stimuleren. Hierdoor wordt
de kracht van onze inwoners alleen maar beter benut.
In dit coalitieprogramma is een groot aantal afspraken gemaakt die bijdragen aan dit proces.
De belangrijkste doelstellingen en de rode draden die door de afspraken lopen, zijn:
- Concrete stappen zetten naar een gemeentelijke herindeling waardoor een flexibelere organisatie ontstaat die beter toegerust is op de uitdagingen die op ons afkomen;
- De dienstverlening verbeteren door op een duidelijke manier met onze inwoners en ondernemers te communiceren;
- Het ‘Samen Doen’ verder vorm geven door een pro-actieve houding aan te nemen naar initiatieven van inwoners en ondernemers;
- Toewerken naar een duurzame agrarische sector, met daar waar nodig maatwerk, die positief bijdraagt aan de leefbaarheid en gezondheid van onze omgeving, waarbij belangen van
ondernemers en inwoners met elkaar in balans worden gebracht.
Bovenstaande zaken worden via diverse afspraken in dit coalitieprogramma vorm gegeven en zullen
in nauwe samenwerking door de coalitie in de komende raadsperiode ter hand worden genomen.
Daarbij richten we onze blik naar buiten, naar onze inwoners, ondernemers en de gemeenten om
ons heen. Dat is de basis waarmee Samenwerking Reusel-De Mierden en VVD aan de slag gaan en dit
heeft dan ook geleid tot de titel van dit coalitieprogramma: ‘De blik naar buiten’.
Samen werken aan de toekomst verplicht de coalitiepartners zich ten volle in te zetten voor de toekomst van onze gemeente. Een gemeente waarin het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren,
een gemeente waar we trots op willen zijn en blijven!

Leeswijzer
In het onderstaande coalitieprogramma zijn de afspraken en andere aandachtspunten van het beleid
voor de komende 4 jaar in hoofdlijnen opgenomen. Daarbij is, zoveel mogelijk, de programma indeling van de begroting gevolgd. Deze afspraken en aandachtspunten moeten vervolgens nog worden
uitgewerkt in een meerjarig collegeprogramma. Dat collegeprogramma zal een nadere uitwerking
bevatten op aspecten als inhoud, te bereiken resultaten, planning en geld.

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Bestuur
 In het kader van vergroting van de bestuurskracht zetten wij onverminderd in op herindeling
met andere Kempengemeenten. We wachten in dit kader de besluitvorming van de provincie
af maar kijken daarnaast ook met een open blik naar intensivering van de samenwerking met
onze andere buurgemeenten. Daarbij verliezen wij onze regionale ligging niet uit het oog en
zoeken ook verdergaande verbinding met onze Belgische buurgemeenten.
 Samen Doen verlangt een vraaggerichte, faciliterende en ondersteunende werkwijze van onze gemeentelijke organisatie. Activeren en verbinden van inwoners en het versterken van eigen kracht is hierin belangrijk. Maar dit vraagt ook een veranderende rol van de gemeenteraad die we verder gaan uitwerken. Echt luisteren naar wat er aan ideeën is en ruimte geven
om te experimenteren blijft van groot belang om dingen in de samenleving te laten ontstaan.
Dienstverlening
 We vergroten als gemeente onze zichtbaarheid door onze blik zelf meer naar buiten te richten: daarbij hoort pro-actief communiceren en zelf meer nieuws maken: er gebeuren zoveel
mooie dingen in onze gemeente en er gaan veel dingen goed, dat mogen we meer onder de
aandacht brengen en trots op zijn!
 We gaan onze communicatiekanalen verder optimaliseren zodat deze beter aansluiten bij de
desbetreffende doelgroep en de wensen van onze inwoners.
 Adequate en zorgvuldige dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Soms moet het
vertrouwen hierin hersteld worden. We verschaffen duidelijkheid over de noodzakelijke processtappen, behandelen zaken voortvarend en zorgen dat de ruimte die wetgeving biedt,
benut wordt.
 We houden lokale aanvullende regels kritisch tegen het licht: voegen ze echt wat toe?
 In navolging van de ambassadeurs per kern gaan we werken met een aanspreekpunt per
doelgroep klantvragen, zodat inwoners, ondernemers en verenigingen weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.
Bedrijfsvoering
 We investeren in een goed functionerend digitaal zaaksysteem zodat op elke moment geraadpleegd kan worden in welke processtap een zaak zich bevindt.
Financiën
 We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting
is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.
Lokale heffingen
 We leggen geen extra gemeentelijke lasten op maar regelen zo nodig zaken in de vergunning.
In 2019 wordt onderzoek gedaan naar de kosten en baten van diverse gemeentelijke lasten.
Als deze niet tot elkaar in verhouding staan, moeten deze bijgesteld worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de forensenbelasting en legesheffing.

1. VEILIGHEID
Crisisbeheersing
 We houden continu aandacht voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten
en volgen de voortgang van het capaciteits- en spreidingsplan nauwlettend. We geven hierbij
in regionaal verband onze inbreng waarbij de belangen van onze inwoners steeds voorop
staan.
 We onderzoeken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied.
Openbare orde
 In het geval van een hartstilstand telt elke seconde. Een Automatische Externe Defibrillator
(AED) in de nabije omgeving kan levens redden maar dan moet wel duidelijk zijn waar de
dichtstbijzijnde AED voorhanden is. We inventariseren het AED netwerk binnen onze gemeente en breiden dit in samenspraak met onze inwoners verder uit zodat er altijd een AED
in buurt beschikbaar is en de aanwezigheid daarvan bekend is.
 Veiligheid vormt een belangrijk aspect in de eigen leefomgeving. Inwoners spelen daar ook
zelf een belangrijke rol in. Zij zijn de ogen en oren van de buurt. We blijven actief inzetten op
buurtpreventie zodat deze gemeente dekkend wordt.
 Bepaalde vormen van overlast zijn een doorn in het oog van veel inwoners. Dit kan op verschillende momenten in het jaar ook andere zaken behelzen. We zetten de buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s) themagericht in zodat snel inzet kan worden gepleegd op actuele zaken.

2. VERKEER EN VERVOER
Verkeer en vervoer
 We houden continu aandacht voor het behoud en betere afstemming van het openbaar vervoer van en naar onze gemeente, zowel in de richting van Eindhoven, Tilburg als België. We
geven hierbij in regionaal verband onze inbreng waarbij de belangen van onze inwoners
steeds voorop staan.
 In overleg met de dorpsraden en inwoners streven we naar het verkeersluw maken van onze
dorpskernen. Er moeten dan wel alternatieve wegen adequaat ingericht zijn om het verkeer
te laten doorstromen, zoals een Randweg-West in Reusel en de aansluiting van de Hamelendijk op de A67.
 We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers
en voetgangers.
 We realiseren in 2019 een veilige voetgangersoversteekplaats in de Schoolstraat.
 We starten een onderzoek op naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een
fietspad Lensheuvel-Sportpark en Sleutelstraat-Weijereind.
 We houden de voortgang van de aanpak N284 nauwgezet in de gaten, met daarbij bijzondere aandacht voor de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding
naar het stedelijk gebied.
Openbare verlichting / wegen / groen
 We gaan verder met het plegen van kleinschalig onderhoud in de openbare ruimte van de
kernen middels het beschikbaar stellen van een werkbudget (aan de dorpsraden) voor de
snelle aanpak van problemen.

3. ECONOMIE
Economische ontwikkeling / Intensieve Dierhouderij
 We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit in het ruimtelijk beleid en
maken gebruik van de mogelijkheden om gewenste veranderingen te realiseren.
 We zijn kaderstellend, stimuleren duurzame initiatieven en passen, waar nodig, maatwerk
toe.
 We vertalen de vastgestelde locatie aanduidingen en bijbehorende criteria van de Structuurvisie in 2018/2019 door in een nieuw bestemmingsplan Buitengebied met aandacht voor de
volksgezondheid en respect voor de uitkomst van het belevingsonderzoek 2017.
 We maken in samenspraak met het Transitieteam werk van de aanpak van overlastgevende
bedrijven.
 We stellen nieuw beleid voor landschappelijke inpassing op waarbij rekening wordt gehouden met de nodige variatie in gebiedseigen beplanting die past bij de omgeving. Na het stellen van een duidelijke termijn om aan deze landschappelijke inpassing te voldoen, gaan we
bij niet voldoen over tot handhaving.
 We starten in 2018 in de geest van de Structuurvisie met het opstellen van beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB-beleid).
Fysieke bedrijfsinfra
 We zetten in samenspraak met ondernemers, inwoners en de(dorpsraad in op herontwikkeling van bedrijventerrein Koningshoek.
 We zetten actief in op promotie en acquisitie van bedrijventerrein Kleine Hoeven en stimuleren daarbij het nemen van duurzame maatregelen (zoals zonnepanelen op daken of parkeerdek, aardgasvrij bouwen).
Toerisme en recreatie
 We ondersteunen en faciliteren actief nieuwe recreatieve initiatieven.
 We hebben in onze recreatieve infrastructuur aandacht voor minder mobiele inwoners en
bezoekers. Zie als voorbeeld het rolstoel natuurwandelpad.
 We zoeken naar manieren om onze natuurpoorten met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld via
ommetjes, en kijken waar aansluiting met het Belgisch fiets- en wandelwegennetwerk mogelijk is.
 In aansluiting op een kwaliteitsimpuls voor de kernen, vestigen we de aandacht op beeldbepalende elementen zoals kunstwerken en markante gebouwen middels informatieborden,
wandel- en/of fietsroutes.
 De bestaande recreatieparken hebben een kwaliteitsimpuls nodig. Hiertoe starten we overleg op met de eigenaren in 2018.

4. ONDERWIJS
Onderwijshuisvesting
 We realiseren een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
 Het behouden van een school in elke kern staat voorop. Daarbij hoort een veilige schoolomgeving die uitnodigt tot spelen en leren.
 In samenspraak met scholen, ouders en omgeving kijken we in 2019 naar de verkeersveiligheid rondom scholen, zoals bijvoorbeeld kiss & ride zones, oversteekplaatsen etc.

Onderwijsbeleid
 We zetten voortvarend in op het wegwerken van taalachterstanden.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE


We hebben aandacht voor specifieke doelgroepen. Iedereen doet mee. Onze gemeente is
niet voor niets geselecteerd als één van de koplopergemeenten voor de inclusieve samenleving in het kader van het VN-verdrag Handicap. Doorslaggevende factoren hierbij zijn of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Sportbeleid
 We blijven investeren in Click Sport, het naschoolse sport- en beweegprogramma in de
Kempen.
Sportaccommodaties
 Grootschalige investeringen in accommodaties zijn niet haalbaar, daar zal altijd een redelijke
bijdrage van gebruikers tegenover moeten staan.
 Als verdergaande samenwerking met andere gemeenten van de grond komt, staat het stimuleren van intergemeentelijk gebruik van sportaccommodaties door middel van participatie
met andere gemeenten op de gespreksagenda.
Cultuur
 We volgen de aanbevelingen uit de evaluatie van het subsidiebeleid op om regeldruk voor
verenigingen te verminderen.
 We zetten in samenspraak met de dorpsraden en inwoners in op het behouden van cultuurhistorische evenementen.
 We stimuleren regionale samenwerking tussen verenigingen. Zie als voorbeeld Streekomroep Kempenland.
 We gaan extra investeren in Click Cultuur, als laagdrempelige mogelijkheid voor kinderen om
kennis te maken met allerlei culturele activiteiten in de Kempen.
 We zijn voor het behoud van de Winterfeesten, mits zelfvoorzienend en ongeacht de locatie
of grootte.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 Groen is mooier als je ervan kunt genieten. We kijken samen met dorpsraden en inwoners
naar verbetermogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik
van natuur in combinatie met recreatie.
 We geven een extra kwaliteitsimpuls aan de vier dorpspleinen door ze te voorzien van mooie
bloemen en beplanting. Qua uitstraling zetten we de bloemetjes meer buiten! We streven
naar verdere vergroening van de kernen en verbloeming van het buitengebied.
 Bepaalde vormen van overlast zijn een doorn in het oog van veel inwoners. We zetten de
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) themagericht in zodat snel inzet kan worden
gepleegd op actuele zaken, zoals paarden- en hondenpoep.

6. SOCIAAL DOMEIN
Burgerparticipatie
 In 2018 wordt een begin gemaakt met een sterkte/zwakte analyse per kern. Deze analyse
biedt een belangrijke basis om in 2019 in samenspraak met inwoners en dorpsraden een
toekomstagenda per kern op te stellen en daarna de aandachtsgebieden verder uit te werken in het kader van behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen in onze gemeente.
Wijkteams
 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers middels respijtzorg, zodat zij hun zorgtaken
tijdelijk aan een ander kunnen overdragen en even tijd voor zichzelf hebben.
 We zetten hulp bij het huishouden ook in voor welzijnsbevordering en ter voorkoming van
isolement.
 We versterken zelfredzaamheid van inwoners door het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van mensen in hun sociale omgeving.
Vluchtelingen
 We organiseren maatschappelijke inburgering en taalonderwijs lokaal.
 We stimuleren arbeidsparticipatie door vraag en aanbod in kaart te brengen, daarna goed af
te stemmen en te begeleiden.
Gemeenschapshuizen
 Elke kern verdient een goed onderhouden en financieel gezond gemeenschapshuis voor sociaal-culturele activiteiten, als ontmoetingsruimte voor inwoners en welke ruimte biedt aan
groepen en verenigingen.
 Wij behouden Cultureel Centrum De Kei bij voorkeur op de huidige locatie.
Inkomensregelingen
 Armoederegeling(en) mogen doorstroming naar werk niet verhinderen.
Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie
 We ondersteunen de oprichting van een Participatiebedrijf in de Kempen waar de taken uit
de Participatiewet die betrekking hebben op werk en algemene bijstand en de taken die
voortkomen uit de Wet sociale werkvoorziening voortaan door één organisatie worden uitgevoerd.
 Op de arbeidsmarkt moet iedereen mee kunnen doen. Om bij te dragen aan een inclusieve
arbeidsmarkt benutten we het netwerk van werkgevers in de regio, stimuleren we goede
matching en begeleiding en treffen we een voorziening voor beschut werk, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking met begeleiding en aanpassingen kunnen meedoen.
 We denken mee over een zinvolle dagbesteding voor degenen waarvoor betaald werk niet
mogelijk is.
 We stimuleren de inzet van Social return on investment (SROI) door social return in regionaal
verband te gaan organiseren en werkbare social return eisen te hanteren. Dit alles uiteindelijk met het doel dat meer mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt structureel
aan het werk komen.
Maatwerkvoorzieningen
 We zetten in op een scherpe inkoop van zorg per product en vermindering van regeldruk.
 We attenderen inwoners op de mogelijkheden die domotica (huisautomatisering) op het gebied van zorg ter bevordering van zelfredzaamheid biedt.



We stimuleren de samenwerking van zorgpartners met het onderwijs om ook in de toekomst
‘het werken in de zorg’ aantrekkelijk te houden.

Maatwerk dienstverlening WMO/Jeugd
 We gaan meer doen aan preventie op het gebied van veiligheid en jeugd door het aanstellen
van een jeugdcoach. Zo mogelijk trekken we hierbij samen op met onze buurgemeenten.
 We streven naar één contactpersoon per gezin om de samenwerking tussen de verschillende
zorgpartners te optimaliseren.

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Volksgezondheid
 Voorkomen is beter dan genezen. Op basis van de uitkomsten van de GGDgezondheidsmonitor richten we onze preventie-aanpak op specifieke aandachtsgebieden.
 We geven voorlichting aan zowel jongeren als ouders.
 We werken samen met scholen, huisartsen, Centrum voor jeugd en gezin + de Kempen, verenigingen en instellingen ter bevordering van een gezonde levensstijl en terugdringing van
schoolverzuim.
Riolering
 We zorgen voor meer groen en minder verharding in de openbare ruimte zodat overtollig
water zijn weg kan vinden, onderzoeken de capaciteit van gemeentelijke waterberging en
nemen, waar nodig, maatregelen.
 We stimuleren daarnaast ook inwoners om zelf meer groen en minder verharding op hun eigen erf aan te leggen en schoon hemelwater af te koppelen zodat dit niet in het riool terecht
komt maar bijvoorbeeld in een regenton, vijver of infiltratiekrat.
Afval



We verscherpen de handhaving op illegale afvaldumping om milieuschade tegen te gaan.
We kijken kritisch naar het huidige systeem van afvalstoffeninzameling en de aanbesteding
daarvan. Meer en beter afval scheiden en minder afval produceren moet in de kosten voor
de inwoner worden teruggezien.

Milieubeheer
 We zetten in op duurzaamheid en gaan onverminderd door met het werken aan de doelstelling om onze gemeente energieneutraal te maken. Daarbij stellen we zowel lokaal als regionaal beleid op voor de toepassing van een mix van duurzame energiebronnen, zoals wind,
zon en aardwarmte.
 We stimuleren bouwen zonder aardgas en bereiden onze gemeente voor op de transitie van
aardgas naar duurzame energiebronnen.
 We stimuleren het gebruik van staldaken voor het opwekken van zonne-energie.
 Voor ongediertebestrijding is een gecoördineerde aanpak nodig.
 We bieden kansen aan initiatieven op het gebied van circulaire economie (hergebruik grondstoffen en materialen).

8. VOLKSGEZONDHEID, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING (VHROSV)
RO grondexploitatie
 We kijken in 2019 in samenspraak met de dorpsraden per kern naar verdere differentiatie
van grondprijzen.
Centrumplan
 We geven voortvarend uitvoering aan het centrumplan Hart voor Reusel conform de opgestelde visie. Als verdergaande samenwerking met andere gemeenten van de grond komt,
wordt een onderzoek naar toekomstig gebruik van het huidige gemeentehuis opgestart.
Wonen en bouwen
 We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit in het ruimtelijk beleid en
maken door lokaal maatwerk gebruik van de mogelijkheden om gewenste veranderingen te
realiseren.
 We bepalen het toekomstige woonprogramma per kern in samenspraak met dorpsraden en
inwoners.
 We benaderen initiatieven voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) positief.
 Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen onderzoeken we de toekomstige behoeften van inwoners en nemen deze mee in de planvorming. Een nu reeds bekende behoefte is de vrije huursector, omdat het aantal mensen dat wil huren maar niet in aanmerking
komt voor een sociale huurwoning, groeit.
 In overleg met de Woningstichting kijken we naar de mogelijkheden om wachtlijsten te verkorten.
 We stellen beleid op voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hierbij worden onze inwoners en andere belanghebbende(n) betrokken en vindt afstemming plaats met gemeenten
in onze omgeving.

