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Coalitieverklaring CDA, BT en VHP 
 
 

“Ruimte aan de samenleving” 
 
 
Inleiding 
 
Op maandag 23 april 2018 hebben de partijen CDA, BT en VHP een coalitie gevormd in de gemeente Bla-
del. Deze drie partijen leveren elk één fulltime wethouder. De portefeuilleverdeling is onderwerp van nadere 
onderhandelingen in het college van burgemeester en wethouders. In hoofdlijnen komt de verantwoordelijk-
heid voor ruimtelijke ordening te liggen bij het CDA, met als wethouderskandidaat de heer Fons d’Haens. BT 
neemt met wethouderskandidaat de heer D. Jansen de maatschappelijke zaken voor zijn rekening. De VHP 
heeft met de heer Wim van der Linden een kandidaat voor de portefeuille financiën en onderwijs. 
 
Direct na de raadsverkiezingen op woensdag 21 maart is de partij met het grootste aantal kiezers, het CDA, 
gestart met een informatieronde teneinde de mogelijkheden van coalitievorming te inventariseren. 
 
De partij CDA heeft in de met de partijen gevoerde gesprekken geconstateerd dat getalsmatig diverse coali-
tiecombinaties mogelijk zijn. Op basis van de inhoud van de gevoerde gesprekken heeft de partij CDA ge-
concludeerd dat de programma’s van de partijen BT, VHP en CDA op essentiële beleidspunten het best 
overeenkomen en dat coalitievorming tussen deze partijen –met onderling respect voor de op andere be-
leidspunten wel afwijkende partijstandpunten- daarom als een reële mogelijkheid is aan te merken. Voorts is 
vastgesteld dat een samenwerkingsverband van de partijen CDA, BT en VHP het meest recht doet aan de 
verkiezingsuitslag van 21 maart. Het betreft de drie grootste in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij-
en, die gezamenlijk ruim 67,5% van de kiezers vertegenwoordigen. Alle drie partijen hebben bij de raadsver-
kiezingen stemmenwinst behaald. De partij BT verdient als grootste winnaar van de gemeenteraadsverkie-
zingen onmiskenbaar een plaats binnen de coalitie en het college. 
 
De door de partij CDA getrokken conclusies zijn door de partijen BT en VHP onderschreven en dit heeft tot 
het inzetten van een formatieproces met deze drie partijen geleid. Op maandag 23 april hebben de drie par-
tijen overeenstemming over een akkoord op hoofdlijnen bereikt.  
 
Het akkoord op hoofdlijnen is uitgewerkt tot het in deze verklaring opgenomen coalitieakkoord op een 11-tal 
beleidspunten. Het coalitieakkoord is bewust niet uitputtend. Het bevat slechts de beleidspunten ten aanzien 
waarvan door één of meerdere van de coalitiepartners de behoefte is uitgesproken daarover vooraf door de 
coalitie te volgen –en gedurende de bestuursperiode door de partners te respecteren- beleidslijnen vast te 
leggen, evenals de beleidspunten die door de gezamenlijke partners als belangrijk voor de komende be-
stuursperiode worden aangemerkt. 
 
 

Coalitieakkoord 
 
 
Bestuurlijke toekomst 
De gemeente Bladel bezit voldoende bestuurskracht om de uitdagingen van de komende tijd als zelfstandige 
gemeente aan te gaan. Het wordt wel wenselijk geoordeeld om te onderzoeken of voor bovenlokale thema’s 
de regionale bestuurskracht op Kempenniveau vernieuwd en versterkt kan worden middels samenvoeging 

Bladel Transparant 



 2 

van samenwerkingsverbanden en constructies in één nieuw te vormen eigenstandige bestuurslaag met be-
slisbevoegdheden, bij voorkeur in de vorm van een federatie van Kempengemeenten, met een direct door 
de inwoners gekozen bestuur.  
 
Het onderzoek naar de haalbaarheid van een bovenliggende/overkoepelende Kempische federatiegemeente 
zal medio het jaar 2018 worden afgerond. Ingeval dit onderzoek zou gaan uitwijzen dat een federatiege-
meente geen toekomstgerichte oplossing voor de Kempen kan zijn, gaat gekoerst worden op versterking van 
de regionale bestuurskracht op Kempenniveau in een nieuw op te richten vervangend samenwerkingsver-
band gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, met weliswaar een indirect gekozen maar niet-
temin wel democratisch gelegitimeerd bestuur. 
 
 
Communicatie / interactieve beleidsvorming 
Open, actieve communicatie en interactieve beleidsvorming zijn leidende principes. Uitgangspunt is het or-
ganiseren van draagvlakverkenning, open planprocessen en burgerparticipatie zo vroeg mogelijk bij de be-
leidsvorming. Inspraak heeft het karakter van samenspraak. 
 
 
MFA Hapert 
Het “Hart van Hapert” …. klopt voor een mooie toekomst. 
 
“Hart van Hapert” is de naam van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) in Hapert. Met 
dit gebouw wordt een belangrijke voorziening gerealiseerd ter verbetering en versterking van de leefbaar-
heid. Zes partijen werken hiervoor al ruim zeven jaar intensief samen. Het zijn Basisschool Het Palet, Ge-
meenschapshuis Den Tref, Steunpunt de Kloostertuin, Bibliotheek de Kempen, NummerEen Kinderopvang 
en Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.  
 
Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan onderwijs, gemeenschapshuis, dagopvang, buitenschoolse opvang, 
peuterprogramma, bibliotheek, oudersteunpunt, parochie en binnensportactiviteiten. Het biedt ruimte om 
nieuwe initiatieven mogelijk te maken en stimuleert samenwerking en kruisbestuiving bij de gebruikers. Ont-
wikkelen, verbinden en ontmoeten: dat wordt het nieuwe “Hart van Hapert”. 
 
“Hart van Hapert’ wordt In het centrum van Hapert gebouwd. Ook de pastorie en het kerkgebouw (beide 
gemeentelijke monumenten) gaat er deel van uit maken. De eerder gekozen A-variant (van mei 2017) vormt 
de basis van het plan. Deze variant heeft ook de voorkeur van de partners. De coalitiepartijen zijn overeen-
gekomen dat de aanbesteding zo snel als mogelijk zal worden opgestart. De planning gaat uit van 1 januari 
2019. 
 
Met het bouwen van deze MFA is veel geld gemoeid. Uitgegaan wordt van een netto-investering van ruim 
15,25 miljoen euro, inclusief de kosten van energieneutraal maken van de nieuwe gebouwen. In de becijfe-
ring van het netto-investeringsbedrag is rekening gehouden met het in herontwikkeling brengen van de bij 
ingebruikname van de nieuwe gebouwen vrijkomende ruimtes op het Paletterrein en bij Den Tref. Verwacht 
wordt dat de opbrengst daarvan ruim € 2.1 miljoen euro zal zijn. Voorts is rekening gehouden met de inbreng 
van beschikbare reserves door Den Tref en De Kloostertuin tot in totaal een bedrag van ruim € 1.1 miljoen 
euro. Het becijferde investeringsbedrag is gebaseerd op prijspeil januari 2018 en behoeft nog aanpassing 
naar het prijspeil op datum aanbesteding. 
 
Bij de voorbereiding van het project zal voortdurend gestreefd worden naar stichtingskostenvoordelen. On-
derwerpen die daarbij bijzondere aandacht krijgen zijn BTW-compensatie, de keuze voor de bouworganisa-
tievorm, de wijze van het in de markt zetten van de bouw van de MFA en de mogelijkheden die er zijn om de 
opbrengsten van de vrijkomende locaties te verhogen. Het college kiest in beginsel voor de meest voordeli-
ge vorm van aanbesteding. 
 
Uit de onderzoeken die recent zijn uitgevoerd is gebleken dat het nieuw bouwen en / of aanpassen van de 
huidige gebouwen weliswaar enigszins goedkoper is maar dat daarmee niet de inhoudelijke voordelen van 
een MFA, en ook niet de op behoefte gebaseerde herinrichtingsmogelijkheden van de vrijkomende ruimtes, 
gerealiseerd kunnen worden. 
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Buitengebied & Natuur 
 
Omgevingsvisie 
De kaders zoals vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016 naar aanleiding van de evaluatie van 
de plattelandsnota en geurverordening vormen de basis voor de nieuw op te stellen omgevingsvisie. De 
omgevingsvisie buitengebied wordt zo snel als mogelijk herschreven en geactualiseerd om landelijk en pro-
vinciaal beleid en jurisprudentie van ná december 2016 te implementeren. Deze omgevingsvisie wordt voor 
de zomer van 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. 
Hoewel de uitgevoerde evaluatie van de bestaande geurnormen geen aanleiding gaf voor een verdere aan-
scherping is toch een ontwerp-geurverordening met aangescherpte normen ter inzage gelegd. We willen de 
conclusie van de oorspronkelijke evaluatie volgen, tenzij de inspraakreacties leiden tot een ander inzicht. 
 
Uitgangspunt is een positieve grondhouding ten aanzien ontwikkelingen die bijdragen aan verdere verduur-
zaming van het buitengebied. 
 
Bestemmingsplan buitengebied 
Aan de hand van dit beleidskader wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt uiterlijk in december 2018 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangebo-
den. 
 
Veehouderij 
De agrarische sector is een belangrijke economische drager van het buitengebied en tevens een belangrijke 
(indirecte) werkgever. Om deze bedrijvigheid te behouden en verder te verduurzamen streeft de gemeente 
naar eenduidig en stabiel beleid. Uitbreiding en/of wijziging van een veehouderijbedrijf wordt mogelijk ge-
maakt binnen randvoorwaarden: de milieueffecten (uitstoot fijnstof, ammoniak en geur) nemen af door de 
toepassing van best beschikbare technieken.  
 
Bij de verdere ontwikkeling van de veehouderij in onze gemeente moet vooral een zorgvuldige afweging met 
betrekking tot humane gezondheid worden gemaakt: risico’s voor de volksgezondheid mogen niet toenemen 
en bij voorkeur afnemen. De vermindering van uitstoot van fijnstof en ammoniak en vermindering van geur-
overlast leiden tot minder risico’s voor de volksgezondheid.  
Om de veehouderij kansen te bieden om verder te verduurzamen en kringlopen beter te sluiten, werkt de 
gemeente mee aan innovatieve nieuwe stalsystemen, die onderbouwd een bijdrage aan deze ontwikkelin-
gen kunnen leveren. Ook mestverwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere verduurza-
ming en een circulaire economie. Daarom werkt de gemeente mee aan reële, haalbare initiatieven met een 
heldere milieutechnische onderbouwing. 
 
Vrijkomende locaties en nieuwe economische dragers 
Er zijn de afgelopen jaren veel agrarische bedrijven gestopt met hun bedrijfsvoering. Deze trend zet de ko-
mende tijd ook nog door. De noodzaak om voor deze locaties een goede herbestemming te vinden neemt 
toe. Daarom zetten we in op een integrale aanpak: enerzijds beter inventariseren, controleren en waar nodig 
handhaven op bouwen en gebruik. Anderzijds ruimere mogelijkheden voor herbestemming naar wonen en/of 
bedrijvigheid. In beginsel moet voor iedere vrijgekomen locatie een herbestemming mogelijk gemaakt wor-
den, die past in de omgeving en die economisch haalbaar is. Een groot deel van de overtollige bebouwing 
kan niet worden herbestemd en moet worden gesloopt. Ook hier moet de gemeente ondersteuning bieden. 
Voor al gestopte locaties onderzoeken we de mogelijkheid van een sloopbank om vierkante meters tussen 
locaties te kunnen uitwisselen. Stoppende bedrijven komen in aanmerking voor (provinciale) staldering. 
 
Energietransitie 
Bij de ambitie om klimaatneutraal te worden, hoort het opwekken van hernieuwbare energie. Voor de beno-
digde ruimte voor bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen wordt vaak naar landbouwgrond gekeken. Dit 
geldt ook voor de ruimte, nodig voor klimaatadaptatie (waterberging). Echter, ook andere gebieden zouden 
hiervoor in aanmerking kunnen komen. Windturbines kunnen ook in bosgebieden met lagere natuurwaarden. 
Voor zonnepanelen moet zoveel mogelijk bestaand (en nieuw!) dakoppervlak worden benut. Waterberging 
wordt gecombineerd met andere functies, zoals natuur of recreatie. 
 
Natuur en openbaar groen 
Natuur en bos zorgen samen met landbouwgrond voor een gevarieerd landschap in ons buitengebied. Leef-
gebied van talloze planten en dieren, maar ook ruimte om van te genieten voor inwoners en toeristen. Deze 
waarden willen we niet alleen behouden maar waar nodig ook versterken. Voor zowel inwoners als toeristen 
is de natuur, de bossen en de vennen van groot belang. Streven is dat de natuur, recreatie en toerisme hand 
in hand gaan. Daarom stimuleren we in groei en versterking van de biodiversiteit. Zowel in het cultuurland-
schap (landbouwgronden) als in de natuur. Versterking van de bestaande natuur heeft voorrang op de aan-
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leg van nieuwe natuur. Bij natuurbeheer geven we de voorkeur aan particulier (agrarisch) beheer boven 
terreinbeheerders. Combinatie met andere verdienmodellen (recreatie of agrarische productie) wordt gesti-
muleerd. Op die manier zorgen we voor een nog robuuster landschap waar zowel inwoners als bezoekers 
van gemeente Bladel prettig wonen, verblijven en recreëren. 
 
 
Cultureel Centrum Den Herd Bladel 
Met alle bij het cultureel centrum betrokken partijen: bestuur, theatercommissie, seniorenvereniging Bladel 
en alle andere afzonderlijke gebruikers, is alle benodigde informatie voor de opstelling van een definitief 
programma van eisen en een schetsontwerp voor een verbouwingsplan verzameld. De opdracht voor de 
opstelling van een definitief programma van eisen en een schetsontwerp voor een verbouwingsplan wordt 
echter voorlopig nog niet aan een extern adviesbureau verstrekt. Er wordt eerst nog één ultiem onderzoek 
uitgevoerd naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van verplaatsen van het cultureel centrum naar het 
centrumgebied van de kern Bladel. Het onderzoek gaat omvatten: 
a. bestaat er een reële kans dat binnen afzienbare tijd verplaatsen van het cultureel centrum naar het cen-

trumgebied van de kern Bladel kan worden: gericht overleg met de eigenaren van de locaties Posthof en 
Rabobank; 

b. in hoeverre wordt een eventuele verplaatsing gedragen door de bij het cultureel centrum betrokken par-
tijen: bestuur, theatercommissie, seniorenvereniging Bladel en alle andere afzonderlijke gebruikers; 

c. welke kwantificeerbare inhoudelijke meerwaarden biedt een verplaatsing van het cultureel centrum ten 
opzichte van een gebouwelijke aanpassing van de huidige accommodatie. 

Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal 2018 afgerond, waarna de discussie over aanpassen van de 
huidige accommodatie of koersen op verplaatsen het cultureel centrum begin van het jaar 2019 definitief 
wordt beslecht. 
 
 
Sociaal Domein  
 
Algemeen 
Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten extra taken gekregen in het sociale domein. Het taakveld soci-
aal domein omvat sindsdien de zorg en begeleiding van onze kwetsbare inwoners van jong tot oud (Jeugd-
hulp en Wet maatschappelijke ondersteuning), het op weg helpen van mensen met een uitkering naar be-
taald werk en maatschappelijke participatie (Participatiewet), het bestrijden van armoede en het bevorderen 
van zelfredzaamheid. Doel is de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners te be-
vorderen en daar waar nodig bestaansvoorzieningen te verstrekken. 
 
Wmo 
Voor de uitvoering van de Wmo-taken heeft de gemeente beperkte middelen ontvangen. Dat betekent dat de 
gemeente het sociale domein moet transformeren. Dat is de afgelopen jaren onder andere gebeurd door een 
groter beroep te doen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. Bij de toegang en 
uitvoering van de Wmo wordt dit ‘kantelingsprincipe’ toegepast. Daar zitten echter grenzen aan. De druk op 
kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers neemt toe. Vooral ouderen moeten, bij gebrek aan een alterna-
tief, steeds langer thuis wonen met ondersteuning van hun naasten. De Wmo zal daar met verruiming van 
voorzieningen (zoals hulp bij het huishouden en dagbesteding) extra ondersteuning moeten bieden om uitval 
van mantelzorgers te voorkomen en de kwaliteit van leven van ‘thuiswonenden’ te verbeteren.  
 
Jeugdhulp 
De lasten voor de uitvoering van de jeugdhulp overstegen bijna vanaf de decentralisatie de inkomsten met 
ongeveer €300.000,00. Deze werden gedekt uit de reserve sociaal domein. De keuze om dit zo te doen was 
logisch omdat de eerste jaren na de decentralisatie nog onduidelijk was wat de structurele lasten zouden 
zijn. De reserve sociaal domein was onder andere voor dit doel in het leven geroepen. Recent is gebleken 
dat het tekort van Jeugdhulp is gestegen naar €689.000,00. 
Deze ontwikkeling vraagt om een aantal andere programma- en uitvoeringskeuzes om de baten en lasten 
structureel in evenwicht te houden. 
 
Participatiewet 

Met invoering van de Participatiewet geldt, nog meer dan voorheen, het primaat van uitstroom naar arbeid, 
ook voor onze inwoners met een arbeidsbeperking. Dit ‘work-first’-principe is in de huidige (overspannen) 
arbeidsmarkt ook belangrijk voor het lokale bedrijfsleven. Dat betekent dat onze uitvoeringsorganisaties van 
de Participatiewet (WVK en ISD) moeten streven naar een gezamenlijk dienstverleningsmodel waarbij ieder-
een ‘mee werkt’. Onze ondernemers moeten worden ‘ontzorgd’ in hun vraag en wens om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Met de inzet van lokale partijen zoals het PiusX-college en de 
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Stichting Vluchtelingenhulp en lokale initiatieven (Praktijkhuis) moeten we deze mensen voorbereiden op 
toetreding tot de arbeidsmarkt.  
 
Integrale aanpak Sociaal Domein 
Voor alle drie de onderdelen van het sociale domein hebben de gemeente minder middelen ontvangen. 
Daardoor wordt er kritisch gekeken naar de ondersteuning die wordt ingezet. Maar in de toegang tot en uit-
voering van de drie domeinen is nog een efficiencyslag te maken. Er moet beter worden samengewerkt met 
het grote potentieel aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Dat kan door de uitvoe-
ring nog lokaler te (gaan) organiseren en door organisaties beter te laten samenwerken. Overigens ook met 
(zorg-)organisaties die niet direct worden gefinancierd door de gemeente. Door die verdere lokalisering en 
samenwerking wordt de uitvoering niet alleen goedkoper maar neemt ook de kwaliteit van de ondersteuning 
toe. 
 
 
Ontwikkeling Egyptische Poort 
De gemeente Bladel wil in samenspraak met particuliere initiatieven het gebied de Egyptische Poort ontwik-
kelen. Tot nu toe is het een ontwikkeling waarbij de gemeenteraad via een interactief proces tot een richting 
is gekomen. In het verlengde hiervan zijn door de gemeenteraad keuzes gemaakt die moeten worden uitge-
werkt in een eerste aanzet voor het plan. 
In het recent genomen raadsbesluit betreffende de verdere planontwikkeling is het ontwikkelgebied vastge-
steld en is als voorkeursscenario voor het ontwikkelgebied gekozen voor een combinatie van scenario 3 ‘De 
Toren van Bladel’ en scenario 1 ‘Kempische poort’. Hierbij zijn als belangrijkste te realiseren waarden be-
noemd:  

 versterken van het groen, versterken/verbinden van de functies sport en (natte) recreatie; 

 versterken groenstructuur dorpskern vanuit het gebied Egyptische Poort, verbinding tussen dorpskern en 
landschappelijke omgeving. 

Het plangebied is opgedeeld in drie zones, die in de verdere ontwikkeling zullen worden meegenomen.  
 
Binnen het plangebied zal een nieuw aan te leggen zwem/recreatievijver als katalysator voor de ontwikkeling 
van het plangebied dienen. Deze katalysator wordt op korte termijn onder gemeentelijke regie uitgevoerd 
teneinde andere initiatiefnemers te verleiden en aan te jagen om mee in het gebied te investeren.  
 
Het historisch lint van de Leemskuilen wordt versterkt. Er blijft in het plangebied plaats voor daar al geves-
tigde verenigingen. In of nabij het plangebied gevestigde ondernemingen, zoals de exploitant van de over-
dekte zweminrichting, wordt de gelegenheid geboden om in de ontwikkelingen te participeren. Met enige 
terughoudendheid wordt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van woningen meegenomen binnen het plan-
gebied. 
 
Voor de ontsluiting van het gebied wordt de Bossingel ingericht als autoluwe recreatieve boulevard. De op-
ties om het plangebied te ontsluiten door een ongelijkvloerse kruising onder/over de N284 worden verder 
verkend.  
 
Financieel gezien wordt gekozen voor een kostenneutrale realisatie, waaronder wordt verstaan dat alle uit-
gaven en investeringen die de gemeente na beëindiging van de overeenkomst met Ballast Nedam in het 
gebied heeft gedaan minimaal terugverdiend moeten worden. 
 
De eerste aanzet voor het plan, met inbegrip van de zwem/recreatievijver als katalysator, wordt in het twee-
de kwartaal 2018 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze aanzet omvat ook een nieuwe naamgeving 
voor het plangebied, zoals door de gemeenteraad bij motie is gevraagd. 
 
 
Basisschool De Vest Hoogeloon 
Het Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs (SHP), vastgesteld in 2017, voorziet in vervangende 
nieuwbouw van een 6-klassige brede school met ruimte voor een voorschoolse voorziening in Hoogeloon. In 
eerste instantie is, mede op aangeven van de dorpsraad Hoogeloon, gekeken naar de mogelijkheid ver-
plaatsing van basisschool De Vest naar het Valensplein, aansluitend aan de MFA. Op basis van gedegen 
onderzoek is echter gebleken dat deze verplaatsing niet haalbaar is. 
 
Inmiddels is door Onderwijsstichting Kempenkind een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van een brede 
school in Hoogeloon op een gedeelte van het huidige schoolterrein. 
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Ondanks de resultaten van het uitgevoerde onderzoek blijven de dorpsraad en de inwoners van Hoogeloon 
een voorkeur uitspreken voor verplaatsing van basisschool De Vest naar het Valensplein. De voorkeur van 
dorpsraad en inwoners is gericht op behoud/verbeteren van de leefbaarheid van de (kleine) kern: 

 concentreren van centrumvoorzieningen; 

 verlevendigen van het Valensplein; 

 synergievoordelen bij gebouwelijk verbinden van gemeenschapshuis en school; 

 woningbouw op vrijkomende locatie De Vest. 
 
Hoofdprobleem voor een verplaatsing van de school naar het Valensplein is de beperkt beschikbare ruimte 
en het met omliggende grondeigenaren niet kunnen bereiken van overeenstemming over aankoop van be-
nodigde gronden tegen aanvaardbare prijzen. 
 
In het met Onderwijsstichting Kempenkind te voeren OOGO (op overeenstemming gericht overleg) wordt de 
wens tot verplaatsing van basisschool De Vest naar het Valensplein opnieuw ingebracht en wordt gekoerst 
op een laatste onderzoek om alsnog tot een verplaatsing van de basisschool te komen. De onderhandelin-
gen met de grondeigenaren aan het Valensplein worden heropend. Het onderzoek wordt in het vierde kwar-
taal 2018 afgerond, waarna de discussie over verplaatsen van de basisschool in het voorjaar 2019 definitief 
wordt beslecht. 
 
 
Woningbouw 
In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018, zijn de ambities op het gebied van wonen en 
woningbouw bijgesteld. De leefbaarheid in de kleine kernen verdient extra aandacht. Om vitaliteit in de dor-
pen te behouden is woningbouw in alle kernen noodzakelijk. Elke (kleine) kern heeft zijn eigen karakteristiek 
en omstandigheden, waardoor maatwerk per kern moet worden geleverd. Van het college wordt met betrek-
king tot de in de woonvisie opgenomen ambities en beslispunten een flexibele opstelling en vertaling in de 
woningbouwprogramma’s verwacht ten gunste woningbouwontwikkeling in de kleine kernen. 
 
 
Gemeentelijke belastingen en tarieven 
Voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges worden kostendekkende tarieven gehanteerd. De tarieven 
voor de toeristenbelasting worden afgestemd op het landelijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie 
tussen vaste en mobiele onderkomens. Voor de onroerende zaakbelastingen wordt in beginsel een inflatie-
volgend beleid gehanteerd.  
 
 
N284 
De provinciale weg N284 is een belangrijke verkeersader in de Kempen. Op deze provinciale weg zijn diver-
se verkeerskundige problemen geconstateerd. Daarnaast is er groot onderhoud noodzakelijk aan de weg.  
Het in samenwerking met de nabuurgemeente Reusel-de Mierden en de provincie opgestelde plan van aan-
pak "Gezamenlijke aanpak N284" bevat een beschrijving van het project, de visie op het project en de be-
heeraspecten. In het plan van aanpak staan afspraken over tijd, geld, planning, communicatie, kwaliteit en 
organisatie:  

 fase 1: ondertekenen samenwerkingsovereenkomst + plan van aanpak 

 fase 2: opstellen visie en inrichtingsschets 

 fase 3: uitwerken deelprojecten 

 fase 4: uitvoering 
Fase 1 is inmiddels afgerond. Planning is om in het jaar 2018 de variantenstudie, de vaststelling van de in-
richtingsvisie en de afbakening van de deelprojecten af te ronden. In 2019 start de voorbereiding en uitwer-
king van de deelprojecten. Het uitgangspunt is de daadwerkelijke uitvoering van het eerste deelproject te 
starten in het jaar 2020. 
 
 
 
Slot 
 
De partijen CDA, BT en VHP zijn van mening dat met het tijdens het formatieproces gegroeide onderlinge 
vertrouwen en wederzijds respect, met een coalitieomvang van veertien raadszetels en met de in het coali-
tieakkoord gemaakte afspraken een voldoende basis is gelegd voor een vruchtbare samenwerking tussen 
de partijen gedurende de komende bestuursperiode.  
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Dit coalitieakkoord is bewust niet uitputtend. De coalitiepartners nodigen alle raadsfracties uit om actief deel 
te nemen aan de opstelling van een gezamenlijk raadsprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022, als 
instrument van de hele raad: een opdracht van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wet-
houders.  
 
De partijen en raadsfracties CDA, BT en VHP wensen thans de coalitie formeel te bekrachtigen, middels 
benoeming van de door de partijen voorgedragen wethouders, in de openbare raadsvergadering van don-
derdag 26 april 2018. 
 
 
Bladel, 23 april 2018 
 
 
Namens de partij en raadsfractie CDA: 
 
Anjo van de Huygevoort-van Hoof 
 
 
Namens de partij en raadsfractie BT: 
 
Davy Jansen 
 
 
Namens de partij en raadsfractie VHP: 
 
Wim van der Linden 


