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VOORWOORD 
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Voor u ligt het resultaat van de coalitie-bespreking, 
dat voor Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, 
RPP Landerd en VVD Landerd richting geeft 
aan de bestuursperiode 2018-2022. Niet alles wat 
we in Landerd nu al doen staat in dit coalitie-
programma. We hebben de belangrijkste thema’s 
die we gaan oppakken benoemd. De kern van 
dit coalitieprogramma is onze eigen kracht en 
identiteit verder uitbouwen en onderbrengen 
in een nieuwe Maashorstgemeente. Vanuit 
onze krachtige kernen en vanuit de kracht van 
de gemeenschap toewerken naar een nieuwe 
Maashorstgemeente.
Speciale aandacht hebben we voor samen werken 
met een ‘ja mits’ houding, dus oplossingsgericht, 
klimaatadaptatie (onze omgeving aanpassen aan 
de gevolgen van klimaatverandering), leefbaarheid 
en duurzaamheid. Deze thema’s lopen als een rode 
draad door dit coalitieakkoord.

Namens Maashorst Vooruit
Jeroen van den Heuvel

Namens Progressief Landerd
Moritz Böhmer

Dit coalitieprogramma beschrijft ‘waarom’ 
en ‘wat’ we willen bereiken. De jaarlijkse 
uitvoeringsagenda laten wij over aan het college 
van burgemeester en wethouders. Zij zullen 
deze opnemen in de bestaande bestuurlijke 
verantwoordingscyclus. Hierin staat dan op welke 
wijze en met welke middelen we onze doelen 
willen realiseren. Wij spreken daarbij de ambitie 
uit om datgene wat in dit coalitieakkoord staat,  
in deze bestuursperiode te realiseren door 
daarover een onomkeerbaar besluit te nemen.
Samenwerken is vertrouwen. En wij hebben 
vertrouwen in een goede samenwerking.

Namens RPP Landerd
Harold van den Broek

Namens VVD Landerd
Madeleine Hoek
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KRACHTIGE KERNEN 
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Gezond, Veilig, 
Prettig en Natuurlijk

Wij willen zorgen voor een gezonde, veilige, 
prettige en natuurlijke woon- en leefomgeving. 
Onze krachtige kernen hebben en behouden hun 
eigen identiteit. De sociale samenhang en culturele 
waarden die aanwezig zijn willen wij behouden 
en versterken. Het is belangrijk dat alle inwoners 
zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving bij hun 
naasten kunnen blijven wonen. Wonen en werken 
in het dorp waar je vandaan komt, zowel voor jong 
als voor oud. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid 
en toekomstbestendigheid van de dorpen. En voor 
de aantrekkingskracht voor inwoners van buiten, 
die zich in één van onze krachtige kernen willen 
vestigen. 

We houden de kernen aantrekkelijk door het 
in stand houden van voorzieningen dichtbij 
de inwoners. Wij willen veel groen en goede 
speelvoorzieningen voor kinderen in de wijken. 
Wij willen dat inwoners geholpen worden bij de 
toegang tot concrete duurzaamheidsmaatregelen. 
Ook het verkeer, industrie en de landbouw zijn van 
invloed op een gezonde en veilige leefomgeving. 
Wij willen dat inwoners zich rondom hun eigen 
huis veilig voelen. Wij hebben speciale aandacht 
voor het bestrijden van overlast in de openbare 
ruimte, in het buitengebied en in natuurgebied  
De Maashorst.

Wat gaan we doen:
•	 Extra	groen	in	de	wijken	en	sociaal	ecologisch	

verantwoord beheer van het groen.
•	 Verder	uitwerken	van	concrete	duurzaam-

heidsmaatregelen.
•	 Nader	onderzoek	naar	oplossingen	voor	

drugsoverlast.
•	 Inzetten	op	de	aanpak	van	ondermijnende	

criminaliteit.
•	 Dagelijkse	zichtbaarheid	en	snelle	bereik-

baarheid van handhavers.
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KRACHTIGE KERNEN 
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Toekomstbestendige 
Voorzieningen 

Wij willen blijvend investeren in de toekomst-
bestendigheid en leefbaarheid van onze kernen. 
Toekomstbestendigheid van een kern is van 
essentieel belang voor de zelfredzaamheid van 
de inwoners. Dat betekent onder andere een 
fysieke plek creëren waar men kan samenkomen. 
Zo bieden we de mogelijkheid voor mensen 
om samen te komen en gebruik te maken van 
voorzieningen. Hierin bieden wij ruimte voor 
sportieve, kunstzinnige en culturele activiteiten. 
Wij willen van onderaf gedragen voorzieningen 
met commitment vanuit verenigingen om hun 
activiteiten in de nieuwe voorziening passend 
te maken. Wij willen de ondersteuning van 
vrijwilligersorganisaties intensiveren bij hun 
inzet om een veilig en toekomstbestendig 
verenigingsleven te creëren. Dit doen wij in het 
kader van het gemeentelijke beleid op het gebied 
van veiligheid, maatschappelijke ondersteuning  
en jeugdzorg.

Wat gaan we doen:
•	 Realisatie	van	een	dorpshuis	in	combinatie	

met een sporthal in Zeeland.
•	 Realisatie	van	een	multifunctionele	sport-	 

en spelvoorziening in Reek.
•	 Inventariseren	van	de	benodigde	maatregelen	

voor renovatie van Sporthal de Eeght in 
Schaijk.

•	 Afronden	van	centrum-	en	dorpsplannen	
voor Schaijk, Zeeland en Reek.

•	 Intensiveren	van	de	ondersteuning	van	
vrijwilligers(organisaties) bij hun inzet 
om een veilig en toekomstbestendig 
verenigingsleven te creëren.

•	 Beleid	maken	voor	het	stimulerings- 
fonds voor toekomstbestendige 
accommodaties.
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KRACHTIGE KERNEN 
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Innovatieve Woningbouw

Landerd bouwt in alle kernen passend betaalbaar 
voor de (toekomstige) doelgroepen en doet dit 
zoveel mogelijk innovatief, levensloopbestendig 
en	klimaatneutraal.	We	doen	dit	met	een	effectief	
grond(prijs)beleid dat rekening houdt met het 
beschikbaar en bereikbare voorzieningenniveau. 
Het klimaat en zijn veranderingen zijn een van 
de grootste uitdagingen voor ons allemaal. 
Onze groene gemeente rondom natuurgebied 
de Maashorst zou een voorbeeld moeten zijn in 
de regio als het gaat om duurzame energie en 
groene innovatie. Nieuwe bouwprojecten moeten 
de ambitie hebben om nul-op-de-meter te zijn. 
Dit moet een eis zijn bij de bouw van woningen 
door de woningcorporaties. Zelf hebben we 
een voorbeeldfunctie door het verduurzamen 
van ons gemeentelijke vastgoed en openbare 
voorzieningen. We willen als gemeente inzichtelijk 
maken waar inwoners zelf mee aan de slag 
kunnen gaan. En inzichtelijk maken op welke 
wijze zij kunnen bijdragen aan een duurzame 
toekomst op het gebied van energie besparen en 
opwekken, klimaatadaptatie, voedselverspilling, 
leefomgeving, recycling en sociale duurzaamheid.

Wat gaan we doen:
•	 Actief	grond(prijs)beleid	waar	in	ieder	geval	
grondprijsdifferentiatie	per	kern	of	kavel	een	
onderdeel van is.

•	 Een	behoeftenonderzoek	als	basis	voor	een	
geactualiseerde woonvisie.

•	 Het	maken	van	(prestatie)afspraken	met	
(meerdere) corporaties en ontwikkelaars

•	 Waar	nodig	maatwerk	verrichten	en	zo	nodig	
ruimte geven aan particuliere initiatieven. 

•	 Versterken	van	het	duurzaamheidsloket	
Brabant woont slim (brabantwoontslim.nl)

•	 Onderzoeken	welk	beleid	het	best	passend	
is voor onze inwoners op het gebied van 
duurzaamheid en dit te vertalen naar onze 
inwoners.
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ZORG VOOR ELKAAR
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Iedereen doet zo veel 
mogelijk mee

Wij willen ons inzetten voor een samenleving 
waaraan iedereen met plezier en naar vermogen 
kan deelnemen. Om daadwerkelijk deel te kunnen 
nemen aan zo’n samenleving moeten inwoners 
in staat zijn om zelfstandig of met hulp van 
anderen hun leven te leiden en problemen die ze 
tegenkomen op te lossen. Omdat dat niet voor 
iedereen mogelijk is, is (soms) ondersteuning 
nodig. Die ondersteuning wordt geboden door 
een	complex	zorgveld	van	een	eigen	netwerk,	
welzijnswerk en zorgverleners, die zich begeven 
tussen informele ondersteuning in de nuldelijn 
tot derdelijns gezondheidszorg. Ook de gemeente 
is	onderdeel	van	dit	complexe	zorgveld.	Daarom	
nemen we verantwoordelijkheid voor goede 
zorg en ondersteuning. Dit gaan we doen vanuit 
een integrale zorgvisie met als resultaat dat 
alle organisaties en overige betrokkenen in het 
zorgveld, vanuit hun kennis en deskundigheid 
inwoners ondersteunen. De organisaties vormen 
gezamenlijk een netwerk dat naast het bieden van 
preventie, zorg en ondersteuning een signalerende 
rol heeft. Hiermee kunnen we actief sturen op 
trends, ontwikkelingen en speciale doelgroepen 
zoals laaggeletterden, Q koorts patiënten, nieuwe 
Nederlanders, licht verstandelijk beperkten en 
kinderen die opgroeien in armoede. De zorg 
en ondersteuning wordt geboden vanuit een 
gekantelde aanpak waarbij regie en eigenaarschap 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
hulpverlener en hulpvrager. Leidend hierbij is het 
daadwerkelijk ondersteunen van inwoners die 
hulp nodig hebben en het bieden van maatwerk. 
Om grotere problemen te voorkomen gaan 
we actief op zoek naar kwetsbare inwoners. 
En wanneer inwoners vragen hebben over 
procedures en regelgeving staat een onafhankelijke 
ombudsman voor hen klaar. 
 
 
 

 
 
 

 Wat gaan we doen:
•	 Wij	stimuleren	vanuit	een	preventieve	

gedachte sociale (zorg)activiteiten en 
evenementen.

•	 Het	opstellen	van	een	integrale	zorgvisie:
o Dienstverlening beter op elkaar laten 

inspelen en afstemmen, samenwerking 
bevorderen.

o Behouden van de lokale informele 
zorg zoals de drie zorgcoöperaties en 
hun speciale rol borgen in de komende 
herindeling.

o Inzicht in lokale trends en deze trends daar 
waar zinvol omzetten in beleid.

o Gekantelde ondersteuning aan organisaties 
in het netwerk vanuit de gemeente.

o Kwaliteitsverbetering van organisaties in 
het netwerk.

o Aansluiting houden op regionale 
ontwikkelingen en daar onze positie 
versterken.

•	 Daarnaast	richten	we	ons	op:
o Jongerenwerk.
o Verslavingsproblematiek.
o Personen met GGZ problematiek.
o	 Extra	aandacht	voor	inwoners	die	al	in	een	

kwetsbare positie verkeren.
o Organiseren van een onafhankelijke 

ombudsfunctie.
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ZORG VOOR ELKAAR
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Maatschappelijke Agenda  

Een sterke en zelfredzame gemeenschap is van 
essentieel belang om de toekomstbestendigheid 
van onze kernen te waarborgen. Politieke en 
gemeenschappelijke ontwikkelingen moeten 
dichter bij de inwoners komen te staan. We willen 
inwoners en initiatieven concrete handvatten 
bieden om hun eigen omgeving kwalitatief te 
kunnen verbeteren. Hierbij moet het eigenaarschap 
zoveel mogelijk bij het initiatief zelf liggen. Op 
basis van gesprekken met inwoners maken wij 
gezamenlijke concrete voorstellen. Niet alleen om 
op te halen wat de politieke agenda nodig heeft, 
maar vooral om op te halen waar inwoners mee 
bezig willen zijn. We willen daarmee ook een 
benaderbare politiek creëren. 

De kaders om zaken in eigen handen te nemen 
moeten eenvoudiger te begrijpen zijn en aansluiten 
op de belevingswereld van inwoners. Dit leidt 
tot betrokkenheid. We willen de manier waarop 
inwoners	meedenken	en	-doen	herdefiniëren	
en verdiepen. Door actieve bijdragen kunnen 
initiatieven ook met eigen budgetten aan de slag. 
We willen op een stimulerende en motiverende 
wijze een gemeenschap creëren waarin iedereen 
wil en kan meedoen. 

Wat gaan we doen:
•	 Op	basis	van	gesprekken	met	inwoners	maken	wij	

gezamenlijke concrete voorstellen en ondersteunen bij het 
opstellen van een maatschappelijke agenda.

•	 Gelijktijdig	willen	we	ook	in	gesprek	met	de	al	ontstane	dorps-	
en bewonersinitiatieven om hun ambities in kaart te brengen, 
te kijken hoe we hun beweging verder kunnen faciliteren en 
dit te vertalen in gezamenlijke concrete voorstellen.
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Ondernemersklimaat/ 
Vestigingsklimaat

Wij willen een goed ondernemersklimaat 
bevorderen, creëren en in standhouden, waardoor 
(nieuwe) ondernemers zich actief gesteund voelen 
in hun activiteiten en graag in onze gemeente 
blijven of er zich vestigen. Zeker als deze bijdragen 
aan werkgelegenheid en de maatschappelijke en 
strategische doelen die in dit coalitieprogramma 
beschreven staan. Onze gemeente is onderdeel 
van de AgriFood-regio en levert daar een actieve 
bijdrage aan. De regio heeft een groot (toeleverend 
en verwerkend) aandeel in de primaire sector die 
steeds duurzamer en innovatiever wil worden 
en een groeiend belang heeft in de toeristisch-
recreatieve sector. Om de ‘vruchten’ te plukken 
van de Maashorst moeten de agrarische sector 
en recreatie en toerisme in balans zijn en kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen. Wij steunen 
dit volop. Dit doen we in samenspraak en met 
draagvlak van de omgeving. De transitie in 
het buitengebied moet voortvarend worden 
uitgevoerd. Dit alles genereert werkgelegenheid, 
welvaart en (nieuw) perspectief voor onze dorpen 
en haar inwoners en bedrijven. Ook de gemeente 
zelf vaart daar wel bij.

Wat gaan we doen:
•	 Een	actief	en	gericht	acquisitiebeleid	voor	

bedrijventerreinen waarbij integraal wordt 
gekeken naar mogelijkheden en kansen. 

•	 Maatwerk	toepassen	door	een	‘ja,	mits’	
houding.

•	 Actief	participeren	in	en	overleg	voeren	
met ondernemersorganisaties over kansen, 
uitdagingen, risico’s en bedreigingen.

•	 Een	actieve	bijdrage	leveren	aan	Agrifood	
Capital en de voordelen daarvan benutten.

Reek-Zuid 

Wij onderschrijven en ondersteunen datgene 
wat over Reek-Zuid is opgenomen in het 
Dorpsontwikkelingsplan Reek. Het realiseren 
van een regionale trekker (discounter) op Reek-
Zuid is hier een onderdeel van. Wij verwachten 
dat er een aanzuigende werking vanuit gaat naar 
overige belangstellende ondernemers die zich 
op Reek-Zuid willen vestigen. Hiervoor willen 
we marktconforme randvoorwaarden creëren, 
waarbinnen we voor de overige gronden op 
Reek-Zuid perifere detailhandel willen toestaan. 
De komst van een discounter op Reek-Zuid is 
belangrijk voor de leefbaarheid van de kern en 
kan	een	positief	effect	hebben	op	de	toestroom	
van consumenten naar de winkels in Schaijk en 
Zeeland.

Wat gaan we doen:
•	 Het	opstarten	van	een	procedure	tot	

bestemmingsplanwijziging Reek-Zuid om 
een discounter te kunnen vestigen.

•	 Tegelijk	met	de	bestemmingsplanwijziging	
stellen we een marktconforme grondprijs 
vast.

ECONOMISCH STERK
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ECONOMISCH STERK
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Gezondheid en 
Agrarische Sector

Ook in Landerd knelt de groeiende (intensieve) 
veehouderij. Hardwerkende boeren komen 
steeds vaker tegenover inwoners te staan die 
overlast ervaren en zich zorgen maken over hun 
gezondheid. Hoewel het aantal bedrijven afneemt, 
daalt daarmee niet het totaal aantal dieren. Dit 
betekent dat de overblijvende bedrijven groter 
worden. Veehouderijen hebben met de uitstoot 
van	geur,	ammoniak,	fijnstof,	endotoxinen	en	
fosfaat invloed op de gezondheid van mensen 
en de natuur. Wij willen in samenspraak met 
de agrarische sector werken aan een gezond en 
leefbaar nieuw agrarisch productielandschap 
met een veehouderij die goed is voor mens, 
dier en woonomgeving. Uitgangspunt is om de 
uitstoot verder te beperken, gesloten kringlopen 
te realiseren en aandacht te hebben voor de 
bodemgesteldheid en biodiversiteit. Verbeterde 
dierenwelzijn, minimale belasting op het milieu 
en leefomgeving zorgen daarmee voor draagvlak 
in de omgeving. Om dit mogelijk te maken, moet 
er ruimte zijn om nieuwe verdienmodellen te 
ontwikkelen voor een sector die zich bewust is 
van de regio, die past in zijn natuurlijke omgeving 
en maatschappelijk wordt geaccepteerd en 
gewaardeerd. Ook met het oog op vrijgekomen 
agrarische locaties. Wij maken hierbij gebruik van 
de ontwikkelingen om ons heen en werken samen 
met de regio en provincie.

Wat gaan we doen:
•	 In	dialoog	met	inwoners	en	agrarische	sector	

werken aan een gezond en leefbaar nieuw 
agrarisch productielandschap met een 
veehouderij die goed is voor mens, dier en 
woonomgeving.

•	 Beleid	maken	voor	ons	buitengebied	
waarbij we een balans moeten zoeken 
tussen rechtvaardigheid, (sociale) 
gezondheid, economie, leefbaarheid en 
toekomstbestendigheid.

•	 Samen	met	de	agrarische	sector	ontwikkelen	
van nieuwe verdienmodellen voor agrarische 
ondernemers die passen bij de transitie van 
de veehouderij en aansluiten op de kansen 
die de Maashorst biedt.
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ECONOMISCH STERK
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

De Maashorst als 
Economisch Vliegwiel

De Maashorst heeft de meest groene, mooie en 
duurzame natuurbeleving van Brabant. Niet 
alleen voor haar burgers en lokale ondernemers, 
maar ook voor de toeristen en recreanten. De 
Maashorst ontwikkelt zich steeds verder als 
uniek natuurgebied voor inwoners, recreanten 
en toeristen. Voor de verdere versterking 
van de Maashorst is het Maashorstmanifest 
richtinggevend. De aantrekkingskracht van de 
Maashorst moet verder versterkt worden omdat 
dit positief bijdraagt aan de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Landerd. 

Landerd vervult met het groot aantal verblijfs-
accommodaties de verblijfsfunctie van de 
Maashorstregio. Dit zorgt voor bestedingen in 
winkels en horeca en draagt zo bij aan werk-
gelegenheid en leefbaarheid. De Maashorst is een 
economisch vliegwiel waardoor ondernemers, 
inwoners	en	toeristen	kunnen	profiteren	op	
het terrein van economische bedrijvigheid, 
versterking van de kernen, recreatie en toerisme 
en natuurontwikkeling. Alleen als het strikt 
noodzakelijk is worden gronden aangekocht.  
De focus ligt op het gezamenlijk investeren in een 
economische model voor de lokale ondernemers.

Wat gaan we doen:
•	 Stimuleren	van	de	natuurlijke	inrichting	van	het	hart	van	de	

Maashorst.
•	 Inzetten	op	bestuurskracht	en	een	professionele	uitvoerings-	

en beheersorganisatie voor De Maashorst.
•	 Onderzoeken	wat	de	toegevoegde	waarde	kan	zijn	van	

Nationaal Park De Maashorst.
•	 Faciliteren	en	versterken	van	de	aantrekkingskracht	van	de	

Maashorst door het stimuleren van kwalitatieve verbetering 
van verblijfsaccommodaties en landschapsnatuur. 

•	 Met	marktpartijen	in	gesprek	over	het	door	hun	te	realiseren	
en	te	exploiteren	Maashorstpoort.	

•	 Versterken	en	verbreden	van	de	samenwerking	met	
partners zoals VVV-Regio, Platform Toerisme Landerd, 
Maashorstboeren, Recron en natuurorganisaties.

•	 Stimuleren	van	(dag)	recreatie,	door	onder	andere	actieve	
marketing van de Landerdse kernen.
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ECONOMISCH STERK
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Kwaliteitsverbetering 
Buitengebied

De veranderingen in de agrarische sector hebben 
of krijgen impact op de sector en de omgeving. De 
verwachting is dat in de toekomst bedrijven zullen 
gaan stoppen. Dit zorgt ervoor dat er agrarische 
bebouwing niet meer in gebruik zal zijn. Wij 
willen het buitengebied leefbaar houden en zorgen 
voor passende woonvormen en een passende 
infrastructuur	(zoals	fietspaden)	die	toegankelijk	is	
voor iedereen. Onze natuur is een belangrijk goed 
en moet beschermd worden. Hiermee moeten we 
niet de algemene belangen uit het oog verliezen 
waardoor het soms noodzakelijk is dat dit ten 
koste van natuur gaat. Bij voorkeur en voor zover 
mogelijk moet deze natuur dan op een andere 
plek worden teruggeplaatst. Wij willen verstening 
van onze natuurgebieden en het buitengebied 
tegengaan. Toenemende recreatie gaat hand in 
hand met meer consumptie en meer gebruik van 
voorzieningen. Gelukkig gaan veel bezoekers 
netjes met de natuur om, maar dit moeten we ook 
aanmoedigen. Wij willen inwoners stimuleren 
om natuurlijk te bewegen en etenswaren zo 
dicht mogelijk bij huis te halen, bij voorkeur 
streekproducten.

Wat gaan we doen:
•	 Beleid	maken	op	kwaliteitsverbetering	van	

het buitengebied.
•	 Voorop	blijven	lopen	in	de	ontwikkeling	van	
proeflocaties	van	duurzame	teeltmethoden	
van voedsel en gewassen.

•	 Faciliteren	van	natuurlijk	bewegen	en	spelen	
en drinkwaterpunten.
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SAMEN IN DE REGIO
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Samen Werken in de Regio 

Sommige ontwikkelingen die op ons afkomen 
pakken we samen met de regio op. Grote 
uitdagingen zoals de uitwerking van het Klimaat-
akkoord en Energieakkoord willen wij in groter 
verband aanpakken. Ook voor de verdere 
ontwikkeling van onze ambities blijven we ons 
inzetten in de regio. We willen benadrukken 
waarom dit zo waardevol voor ons is door meer 
bekendheid te geven aan de verschillende vormen 
van samenwerking. Daarbij blijven wij aan onze 
inwoners uitleggen waarom we met partijen samen 
werken.

Wat gaan we doen:
•	 Bestuurlijke	verantwoordelijkheid	nemen	

door samen met de regio te werken aan 
gezamenlijke uitdagingen.

•	 Inwoners	actief	informeren	over	
samenwerkingsverbanden in de regio.
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Bestuurlijke Toekomst

Van groot belang is de opschaling van de 
gemeente Landerd naar een Maashorstgemeente. 
Het vormen van een nieuwe gemeente op basis 
van gelijkwaardigheid gaat over de inwoners, 
het bestuur en de ambtelijke organisatie. Het 
elkaar (nog meer) versterken op de sterke 
punten en elkaar ondersteunen op de zwakkere 
punten. De kwaliteit van de dienstverlening 
gaat omhoog en voor medewerkers is dit een 
mooie kans om door te groeien in de nieuw te 
vormen Maashorstgemeente. Daarmee versterken 
we onze bestuurlijke positie, vergroten onze 
slagkracht en zijn we onderscheidend in de 
regio. De Maashorstgemeente wordt de mooiste 
groene gemeente van Brabant met een landelijke 
signatuur, waarbij de dorpen hun eigen karakter, 
kracht, trots en identiteit behouden. Schaijk blijft 
Schaijk, Reek blijft Reek en Zeeland blijft Zeeland. 
Een sterke gemeente met volop ruimte voor 
ontspanning, toerisme, recreatie, landbouw, wonen 
en uitstekende voorzieningen. De Maashorst is 
de verbindende factor en nieuwe identiteit. De 
nieuwe	gemeente	heeft	een	belangrijke	extra	
primaire taak, door continu focus te hebben op 
het verder versterken van de ecologische- en 
recreatieve structuur. Hierdoor ontstaat een 
aantrekkelijk natuurgebied voor inwoners en 
toeristen. Door hun aanwezigheid wordt het 
ondernemersklimaat gestimuleerd en neemt de 
besteding in de dorpen toe. In de besluitvorming 
over de herindeling moet een nadrukkelijke rol 
zijn weggelegd voor de inwoners van Landerd. 
Inwoners zullen worden geïnformeerd over het 
proces, worden betrokken en om hun mening 
gevraagd.	In	het	finale	oordeel	over	een	beoogde	
herindeling gaan wij inwoners zorgvuldig 
consulteren en betrekken wij hun mening in de 
besluitvorming.

Wat gaan we doen:
•	 We	maken	ons	hard	voor	opschaling.	Wij	

zijn voorstander van onderhandelingen met 
Uden, op basis van wederzijds commitment 
en gelijkwaardigheid, om een nieuwe 
gemeente te vormen. We zien dit als de stap 
om te komen tot een Maashorstgemeente.

•	 Met	inwoners,	agrariërs,	(toeristisch)	
ondernemers, horeca, adviesraden, provincie, 
overige organisaties en politici uit Uden 
en Landerd, een gezamenlijk gedragen 
toekomstvisie opstellen en die ambitie te 
vertalen in kernwaarden voor de nieuwe 
gemeente.
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Financieel Gezond

Wij	willen	verantwoord	financieel	beleid	voeren	
wat leidt tot een begroting die meerjarig in 
evenwicht	is.	Wij	beseffen	dat	niet	alles	wat	wij	
in dit coalitieakkoord opschrijven op dit moment 
te	begroten	is.	En	wij	beseffen	dat	de	financiële	
marges beperkt zijn. Wij willen dan ook met 
realiteitszin verantwoordelijkheid nemen en 
keuzes maken. Dit zien wij als een opdracht voor 
de coalitie. Hierin moeten wij nadrukkelijk gaan 
kijken naar lopende verplichtingen en bestaand 
beleid, maar ook naar het waarborgen van de 
continuïteit van onze dienstverlening.

Wat gaan we doen:
•	 Op	korte	termijn	met	realiteitszin	

verantwoordelijkheid nemen en keuzes 
maken. We kijken daarbij nadrukkelijk naar 
lopende verplichtingen en bestaand beleid, 
maar ook naar het waarborgen van de 
continuïteit van onze dienstverlening.

•	 Gezien	de	urgentie	maken	we	een	plan	van	
aanpak voor de begroting 2019, inclusief een 
financieel	meerjarenperspectief.

 

21



KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST 
COALITIEPROGRAMMA 2018-2022 22

PORTEFEUILLE-
VERDELING



PORTEFEUILLEVERDELING
KRACHTIGE KERNEN IN DE MAASHORST

Burgemeester  
Marnix Bakermans

•	 Algemene	Zaken
•	 Openbare	orde	en	Veiligheid
•	 Informatie	en	Automatiseringsbeleid
•	 Communicatie
•	 Personeel	en	Organisatie
•	 Bestuurlijke	coördinatie	van	de	

intergemeentelijke samenwerking
•	 Vorming	Maashorstgemeente:	 

bestuurlijke coördinatie

Wethouder Ben Brands 
(Maashorst Vooruit)

•	 1e	Locoburgemeester
•	 Ruimtelijke	Ordening
•	 Volkshuisvesting
•	 Realisatie	(welzijns-/sport)accommodaties
•	 Openbare	Werken
•	 Duurzaamheid,	Milieu	en	Afval	

Centrumplannen
•	 Vorming	Maashorstgemeente:	 

bestuurlijke coördinatie
Wethouder Moritz Böhmer 
(Progressief Landerd)

•	 2e	Locoburgemeester
•	 Zorg	en	Welzijn	(Jeugdwet,	Wet	

Maatschappelijke Ondersteuning, 
Participatiewet)

•	 Volksgezondheid
•	 Onderwijs
•	 Sociale	zaken
•	 Burgerparticipatie
•	 Kunst	en	cultuur
•	 Sport	en	(lokale)	recreatie,	wijk-	en	

speelvoorzieningen
•	 Vorming	Maashorstgemeente:	 

het betrekken van inwoners

Wethouder Hans Vereijken 
(RPP Landerd)

•	 3e	Locoburgemeester
•	 Financiën
•	 Economische	Zaken
•	 Grondexploitatie
•	 Verkeer	en	Vervoer
•	 Natuur	en	Landschapsbeleid	
•	 Toerisme	en	Recreatie
•	 Maatschappelijk	Vastgoed	
•	 Handhaving	(Wet	Algemene	Bepalingen	

Omgevingsrecht)
•	 Project	Reek-Zuid
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