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Voorwoord 
Waalwijk, februari 2022 

Beste lezer, 

Al bijna twee jaar bevinden we ons in een uitzonderlijke tijd. Corona bracht veel 
zorgen en verdriet, maar liet ook zien hoe we samen veel kunnen dragen. 
Inmiddels leren we steeds beter leven met het coronavirus. Gelukkig brachten de 
beperkingen niet alles tot stilstand. Er is enorm veel werk verzet in onze gemeente 
en daar zijn we trots op. Het is nu tijd om verder vooruit te kijken. 

In 2022 is het 25 jaar geleden dat Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik zijn 
samengevoegd. Samen vormen we de prachtige gemeente Waalwijk. Waar het 
fijn leven is en we ons vooral vertrouwd voelen. We hebben respect voor een 
ander en zorgen voor elkaar. Met die sterke basis zien wij de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet. Maar zeker is dat de lokale overheid met grote uitdagingen 
te maken heeft en krijgt. Daarom blijven we investeren om ons hoge 
voorzieningenniveau dat we met elkaar hebben opgebouwd, te behouden en 
versterken. Daar gaan we voor!  

Lokaal Belang bouwt de komende jaren met onze inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke partners graag aan de toekomst van Waalwijk, Sprang-Capelle 
en Waspik. Hoe we dat willen doen, lees je in dit programma. Dank dat jij ons 
daarbij steunt. 

Met vriendelijke groet, 

 

     Timon Klerx       John van den Hoven 
     Lijsttrekker        Wethouder 
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Samenvatting 
De komende jaren komen er veel veranderingen en vraagstukken op ons af. Dat 
vraagt om een sterke partij met veel ervaring én nieuwe talenten. Lokaal Belang is 
er voor alle inwoners uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Al jaren nemen wij 
de verantwoordelijkheid om te besturen, om zo plannen en beloftes te realiseren. 
De komende jaren zijn dit onze belangrijkste thema’s met bijbehorende 
speerpunten: 
 

 
 

➔ We bouwen 1000 extra woningen in de komende vier jaar. Voor alle 
doelgroepen in onze gemeente (o.a. starters, sociale huur en ouderen).  

➔ We denken graag actief mee over tijdelijke woonvormen en innovatieve 
woon(zorg)concepten. 

➔ Woningbouwplannen moeten een kwaliteitsverbetering voor de omgeving 
met zich meebrengen (denk aan duurzaamheid en voldoende groen). 

➔ We werken aan een binnenstad waar het prettig wonen, winkelen, werken 
en verblijven is (leegstaande gebouwen ombouwen tot woningen, meer 
groen, meer cultuur, meer evenementen). 

 

 
 

➔ De basisvoorzieningen blijven op hetzelfde hoge niveau. Wij gaan hier niet 
op bezuinigen of verschralen.  

➔ We verkorten de wachtlijsten bij de keukentafelgesprekken. 
➔ We ondersteunen initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en 

organiseren beweegactiviteiten voor ouderen in al onze kernen. 
➔ We zetten vol in op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

WONEN: Niet mauwen, maar bouwen. 
Dat betekent niet dat ontwikkelaars de vrije hand krijgen. Integendeel, goede 
participatie vinden wij essentieel. We zetten ons in om de woningnood voor 
alle doelgroepen te verkleinen en wonen in onze gemeente betaalbaar te 
houden. We luisteren naar elkaar en zetten er samen de schouders onder. 
 

GEZOND: Voorkomen is beter dan genezen. 
Daarom zetten wij in op een goed voorzieningenniveau in alle kernen.  We 
willen we investeren in preventie, door sterker in te zetten op voorliggende 
voorzieningen. Ook gaan we voor goede zorg. Liefst zo dicht mogelijk bij huis, 
met ook een zo volwaardig mogelijke ETZ-locatie in Waalwijk. 
 



  
5 

 
 

➔ Onze gemeentelijke gebouwen en online omgevingen moeten voor 
iedereen fysiek en digitaal toegankelijk zijn. 

➔ We zorgen voor meer sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met 
een beperking en helpen bijvoorbeeld nieuwe rolstoelgebruikers door een 
behendigheidstraining aan te bieden. 

➔ We verduurzamen Sporthal Zidewinde en Zwembad Zidewinde in Sprang-
Capelle en realiseren vervangende nieuwbouw voor Sportcentrum Waspik.  

➔ We bouwen meer sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld een multifunctioneel sportplein in Landgoed Driessen. 

➔ We willen tenminste één keer per twee jaar een evenement met landelijke 
uitstraling naar Waalwijk halen, zoals het Muziekfeest op het Plein. 

 

 
 

➔ Wij gaan voor zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woningen en 
bedrijven en beperken het aantal zonnevelden in de buitenruimte. 

➔ We zorgen voor meer en biodivers groen op het Vredesplein in Waalwijk, 
het Raadhuisplein in Sprang-Capelle en het Dorpsplein in Waspik. 

➔ Zwerfafval is een doorn in het oog. Dit begint bij de vervuiler die zijn troep 
opruimt en voldoende afvalbakken. 

➔ We realiseren uitdagende speelplekken van hoge kwaliteit, centraal in onze 
wijken en geschikt voor alle leeftijden. 

➔ Wij willen dat de surfvijver (deels) zwemvijver wordt en er een stadsstrand 
wordt aangelegd in het Hoefsvengebied. 

 

GEZOND: Iedereen kan meedoen. 
We leveren een actieve bijdrage aan een meer inclusieve samenleving. In 
onze gemeente voelt iedereen zich gelijkwaardig en kan iedereen meedoen. 
We helpen mensen voor wie het moeilijk is om op eigen kracht deel te nemen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat meer aandacht voor sport, cultuur, welzijn en 
onderwijs bijdraagt aan een gezondere samenleving. 
 
 

DUURZAAM: De energie- en klimaattransitie mogelijk maken. 
Door als gemeente het goede voorbeeld te geven, energieneutraal te 
bouwen en te gaan voor duurzame energie. We realiseren meer groen in de 
openbare ruimte en zorgen voor een schone stad. Particuliere eigenaren 
ondersteunen we bij het verduurzamen van hun huis. 
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➔ Onze kinderen krijgen les in eigentijdse en gezonde schoolgebouwen. We 
zetten ons actief in voor zo gelijk mogelijke kansen in het onderwijs.  

➔ Wij zorgen voor bredere en veilige fietspaden. Fietsverkeer krijgt zoveel 
mogelijk voorrang bij verkeersregelinstallaties. 

➔ We gaan ons busstation optimaliseren en inrichten als mobiliteitscentrum, 
waar bus, taxi en duurzame vervoersmiddelen samenkomen. 

 

 
 

➔ We geven de ruimte aan burgerinitiatieven die de veiligheid kunnen 
vergroten. 

➔ Het Team Veiligheid van de gemeente neemt inwoners die signaleren 
serieus en speelt in deze samenwerking een actieve rol. We zorgen voor 
een goede terugkoppeling, zodat inwoners weten dat melden zin heeft.  

➔ We betrekken meer mensen bij onze gemeente door ons inwonerspanel 
vaker en beter te gebruiken en het panel te vergroten en versterken.  

SLIM: Wij zijn een ondernemende pioniersstad. 
We zorgen voor meer fietsgebruik en deelmobiliteit, betere bereikbaarheid 
via het OV en slimmere verkeerslichten. Goed onderwijs is de basis van een 
gezonde economie. Bovendien stimuleren we innovatie bij ondernemers, 
experimenteren we graag met nieuwe technologieën en kiezen we meer voor 
lokale bedrijven bij de uitgifte van grond op onze bedrijventerreinen.  

STERK: Een veilige samenleving. 
We zorgen voor meer blauw op straat, handhaven op verboden productie 
van drugs in woningen en bedrijfsruimtes en vragen onze inwoners om mee 
op te letten. Zo bestrijden we samen (ondermijnende) criminaliteit. Dit vraagt 
ook om een sterke lokale democratie met een gezonde financiële basis. 
Waar nodig werken we graag samen, in en buiten onze regio.  
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Wij zijn Lokaal Belang 
De gemeente is de overheid die het dichtst bij je staat. Het is de plek waar 
democratie het beste tot zijn recht kan komen. Daarom bepaalt Lokaal Belang 
haar eigen koers, onafhankelijk van landelijke politieke partijen en belangen. Wij 
kiezen liever voor kwaliteit dan voor kwantiteit, waarbij de menselijke maat en 
schaal uitgangspunten zijn. Wij zijn trots op Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik 
en de diversiteit van de kernen. We respecteren de eigenheid en verscheidenheid 
van onze inwoners en onze kernen. Iedereen – ongeacht afkomst, sekse, 
geaardheid, leeftijd of religie – heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Wij 
bestrijden (georganiseerde) criminaliteit, discriminatie en racisme. 

Lokaal Belang levert sinds 2008 een bijdrage aan het dagelijks bestuur van de 
gemeente Waalwijk. Al veertien jaar lang werken we mee aan de ontwikkeling van 
de gemeente. Daarmee gaan we na de komende gemeenteraadsverkiezingen 
graag door. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkiezingen zijn we bereid één 
of meerdere wethouders voor het college van B&W te leveren; we nemen onze 
verantwoordelijkheid. We hebben ambities, maar geen pretenties. Onze partij 
bestaat uit een sterke combinatie van ervaren bestuurders, positief-kritische en 
betrokken ondernemers, maatschappelijk geëngageerde inwoners en ook nieuwe 
talenten met een frisse kijk. Met als gemene deler: een groot hart voor Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik. 

Ons programma staat in dienst van onze inwoners, met het doel de kwaliteit van 
ieders leven te vergroten. We investeren in onze lokale leefomgeving, waarbij we 
inzetten op welvaart én welzijn. Ons geluk is immers (mede) afhankelijk van hoe 
we wonen en van de mogelijkheden waar we kunnen werken, leren, ontspannen 
en samen kunnen zijn. Wij zorgen voor een lokale samenleving die veilig is, met 
een eerlijkere kans op een betaalbare woning voor alle doelgroepen. Een 
samenleving waarin we over voldoende duurzame energie beschikken en waarin 
we solidair zijn met mensen die het, in wat voor opzicht en om wat voor reden ook, 
minder hebben getroffen. Samen bouwen we aan een samenleving waarin het 
prettig samen leven is.  
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Het kan wél 
Vaak richt de politiek zich op de korte termijn. Wat willen we vóór de volgende 
verkiezingen bereikt hebben? Welke inwoners moeten nú worden geholpen omdat 
ze een urgente zorgvraag hebben? Welke sportverenigingen kunnen we 
ondersteunen omdat ze dat juist nú hard nodig hebben? Alle politieke partijen 
doen hun best wanneer het om dit soort vragen gaat. Vanzelfsprekend ook Lokaal 
Belang. ‘Daartoe zijn we nu eenmaal op aarde’. 

Maar, Lokaal Belang zet ook graag een stap verder. Dat is noodzaak, want de 
wereld verandert in snel tempo. Wat vijf jaar geleden nog de normaalste zaak van 
de wereld was, wordt soms nu al met andere ogen bekeken. In 2015 was op diesel 
rijden nog ‘normaal’; inmiddels raak je een tweedehands dieselauto nauwelijks 
aan de straatstenen kwijt. Nog maar vijf jaar geleden was gas uit de Groningse 
bel ‘normaal’, intussen heeft Den Haag de gaskraan grotendeels dichtgedraaid. 
Het illustreert hoe grote uitdagingen in hoog tempo op onze samenleving 
afkomen. Vanuit de insteek ‘het kan wél’ zoekt Lokaal Belang actief naar 
antwoorden. Hoe kunnen we maatschappelijke vraagstukken lokaal vertalen in 
kansen en oplossingen? Met andere woorden: hoe willen we dat Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik er over tien tot vijftien jaar uitzien? 

 

 
 

Onze visie op de toekomst 
In de gemeente Waalwijk zetten we innovatieve oplossingen in voor het grote 
tekort aan woningen, het veranderende klimaat, een veilige leefomgeving en 
de vraag naar allerlei vormen van zorg. Door een proactieve aanpak en 
goede samenwerking behouden we ons hoge voorzieningenniveau met 
goed onderwijs, groene wijken, een aantrekkelijk centrum en een rijk 
verenigingsleven. 

Dankzij een slimme infrastructuur zijn onder andere specialistische zorg en 
hoger onderwijs goed bereikbaar. Jongeren blijven graag in onze gemeente 
wonen, (nieuwe) ondernemers kiezen Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik 
als vestigingsplaats en onze inwoners kunnen veilig en gezond oud worden. 
Dit komt omdat de gemeente Waalwijk een ondernemende pioniersstad is, 
die vooroploopt bij de uitdagingen die op ons afkomen en trots is op haar 
rijke historie. 
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Terwijl we vooruitkijken en werken aan oplossingen, kijken we ook met trots terug 
op het verleden. Soms met weemoed, denken we terug aan hoe het vroeger was. 
Maar veranderen en vernieuwen is nodig. De toekomst komt onherroepelijk op ons 
af en wie niet meegaat, raakt achterop. Dat willen we voorkomen. Maar, we weten 
dat nieuwe ontwikkelingen ook gepaard gaan met aarzelingen of zelfs weerstand 
oproepen. We weten immers wat we hebben, maar niet wat we terugkrijgen als 
veranderingen zich voordoen. En wat men niet kent… Met dit besef vinden wij het 
erg belangrijk om onze inwoners vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen, een 
heldere uitleg te geven en goed naar hen te luisteren.  

Ontwikkelen en vernieuwen: we zijn er de afgelopen jaren al volop mee bezig. 
Binnenkort opent het Schoenenkwartier in hartje centrum. Het laat zien dat 
Waalwijk van oudsher het centrum van de Nederlandse schoenproductie was en 
nu inzet op innovatie in deze sector. We werken aan een nieuwe insteekhaven, 
zodat ons industriegebied ook in de toekomst de grootste binnenvaartschepen 
kan bedienen. Er kwamen nette campussen voor (short-stay) arbeidsmigranten 
dicht bij het werk, zodat ons bedrijfsleven voldoende slagkracht behoudt en 
reguliere woningen beschikbaar blijven voor onze inwoners. We werken aan meer 
woningen voor starters en meer sociale huurwoningen. En willen ervoor zorgen 
dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.   

De grote veranderingen die op ons afkomen, brengen veel vragen en 
onzekerheden met zich mee. ‘Moet mijn woning van het gas af? Hoe moet dat 
dan?’, ‘Kan ik mijn energierekening binnenkort nog wel betalen? En zo niet, wat 
dan?’, ‘Elektrisch rijden, oké. Maar de aanschafprijs van zo’n auto is fors hoger.’ 
‘Natuurlijk moeten er nieuwe woningen worden gebouwd, maar moeten we ook 
echt de hoogte in? En het groene buitengebied moeten we wel koesteren!’ De 
lokale politiek moet de komende periode heel wat knopen doorhakken. Zonder 
voldoende draagvlak gaat dat niet gaat lukken. Méér inwoners zouden moeten 
meedenken. Niet alleen eens in de vier jaar in het stemhokje, ook tussentijds. We 
willen dit organiseren op een manier die meer mensen aanspreekt. Door 
bijvoorbeeld ons inwonerspanel te vergroten, versterker en vaker te raadplegen. 
En ook door te experimenteren met nieuwe vormen van participatie. 

 

  
Ons motto: Het kan wél! 
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Wonen 
Waarom vinden wij dit belangrijk?  
Het is een grondrecht om te kunnen wonen. Het klinkt mooi, maar hoe doe je dat 
in een op hol geslagen woningmarkt? Politiek Den Haag is het erover eens dat er 
woningen bijgebouwd moeten worden. Maar in het waar en hoe, vinden partijen 
elkaar minder snel. Nieuwbouw in het buitengebied of toch binnen de bebouwde 
kom? Hoe dan ook, de woningsector overlaten aan de markt heeft zijn beste tijd 
gehad. Het wordt hoog tijd dat de overheid zich meer om wonen als grondrecht 
gaat bekommeren.  

Hoe gaan we dat aanpakken?  
Als gemeente zijn we sterk afhankelijk van rijksbeleid, maar daarop wachten is 
geen optie. Wij willen onze eigen inwoners een eerlijke woonkans bieden. Dat is 
makkelijker gezegd, dan gedaan. Toch vinden wij dat de gemeente Waalwijk zich 
maximaal moet inzetten om dit te realiseren. Lokaal zijn er wel degelijk 
mogelijkheden om iets substantieels aan de huidige woningnood te doen. 

Als het aan Lokaal Belang ligt, halen we het onderste uit de kan. We pleiten voor 
lokale marktverkenning en zetten vol in op een realistische mix van bouwen 
binnen én buiten de bebouwde kom. Het uitgangspunt is dat de omgeving groen 
blijft of zelfs groener wordt. Woningen moeten voor starters betaalbaar zijn en 
door juist ook te bouwen voor ouderen zorgen we voor meer doorstroming. We 
zorgen bij grote woningbouwontwikkelingen voor minimaal 30% sociale 
huurwoningen en bouwen met name voor onze eigen inwoners, voor jong en oud. 
Arbeidsmigranten grijpen steeds vaker de kans om een kamer te huren. Dat 
begrijpen we, zeker als ze een nieuwe Waalwijker willen worden. Maar wanneer de 
druk op een toch al overspannen markt te groot wordt, verlangen we van 
werkgevers dat zij een steentje bijdragen aan fatsoenlijke huisvesting voor 
arbeidsmigranten. Onze gemeente heeft ervaring opgedaan met de bouw van 
campussen voor arbeidsmigranten. Indien nodig zetten we die trend voort.  

Om voldoende woningen te realiseren, zal het soms nodig zijn om wat hoger te 
bouwen. Dat mag, maar wel met ‘een Waalwijkse maat’. We bekijken het graag 
per locatie. Bijvoorbeeld als accent in en rondom de Waalwijkse binnenstad, 
beslist niet overal. We zijn blij met het dorpse karakter van Sprang-Capelle en 
Waspik, dat zeker behouden moet blijven.  
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Wat willen we bereiken?  
 

 

• De komende vier jaar bouwen we in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik 
minimaal 1000 extra woningen voor alle doelgroepen (onder andere 
starters, mensen met middeninkomens, ouderen en spoedzoekers). 

• Wij creëren duidelijke richtlijnen voor goede participatie bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, zodat we samen met inwoners en ontwikkelaars het 
woningtekort kunnen verkleinen, met het oog om de huidige omgeving. 

• Ouderen moeten langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarom werken 
we mee aan (pre-)mantelzorgwoningen en andere slimme oplossingen. 

• We bieden een diversiteit aan woonmilieus, zowel stedelijk als landelijk. 
Bovendien denken we graag mee over tijdelijke woonvormen en 
innovatieve woon(zorg)concepten. Zoals tiny houses, microwoningen en 
campussen voor arbeidsmigranten. 

• We ondersteunen de woningbouwcorporatie bij de ontwikkeling van sociale 
huurwoningen. Bovendien willen we samen met de corporatie een 
langtermijnvisie ontwikkelen die voorkomt dat huurwoningen worden 
verkocht waardoor stadsrenovatie op termijn wordt bemoeilijkt. 

• We realiseren bestaande uitbreidingsplannen, zoals Landgoed Driessen (zie 
foto) en Akkerlanen met meer aandacht voor een groene omgeving. 

• We bouwen binnenstedelijk – in het centrum van Waalwijk en dicht bij onze 
voorzieningen – meer appartementen voor alle leeftijdsgroepen. 

• Om te voorkomen dat jongeren uit Sprang-Capelle en Waspik wegtrekken 
willen we ruimte geven aan nieuwbouwprojecten in beide kernen. 

 

 

 

Niet mauwen, maar bouwen 

Bron: Airpro Waalwijk 
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• Woningbouwplannen moeten een kwaliteitsverbetering voor de omgeving 
met zich meebrengen (denk aan duurzaamheid en voldoende groen). 

• We werken aan een betere ontsluiting van Landgoed Driessen. We staan 
open voor enkele kleine voorzieningen in deze wijk. Bovendien versterken 
we de verbinding met de winkels in Sprang-Capelle. 

• Wanneer er groen licht is voor de bouw van de nieuwe insteekhaven aan 
de Bergsche Maas onderzoeken we of het dempen van een deel van de 
huidige haven langs de noordkant van de A59 mogelijk is en welke nieuwe 
bestemming wenselijk is. 

• Bedrijventerrein Zanddonk is nog maar nauwelijks een industrieel 
bedrijventerrein. We pleiten voor een toekomstvisie voor het gebied, 
waarbij ook woningbouw voor ons een serieuze optie is. 

• We behouden cultuur-historische objecten, oud en nieuw versterken elkaar. 
• Bij stedelijke ontwikkelingen moet de gemeente meer dan nu de regie naar 

zich toe trekken. Zo zorgen we voor een meer integrale visie bij 
woningbouwplannen, zoals het Masterplan Binnenstad. 

• Het gebied rond de Gedempte Haven (zie foto) is een ideale locatie voor 
een eigentijdse woonwijk. We brengen water terug op de plek van de 
voormalige haven en realiseren een groene omgeving, met betaalbare 
woningen voor starters en sociale woningbouw. Er is ruimte voor hoogbouw 
naar ‘Waalwijkse maat’ en we behouden authentieke gebouwen die recht 
doen aan het historische karakter van het gebied.  

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Bron: JYB Architecten 
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• We kiezen zoveel mogelijk eerst voor onze eigen inwoners. Samen met 
Casade en ontwikkelaars realiseren we minimaal 30% sociale woningbouw 
en maken we afspraken over de toewijzing van de woningen. Zo zorgen we 
dat zo veel mogelijk woningen beschikbaar komen voor de inwoners van 
Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik of bijvoorbeeld jongeren die in onze 
gemeente zijn opgegroeid en na hun studie hier weer willen komen wonen. 
Daarnaast bevorderen we wijkgerichte doorstroming. 

• Om onze jongeren en starters op de woningmarkt een eerlijkere kans te 
geven om een huis te kopen, verruimen we de Starterslening. 

• Om beleggers te weren die goedkope huizen opkopen, zijn we bereid een 
zelfbewoningsplicht in te voeren in de wijken die daar beter van worden. 
Zeker als het gaat om kopers die niet woonachtig zijn in onze gemeente. 

• Wanneer woningen in de sociale koopsector met hulp van de gemeente 
worden aangeboden, geldt een anti-speculatiebeding. Dit verplicht de 
koper er minimaal drie jaar zelf te wonen.  

• Wanneer het gaat om de huisvesting van statushouders doen we wat het 
rijk ons als taakstelling oplegt. Meer ook niet, want het is oneerlijk wanneer 
iemand die al jaren voor een woning staat ingeschreven op deze manier 
wordt ingehaald. 

• Om grondspeculatie tegen te gaan, is een erfpachtconstructie een 
beproefd instrument. We zetten de plus- en minpunten graag op een rij, 
om te bepalen of dit bijdraagt aan eerlijkere woonkansen. 

• We zetten in op levensloopbestendig bouwen, het ontwikkelen van 
(woon)zorgconcepten en zetten extra in op de Stimuleringslening 
Toekomstgericht Wonen. Daarom willen we een WoonZorg-visie opstellen. 

 

  

Eerlijke woonkansen 

Bron: Beleeftuin Elzenhoven / GGAB 
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Stadscentra hebben het lastig, met name in middelgrote steden. Dat zie je in 
Bergen op Zoom, in Oosterhout en helaas ook in Waalwijk. De leegstand is fors en 
bezoekersaantallen dalen. Grote steden liggen om de hoek en online bestellingen 
doen hun werk. Regelmatig ontbreekt het retailers aan opvolgers. Een omvangrijk 
winkelcentrum zoals we dat hebben gekend, is als gevolg van al die 
ontwikkelingen vandaag de dag te groot voor een stad als Waalwijk. Om het 
centrum een duurzaam perspectief te geven (met weinig leegstand) zetten we in 
op verdichting van het winkelbestand, op vergroening, op extra woningbouw en 
op functieverbreding, met meer cultuur en meer evenementen. Ons motto 
wanneer het om de binnenstad gaat: beleven, ontmoeten en verblijven. Er zijn de 
afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet. Wij blijven de komende jaren samen 
verder bouwen aan een binnenstad waar het prettig wonen, winkelen, werken, 
recreëren en verblijven is. 

 

 
 

• We verbouwen leegstaande winkels aan de randen van de binnenstad tot 
woningen. Zo lossen we leegstand op en creëren we de broodnodige 
woningen voor alle Waalwijkers.   

• Samen met de pas opgerichte Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) versterken we 
de huidige ondernemers en creëren we een nog aantrekkelijker centrum. 

• De herontwikkeling van De Els is erg belangrijk. We zetten ons in om een 
populaire retailformule te werven, met het doel meer winkelend publiek 
naar de binnenstad te halen.  

• We voegen meer woningen toe, onder meer door een deel van het ‘gat’ in 
de Mr. van Coothstraat ter hoogte van de ingangen van de 
parkeerterreinen te vullen met woningbouw. We houden oog voor de 
kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte met meer groen.  

Een bruisende binnenstad 
 

Bron: Gemeente Waalwijk 
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• We realiseren een verbinding van het Wandelpark naar de Mr. van 
Coothstraat, zodat het park ook aan de centrumkant een ingang krijgt. 

• In de binnenstad willen we investeren in meer groen, de biodiversiteit 
verhogen en de klimaatadaptatie vergroten. 

• We willen de Bibliotheek in het centrum van Waalwijk een duurzame 
toekomst geven die past bij het veranderende dienstverleningsconcept. De 
Bibliotheek transformeert van boeken-uitlener naar een breed-
maatschappelijke bibliotheek. Onze bibliotheek moet een ontmoetings- en 
werkplek worden met een brede rol in de samenleving.  

• De voormalige jongensschool, de Petrusschool, herstellen we in zijn oude 
glorie. Het gebouw krijgt een culturele functie (zie foto). 

• In de toekomst zullen we anders om moeten gaan met de beschikbare 
ruimte en parkeren in de binnenstad. Daarom doen we opnieuw onderzoek 
naar de mogelijkheid om een parkeergarage te bouwen. Bijvoorbeeld aan 
de Taxandriaweg in combinatie met een mobiliteitshub, op het Unnaplein 
of op de parkeerterreinen van De Els, in combinatie met woningbouw. 

• We zoeken naar mogelijkheden voor het winkelgebied om samen te werken 
met de grote logistieke bedrijvigheid op bedrijventerrein Haven. Als dat 
ergens zou moeten kunnen, is dat juist in Waalwijk. Wellicht kunnen we een 
prijsvraag uitschrijven voor het beste idee. 

• Samen met onze culturele partners (zoals het Schoenenkwartier, het Huis 
van Waalwijk, Theater De Leest, het Kunstencentrum en vele anderen) 
zorgen we voor meer cultuur en evenementen in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld op het Raadhuisplein en in de stadstuin. Daarnaast geven we 
ruimte aan (dag)horeca in het voormalige bodehuisje. 

• Via het Regionaal Bureau Toerisme De Langstraat zorgen we voor meer 
toerisme naar onze gemeente. Om dit te bereiken zou bijvoorbeeld een 
stadshotel boven Restaurant ’t Slot een welkome toevoeging zijn. Het 
Schoenenkwartier en de Sint Jan, als onderdeel van het grootste museum 
van Nederland, zijn twee belangrijke iconen die meer aandacht verdienen 
en we promoten (culturele en historische) loop- en fietsroutes (zie foto).  

 

        Bron: SunMotion Architecten Bron: Wet Blue Wandelroute 
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Gezond 
Waarom vinden wij dit belangrijk?  
Gezondheid is een erg breed begrip. Wie fysieke of mentale gezondheidsklachten 
heeft, krijgt medische zorg. Die zorg bieden we onze inwoners liefst zo dicht 
mogelijk bij huis. En wie jeugdzorg of huishoudelijke hulp hard nodig heeft, moet 
eenvoudig bij het gemeenteloket terecht kunnen en snel de juiste hulp krijgen.  

Voor een gezonde samenleving is nog méér nodig. Het gaat om meedoen, voor 
jezelf, maar zeker ook voor een ander. Dan komen begrippen als solidariteit, 
rechtvaardigheid, inclusie en actief burgerschap om de hoek kijken. We zien niet 
alleen onszelf, maar hebben ook aandacht en zorg voor de ander. Vanuit deze 
basishouding houden we onszelf vitaal, maar houden we vooral elkaar en onze 
samenleving gezond. 

Hoe gaan we dat aanpakken?  
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker ook voor een gezonde 
maatschappij. Juist hier ligt een belangrijke taak voor de overheid. We investeren 
in preventie, door sterker in te zetten op voorliggende voorzieningen. In jeugd- en 
jongerenwerk, in docenten die signaleren, herkennen en ingrijpen. En vooral in de 
jeugd zelf. In onderwijs, studeren, werk, sport, cultuur, muziek en talentontwikkeling. 
Kunnen meedoen in alle geledingen van onze samenleving is essentieel.  

De diversiteit van onze inwoners verrijkt onze maatschappij. We leveren daarom 
een zichtbare bijdrage aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving, met 
gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. We zorgen voor een sociaal 
vangnet voor wie zonder een extra steuntje in de rug niet kan meekomen.  

De gemeente zorgt voor goede voorzieningen op het gebied van welzijn, sport, 
cultuur en onderwijs. Hier hebben we de afgelopen jaren al op ingezet en dat 
willen we verder uitbouwen. Het gaat verder dan de geijkte accommodaties. Denk 
hierbij ook aan het verbeteren en onderhouden van de openbare ruimte. We 
werken aan een gezonde en veilige leefomgeving voor al onze inwoners.  

 

  Bron: G-team Voetbalvereniging R.W.B. 
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Wat willen we bereiken?  
 

 

• De basisvoorzieningen blijven op hetzelfde hoge niveau, wij gaan hier niet 
op bezuinigen of verschralen. Bovendien zorgen we voor veilige straten, 
groene parken en beter onderhouden trottoirs en openbaar groen. 

• We pakken de uitdagingen in de jeugdzorg bij de oorzaak aan. Onze jeugd 
moet weten dat zij er niet alleen voor staan en dat ze altijd een hulpvraag 
kunnen stellen. We zetten in op meer laagdrempeligere jeugdhulp voor al 
onze jonge inwoners. Onze scholen, verenigingen, de Tavenu en 
ContourdeTwern zijn daarin zeer belangrijk. Ook het schoolmaatschappelijk 
werk en het PIB (Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen) zorgen 
dat onze jeugd vroegtijdig geholpen kan worden. 

• Met een verzorgingsgebied in de Langstraat van ruim 110.000 inwoners 
gaan we voor een zo volwaardig mogelijke ETZ-locatie Waalwijk, mogelijk 
gecombineerd met zorg- en woonfaciliteiten. 

• We verkorten de wachtlijsten bij de keukentafelgesprekken. Inwoners meer 
dan 8 weken laten wachten is niet oké. Als uit de (medische) stukken 
urgentie blijkt voor een voorziening, hoeft daarvoor niet per se eerst een 
keukentafelgesprek plaats te vinden. 

 

 

• We staan voor een zorgzame en sociale samenleving die iedereen 
perspectief biedt. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid om in je 
levensonderhoud te voorzien. Daarnaast helpen we inwoners voor wie het 
moeilijk is om op eigen kracht deel te nemen aan onze samenleving. 

• We stimuleren onze WIJ-dienstencentra om meer ruimte, faciliteiten en 
activiteiten te bieden voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, 
kwetsbare wijkbewoners en mensen met andere culturele achtergronden. 

• Wij spreken mensen aan op hun kwaliteit en vermogen om zich voor 
zichzelf, maar ook voor anderen in te zetten. We ondersteunen dit door 
bijvoorbeeld de bouw van (pre-)mantelzorgwoningen mogelijk te maken 
en middels de Stimuleringslening Toekomstgericht Wonen. 

• We ondersteunen initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan en 
organiseren beweegactiviteiten voor ouderen in al onze kernen. 

Voorkomen is beter dan genezen 

Samen voor elkaar 
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• Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Er is veel voor hen geregeld, 
maar vaak zijn zij onbekend met die voorzieningen. We zetten vol in op de 
promotie ervan en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.  

• Ook andere voorzieningen en subsidies brengen we beter onder de 
aandacht. We versimpelen de aanvraagprocessen en we zorgen dat 
hulpverleners beter weten wat er mogelijk is. Hierbij denken we in ieder 
geval aan de mogelijkheden voor mensen met een beperking om 
(laagdrempelig en op maat) voorzieningen aan te vragen.  

• Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars”, de Speelgoedbank en Stichting De 
Strohalm zijn onmisbare voorzieningen die wij bij voorkeur samenwerkend 
onder één dak zien.  

• We lopen als middelgrote gemeente voor in (provinciale) pilots die zich 
bezighouden met brede welvaart als thema, waarbij het in beginsel gaat 
om het welzijn van mensen. Naast materiële welvaart betreft het zaken als 
gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, 
persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.  

• De gemeente Utrecht heeft de 4 weken zoektermijn voor jongeren in de 
participatiewet laten vervallen, om deze specifieke doelgroep niet uit beeld 
te laten verdwijnen. Vaak zien we dat de problematiek alleen maar groter is 
geworden als we hen op latere leeftijd terugzien. Wij willen onderzoeken of 
het schrappen van de zoektermijn voor onze gemeente ook verstandig is. 

• Wij zien erop toe dat onze sociale voorzieningen op de juiste manier 
worden benut en bestrijden misbruik met passende sancties.  

• We hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel. Daarom zoeken we met onze 
partners naar een rustigere locatie voor het Dierenasiel Waalwijk. 

 

 

 

Bron: Voedselbank Waalwijk “De Rijglaars” 
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• Onze gemeentelijke gebouwen moeten voor iedereen fysiek toegankelijk 
zijn. Daarom verbeteren we in ieder geval de toegankelijkheid van onze 
sportaccommodaties en het Huis van Waalwijk. 

• We zorgen voor meer sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met 
een beperking, zowel qua voorzieningen als in onze sportaccommodaties 
en het openbaar gebied. Ook stimuleren we het meedoen aan sport of 
cultuur door bijvoorbeeld kennismakingsdagen te organiseren, een 
proefles aan te bieden of een training te faciliteren. Stichting BEN uit 
Sprang-Capelle traint rolstoelgebruikers om behendiger te worden, dat 
helpt ook kleine obstakels in het dagelijkse leven makkelijker te nemen. 

• De online omgevingen van de gemeente moeten voor iedereen digitaal 
toegankelijk zijn. We helpen alle inwoners die moeite hebben met taal en/of 
digitalisering en ondersteunen initiatieven die zorgen voor minder 
laaggeletterdheid. 

• De gemeentelijke nieuwsberichten blijven we delen in Weekblad Waalwijk. 
Inwoners behouden de mogelijkheid om een melding te doen via ons 
telefoonnummer. 

• We zetten ons in om een dementievriendelijke gemeente te blijven, door 
bijvoorbeeld de dagbesteding voor mensen met dementie te vergroten. 

• We stimuleren ondernemers en andere instellingen in het centrum om hun 
winkel of locatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en 
waar mogelijk te voorzien in een toilet voor mindervaliden. 

• We ondersteunen graag initiatieven die diversiteit omarmen en inclusie 
stimuleren en mogelijk maken. 

• Indien de huidige 24-uurstoegankelijke openbare invalidetoiletvoorziening 
moet worden verplaatst vanwege de transformatie van De Els, gaat onze 
voorkeur uit naar verplaatsing richting het ‘hart van de stad’. 

 

 

Een meer inclusieve samenleving 

Bron: Pix4Profs/Jan Stads 
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• Het verenigingsleven kampt met veel uitdagingen. De toekomst is niet altijd 
zo vanzelfsprekend als die lange tijd is geweest. Daarom willen we nog 
meer de samenwerking stimuleren tussen scholen, professionele 
organisaties als Theater De Leest, het Schoenenkwartier, het 
Kunstencentrum, de Sint Jan (als grootste museum van Nederland) en 
bijpassende amateurverenigingen. Als sport- en culturele verenigingen 
meer willen samenwerken (of fuseren) zullen we hen daarin ondersteunen. 

• We besteden veel aandacht aan het stimuleren van onze inwoners om 
mee te doen aan sport, cultuur, gezondheid en beweging met speciale 
aandacht voor de jeugd, ouderen, mensen met een beperking en 
kwetsbare inwoners. Het programma GO Waalwijk speelt hierin een 
belangrijke (verbindende en aanjagende) rol. 

• We bouwen meer sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte, onder 
andere in Landgoed Driessen. Daarbij denken we aan multifunctionele 
sportpleinen zoals Skills Garden of de Krajicek Playgrounds. 

• We verduurzamen onze sportparken en -accommodaties door het 
plaatsen van zonnepanelen, over te gaan op ledverlichting en gasloze 
verwarming. Daarnaast onderzoeken we hoe sportpark De Gaard geheel 
zelfstandig in de behoefte van water kan voorzien door de opvang van 
regenwater uit de omliggende wijk Landgoed Driessen.  

• Op korte termijn geven we Sporthal en Zwembad Zidewinde (zie foto) een 
duurzaamheidsimpuls, zodat we deze belangrijke voorzieningen in Sprang-
Capelle behouden. Ook maken we de gymzaal aan de Mesdaglaan weer 
geschikt voor de toekomst. 

 

 

 

Investeren in sport en cultuur 

Bron: dearchitect.nl 
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• Sportcentrum Waspik is sterk verouderd. Daarom realiseren we 
vervangende nieuwbouw. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze 
streven we naar een mini-sportboulevard in Waspik, waar we de huidige 
sportverenigingen en eventuele nieuwe graag zien aanhaken. Naast een 
sporthal denken we bijvoorbeeld aan voorzieningen voor tennis/padel en 
een beachvolleybalaccommodatie. We willen er ook extra sport- en 
beweegmogelijkheden in de openbare ruimte creëren. 

 

 
 

• Onze gemeentelijke evenementenmaterialen blijven gratis beschikbaar 
voor niet-commerciële activiteiten. Goede initiatieven voor culturele en 
sportieve evenementen verdienen ondersteuning. Zeker de activiteiten 
waarin verschillende organisaties samenwerken en veel deelnemers en 
publiek bereiken, zoals de activiteiten van Samen RKC en de Waalwijk Cup. 

• We willen tenminste één keer per twee jaar een evenement met landelijke 
uitstraling naar Waalwijk halen, zoals het Muziekfeest op het Plein (zie foto). 

• We bouwen verder aan Waalwijk als ‘cultuurstad’, onder meer door kunst 
en cultuur zichtbaar(der) te maken in de openbare ruimte en toegankelijk 
te laten zijn voor een breed publiek. De realisatie van de muziekkiosk in de 
Stadstuin is daarvan een goed voorbeeld. 

• Via het Schoenenkwartier betrekken we onze inwoners actief bij het 
verleden, heden en toekomst van ons schoenen en leer-DNA. 

 

  Bron: Waalwijk.Nieuws.nl 

Bron: Atak Beach / Marcel Donks 
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Duurzaam 
Waarom vinden wij dit belangrijk?  
Klimaatverandering, energieschaarste, verzuring van bodem en water, 
afnemende kwaliteit van flora en fauna, dierziekten en pandemieën. Onze 
leefwereld wordt aan alle kanten bedreigd. Daarom zetten ook wij ons in voor een 
zo duurzaam mogelijke maatschappij. Ruim tien jaar geleden stelde Waalwijk zich 
ten doel om in 2043 klimaatneutraal te zijn. De weg daarnaartoe is nog lang. 
Particuliere initiatieven (zoals LangstraatZon) en verschillende lokale bedrijven 
lijken verder te zijn dan de gemeentelijke organisatie. Het is goed dat we onze 
krachten bundelen met bijvoorbeeld Stichting Waalwijk CO2 vrij (zie foto). Maar 
om de klimaatdoelstelling in 2043 te halen, is versnellen noodzakelijk. Niet omwille 
van een papieren nota en een politieke belofte, maar als plicht naar onze 
(klein)kinderen.  

Hoe gaan we dat aanpakken?  
De politieke splijtzwam is het draagvlak onder de bevolking. Niet iedereen wil er 
even rigoureus tegenaan. Toch is draagvlak de basis onder succesvol beleid. 
Kiezen we in de toekomst voor wind, zon, biogas, waterstof of kernenergie als 
energiebron? Met alleen wind en zon gaan we het niet redden. Dat betekent niet 
dat we deze bronnen zomaar kunnen overslaan. Het rijk vraagt ons dringend naar 
de mogelijkheden om ze binnen de gemeentegrenzen toe te passen. Wanneer we 
enkel ‘nee’ zeggen, verliezen we als gemeente de regie en bepaalt het rijk waar en 
hoe. Dat willen we niet! Zonenergie op zoveel mogelijk daken van woningen en 
bedrijfspanden is in ieder geval een goede oplossing (zie foto’s: Zon op Dak van 
Casade).  

 

       

  

Bron: Casade (locatie Waspik) Bron: Casade (locatie Zanddonk) 
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Wat willen we bereiken?  
 

 

• Particuliere eigenaren ondersteunen we bij het verduurzamen van hun 
woning. We stimuleren een lager energieverbruik in bestaande woningen 
door onder andere duidelijke informatievoorziening. Daarnaast bouwen we 
meer nul-op-de-meterwoningen. 

• Wij gaan voor zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woningen en 
bedrijven en beperken het aantal zonnevelden in de buitenruimte. 
Daarnaast toetsen we de energiebehoefte van bedrijven bij de uitgifte van 
grond met het oog op energieschaarste.  

• Windenergie aan de noordgrens van de gemeente benaderen we in 
beginsel positief, mits is aangetoond dat de windmolens geen 
onacceptabele gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.  

• Wanneer er (nieuwe) windmolens langs de Maas verschijnen, dient de 
financiële opbrengst ervan ten goede te komen aan de lokale 
gemeenschap. Minimaal de wettelijke 50%, maar wij gaan voor meer.  

• Alle gebouwen van de gemeente worden minimaal BENG (Bijna 
Energieneutraal). Bij nieuwbouw gaan we voor ENG (Energieneutraal). 

• Om als gemeente geheel energieneutraal te worden hebben we veel 
innovaties nodig. Een voorbeeld daarvan is waterstof.  

• We willen een lokaal platform of kenniscentrum duurzaamheid starten dat 
inzet op innovatie en inwoners en ondernemers stimuleert om met plannen 
te komen en uit te voeren. 

• We stimuleren duurzaam produceren en consumeren. Denk hierbij aan 
meer e-laadpalen, circulair bouwen, kringbouwlandbouw, het Repair Café 
en kringloopwinkels.  

• Zwerfafval is een doorn in het oog. We zorgen voor een schone stad. Dit 
begint bij de vervuiler die zijn troep opruimt en voldoende afvalbakken. Ook 
doen we een proef om elk huishouden 1 of 2 keer per jaar de mogelijkheid 
te geven gratis groter afval aan te bieden, in combinatie met een 
promotiecampagne over circulariteit. 

• We maken meer gebruik van provinciale, landelijke en Europese subsidies 
voor klimaat en duurzaamheid.  

 

 

De energie- en klimaattransitie mogelijk maken 
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• Verminderen van verstening en investeren in groen binnen de bebouwde 
kom is een must om hittestress tegen te gaan. Bij reconstructies van 
straten en wijken nemen we dit consequent mee. Ook wanneer we 
binnenstedelijk woningen bouwen mag dit niet ten koste gaan van groen. 
Denk hierbij ook aan groene daken. We gaan daarom voor 10% meer groen. 

• In ons openbaar groen zien we graag meer biodiversiteit. We willen het 
bermbeheer verduurzamen en staan positief tegenover ecologische 
akkerranden. Dit alles vraagt om meer en beter onderhoud. 

• We leggen meer groene parkeerplaatsen aan in al onze kernen en willen 
investeren in meer groen in plaats van verharding. Daarom zorgen we voor 
meer en biodivers groen op onder andere het Vredesplein in Waalwijk, het 
Raadhuisplein in Sprang-Capelle en het Dorpsplein in Waspik. 

• We stimuleren dat voor- en achtertuinen groener worden en subsidiëren 
daarom de zogenaamde steenbreek. 

• We realiseren uitdagende speelplekken van hoge kwaliteit, centraal in onze 
wijken. Goed ingericht met veel sport- en speelwaarden en geschikt voor 
alle leeftijden. Bovendien moeten het ontmoetingsplekken zijn voor alle 
bewoners in de wijk.  

• Het Hoefsvengebied is een gewaardeerde plek om te recreëren, te sporten 
of om er gewoon even uit te zijn. Kinderen spelen in de speeltuin of brengen 
een bezoekje aan het Hertenkamp. Lokaal Belang wil het Hoefsven in oude 
glorie herstellen én aanpassen aan de moderne tijd. We zijn blij dat er weer 
een nieuwe horecagelegenheid komt op de plek van het oude Lido (zie 
foto). Wij willen dat de surfvijver (deels) weer zwemvijver wordt en er een 
stadsstrand wordt aangelegd. Daarnaast onderzoeken we of 
camperplaatsen een toegevoegde waarde zijn voor het recreatiegebied. 

• Samen met Natuurmonumenten en het waterschap onderzoeken we de 
mogelijkheid van een houten loopbrug over het Drongelens Kanaal die het 
Hoefsvengebied met het natuurgebied de Baardwijkse Overlaat verbindt. 

 

  

Meer groen en recreatie 

Bron: LA Architecten Ingenieurs 
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Slim 
Waarom vinden wij dit belangrijk?  
Door de eeuwen heen is Waalwijk altijd een ondernemende pioniersstad geweest. 
We kregen al in 1303 stadsrechten en daarmee allerlei handelsvoordelen. De koe 
en de os op het bordes van het oude stadhuis in Waalwijk zijn symbolen van onze 
schoen- en leerindustrie. De schoennijverheid transformeerde naar 
schoenindustrie en daarna schoenhandel. Nog altijd kennen we de grootste 
concentratie schoenhandelaren van Europa.  

Tegenwoordig plukken veel lokale ondernemers ook de vruchten van de groei van 
de logistieke markt. We staren ons echter niet blind op transport en logistiek. 
Digitalisering, de datarevolutie en de informatiesamenleving hebben impact op 
de manier waarop we met elkaar samenleven. Deze veranderingen bieden ook 
volop kansen aan werkgelegenheid, scholing en lokaal bestuur. Zo kunnen data 
ons helpen bij het beter leren kennen van onze inwoners en ondernemers en 
daarmee de dienstverlening op een hoger peil brengen. 

We willen slimmer omgaan met mobiliteit, innovatie stimuleren en volop 
experimenteren met slimme technologie. Zeker op het gebied van mobiliteit 
volgen ontwikkelingen elkaar razendsnel op. E-cars, -fietsen, -steps en -scooters 
winnen snel terrein. Zonder treinverbinding is het voor Waalwijk van groot belang 
om over andere slimmere vormen van openbaar vervoer te kunnen beschikken. 
De grote Arrivabussen vragen om meer vraaggestuurd en elektrisch busvervoer.  

Hoe gaan we dat aanpakken?  
Het gaat op dit moment economisch goed met onze gemeente. We kennen veel 
werkgelegenheid. Daar zijn we trots op. We stimuleren onze inwoners en 
ondernemers graag om zich te ontwikkelen en voorop te blijven lopen. De basis 
moet daarvoor natuurlijk op orde zijn. Dat begint op onze scholen in Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in 
de huisvesting van basis- en voortgezet onderwijs en dat blijven we volop doen. 

Bovenal moet onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent dat de 
overheid zich actief moet inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs. Op deze 
manier kunnen we de tweedeling in de samenleving tegengaan. Onze jeugd heeft 
de toekomst, goed onderwijs passend bij onze lokale beroepsbevolking, maar ook 
in verbinding met onze ondernemers en het behouden van onze jongeren is 
essentieel voor een ondernemende pioniersstad. 

We willen onze gemeente graag digitaal slimmer maken. Door meer online 
verbindingen te leggen en de data die daarbij vrijkomt te combineren, is er meer 



  
26 

mogelijk. Maar hoe zit het dan met ‘big brother is watching you’? Het is van groot 
belang om dit ethische aspect en de privacy van onze inwoners, ondernemers en 
andere gebruikers goed te borgen. Slimme technologie moet een hulpmiddel 
blijven en nooit een doel op zich worden. Bekende toepassingen zijn ‘slimme’ 
verkeerslichten die rekening houden met de drukte op de weg of die fietsers vaker 
voorrang geven, lantaarnpalen die kunnen inspelen op onveilige situaties of 
dienen als auto-oplaadpunt en slimme afvalcontainers die een seintje geven 
wanneer ze vol zijn, waarna ze automatisch worden opgenomen in de route van 
de vuilniswagens. 

Wat willen we bereiken?  
 

 

• Goed onderwijs is de basis van een gezonde economie. Daarom zoeken we 
de samenwerking op met het lokale bedrijfsleven voor bijvoorbeeld stages. 

• Samen met het middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven willen we alle 
scholieren minimaal tweemaal tijdens hun studie kennis laten maken met 
ons bedrijfsleven. 

• We vinden technisch vakonderwijs belangrijk voor onze regio en 
bevorderen als Goed onderwijs is de basis van een gezonde economie. 
Daarom zoeken we de samenwerking op met het lokale bedrijfsleven voor 
bijvoorbeeld stages. 

• Samen met het middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven willen we alle 
scholieren minimaal tweemaal tijdens hun studie kennis laten maken met 
ons bedrijfsleven. 

• We vinden technisch vakonderwijs belangrijk voor onze regio en 
bevorderen als gemeente de aansluiting bij het lokale bedrijfsleven.  

• Onze kinderen krijgen les in eigentijdse en gezonde schoolgebouwen. We 
zetten ons actief in voor zo gelijk mogelijke kansen in het onderwijs.  

• Waar mogelijk en van toepassing hebben we een voorkeur voor 
constructies met meerdere-scholen-onder-één-dak, zeker ook in 
combinatie met kinderopvang. 

• We behouden onze goede voor- en vroegschoolse educatie en zorgen zo 
voor goede taalontwikkeling van onze peuters en kleuters. Daarnaast 
blijven we met Waalwijk Taalrijk inzetten op taal- en digitale vaardigheid 
van kinderen en hun ouders, op een wijze die toonaangevend is in 
Nederland. 

Goed onderwijs 
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• We zetten in op mbo- en hbo-onderwijs in Waalwijk. We hebben niet de 
illusie dat Avans of Fontys hun hoofdgebouw in Waalwijk zullen bouwen, 
maar we zien mogelijkheden om hun dienstverlening tot binnen de 
Waalwijkse stadsgrenzen uit te breiden. Zeker als de onderwijsvormen 
aansluiten op de aanwezige werkgelegenheid. Hiermee laten we onze 
jeugd in Waalwijk dichtbij leren en werken.   

• We willen het programma ‘Meer Muziek in de Klas’ uitbreiden. We streven 
naar zo veel mogelijk deelnemende klassen in het basisonderwijs. 

• We ondersteunen het onderwijs bij talentontwikkeling en goed 
beweegonderwijs (eventueel ook buiten schooluren).  

• Met (na)schoolse activiteiten stimuleren we onze jeugd om actief deel te 
nemen aan sport en cultuur en om mee te doen aan (landelijke) 
wedstrijden of toernooien, zoals de Kunstbende of de Cruyff Courts 6vs6. 

 

 

 

 

• We investeren in een goede relatie met onze ondernemers. Daarbij zijn we 
actief aanjager van duurzaamheidsinitiatieven.  

• We gaan het industrieterrein Haven Acht uitbreiden. Daarbij krijgt het 
bedrijventerrein een meer natuurlijke uitstraling naargelang het Drongelens 
Kanaal in zicht komt . We onderzoeken de aanleg van een fietspad op de 
dijk langs het Drongelens Kanaal ter hoogte van Haven Acht. 

• Bij de uitgifte van grond hebben lokale en/of innovatieve bedrijven onze 
voorkeur. MKB-bedrijven zijn immers de basis van de economische kracht 
in de regio. 

Een ondernemende pioniersstad 

Bron: Pix4Profs/Joyce van Belkom 
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• We blijven inzetten op de revitalisatie van de bestaande bedrijventerreinen.  
• Uitbreiding van het bedrijventerrein in Waspik met de ‘kavel-Boons’ kan 

uitkomst bieden aan de behoefte van kleinere bedrijven in de Langstraat 
om te groeien. 

• We investeren in dataverzameling om betere besluiten te nemen en onze 
dienstverlening te verbeteren, uiteraard met oog op de Privacywet. 

• Onze privacy is een groot goed, maar mag niet als alibi dienen en als 
gevolg daarvan overlast en criminaliteit meer ruimte bieden.  

• Camera’s in de openbare ruimte kunnen heel effectief zijn bij het bestrijden 
van criminaliteit en overlast. Hanteer slim cameratoezicht op de locaties 
die dit nodig hebben en stel, om misbruik te voorkomen, vooraf heldere 
gebruiksdoelen vast.  

• Stimuleer dat bedrijfsleven, instellingen en inwoners kunnen beschikken 
over de snelst mogelijke internetverbinding.  

• We stimuleren samenwerking in de regio tussen overheid, onderwijs en 
ondernemers op het gebied van zorg, innovatie, data en digitalisering. 

• Onze gemeente is beschikbaar voor innovatieve experimenten.  

 

 

 

 

• We maken afspraken met de provincie en vervoersbedrijven om onze 
kernen van beter openbaar vervoer te voorzien.  

• We zetten in op één of meerdere ‘mobility hubs’: locaties waar meerdere 
vormen van openbaar vervoer bij elkaar komen. Zonder treinstation heeft 
Waalwijk een achterstand. Daarom gaan we ons busstation optimaliseren 
en inrichten als mobiliteitscentrum, waar bus, taxi en andere duurzame 

Slimmere mobiliteit 

Bron: Gemeente Waalwijk 
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vervoersmiddelen samenkomen en van waaruit een snelle verbinding met 
grotere steden zoals Tilburg en Den Bosch gemaakt wordt. 

• Liever de fiets dan de auto. Wij zorgen voor bredere en veilige fietspaden, 
we richten fietsstraten in (de auto is er te gast) en we geven fietsverkeer zo 
veel mogelijk voorrang bij verkeersregelinstallaties. 

• We realiseren een bewaakte fietsenstalling in het centrum dicht bij het 
nieuwe Schoenenkwartier. We bekijken daarnaast of de openingstijden van 
een van de bewaakte fietsenstallingen beter kan aansluiten op de 
openingstijden van de horeca. 

• Wij ondersteunen initiatieven die inspelen op de trend ‘van bezit naar 
gebruik’ en kiezen vaker voor deelmobiliteit. Door bijvoorbeeld een 
buurtcoöperatie op te richten en daarmee een deelauto aan te schaffen. 

• Wij voorkomen zo veel mogelijk sluipverkeer in de dorpskern van Waspik als 
gevolg van filevorming op de A59. 

• Uit landelijk onderzoek blijkt dat het merendeel van de (dodelijke) 
verkeersongelukken plaatsvindt vanwege te hoge snelheid in de bebouwde 
kom. Wij willen daarom zoveel mogelijk wegen inrichten als 30 km/u-zone.  

• Uitgangspunt is minder verkeersregelinstallaties (VRI’s) en meer rotondes. 
Daar waar VRI’s vanwege verkeersveiligheid gewenst zijn, kiezen we voor 
intelligente VRI’s die de doorstroming bevorderen. 

• We gaan op een nette manier parkeerplaatsen inrichten voor e-scooters 
en andere vormen van e-deelmobiliteit. 

• We gaan webwinkels en andere ondernemers aanmoedigen om samen 
slimme pick-up points te organiseren, zodat onze inwoners het ophalen 
van hun pakket kunnen combineren met andere boodschappen. 

 

  
Bron: Gemeente Waalwijk 



  
30 

Sterk 
Waarom vinden wij dit belangrijk?  
Waalwijk doet het relatief goed en de gemeente speelt in op nieuwe 
ontwikkelingen. Goed is goed, zou je daarom kunnen zeggen. Wij zien dat anders: 
het kan nog veel beter. En we weten ook: stilstand is achteruitgang. De wereld 
ontwikkelt door en daar moeten we slim en passend binnen onze mogelijkheden 
op anticiperen. Door slim samen te werken worden we als gemeente sterker.  

De gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid om goed te besturen. Een sterke 
samenleving vraagt ook extra aandacht om de betrokkenheid bij en het 
vertrouwen in de overheid en de politiek te vergroten. Lokaal Belang gaat die 
uitdaging graag aan door mee te doen aan een juiste mix van directe en 
indirecte democratie. Goed besturen definiëren we als de uitkomst van de 
zoektocht naar het algemeen belang. Voor individuele belangenbehartiging lenen 
we ons niet.  

Een veilige leefomgeving is een van de belangrijkste levensbehoeften van ons 
allemaal. Te lang heeft ons land de snelle groei van de (georganiseerde) 
criminaliteit onderschat. Nederland is een ‘gouden roltrap voor de 
georganiseerde criminaliteit’ geworden. De opbrengsten zijn hoog, de 
handhavingscapaciteit is gering en de straffen zijn relatief laag.  
Drugscriminaliteit, dumpen van chemisch afval, mensenhandel, brutale 
ramkraken, witwassen, uitbuiting van arbeidsmigranten, cybercrime. Overal in 
Nederland, veel in Brabant en daarmee helaas ook in Waalwijk. 

Hoe gaan we dat aanpakken?  
Wij blijven actief samenwerken met onze inwoners, zodat zij zich verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen wijk of kern. Maar ook met andere gemeenten, in én buiten 
de regio. Met de buurgemeenten in De Langstraat, met de grotere Brabantse 
steden en met andere middelgrote Nederlandse gemeenten.  

Qua veiligheid en bestrijding van de criminaliteit hangt veel samen met landelijke 
wetgeving en de financiering van politie en justitie. Alleen één samenwerkende 
overheid en voldoende draagvlak onder de bevolking bieden soelaas. Wij willen 
graag dat de gemeente Waalwijk hierin vooroploopt. Onze inwoners zijn de oren 
en ogen van onze samenleving. Zij zien en horen wat er speelt. Zij zijn de 
opvoeders, de vaders en moeders langs het sportveld. Onze inwoners mogen 
elkaar vaker netjes aanspreken, de wijkagent benaderen of de telefoon pakken 
om Meld Misdaad Anoniem te bellen. Natuurlijk vragen we om signalen door te 
geven van pestgedrag, kindermishandeling en/of huishoudelijk geweld. Vanuit 
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een melding wordt er namelijk sneller gereageerd en uiteindelijk beter 
gehandhaafd. We vragen onze inwoners dus om een oogje op elkaar en op de 
omgeving te houden om daarmee onze gemeente veilig en leefbaar te houden.  

Wat willen we bereiken? 

 

 

• Ons eerste oriëntatiekader is De Langstraat. De drie Langstraatgemeenten 
delen veel gemeenschappelijke kenmerken en ambities. Wij staan open 
voor elke vorm van intensievere samenwerking tussen de gemeenten. 

• Voor allerlei voorzieningen (zoals specialistische zorg of hoger onderwijs) 
oriënteren we ons op de grote Brabantse gemeenten. Ons uitgangspunt is 
echter om allereerst zo veel mogelijk voorzieningen in De Langstraat te 
organiseren. Wanneer dit niet realistisch is richten we ons met name op 
Den Bosch en Tilburg. 

• Ook willen we verder kijken dan onze Brabantse neus lang is, door goede 
contacten te onderhouden met andere Nederlandse gemeenten van 
vergelijkbare omvang. We zijn daarom actief in de M50, een platform van 
een vijftigtal middelgrote gemeenten. 

• Al ruim vijftig jaar heeft Waalwijk een vriendschapsrelatie met de Duitse 
gemeente Unna. Dat contact willen we graag voortzetten. 

• We staan ervoor open om een pilotgemeente te zijn op het thema brede 
welvaart, een initiatief van de provincie en andere partijen. Bovendien 
lopen we als ondernemende pioniersstad graag voorop in specifieke 
thema’s zoals Waalwijk Taalrijk en de energietransitie. 

 

 

• We geven de ruimte aan burgerinitiatieven die de veiligheid kunnen 
vergroten.  

• Een belangrijke rol is weggelegd voor onze wijkagenten, de oren en ogen in 
de wijk. Onze burgemeester is waakzaam om het aantal wijkagenten in het 
politieteam Langstraat op peil te houden. We willen meer blauw, zowel op 
straat als achter de computer om onder andere cybercrime tegen te gaan. 

• Bij de handhaving van kleinere overtredingen spelen BOA’s een belangrijke 
rol. Zo nodig breiden we het aantal handhavers uit. 

Samenwerken 

Een veilige samenleving 
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• Het Team Veiligheid van de gemeente neemt inwoners die signaleren 
serieus en speelt in deze samenwerking een actieve rol. We zorgen voor 
een goede terugkoppeling, zodat inwoners weten dat melden zin heeft.  

• We beperken het afsteken van vuurwerk met oudjaar. We willen dit op 
bepaalde (centrale) locaties toestaan en een of meerdere vuurwerkshows 
organiseren. Hiermee beperken we geluidsoverlast in de wijken voor onder 
andere (huis)dieren en willen we vuurwerkschade terugdringen, maar 
bieden we wel ruimte aan vuurwerkliefhebbers. 

• Onze burgemeester hanteert een stringent Damoclesbeleid. Huizen waarin 
meer drugs dan voor eigen gebruik worden aangetroffen worden gesloten.  

• Om te voorkomen dat de gemeente zaken doet met criminelen 
(bijvoorbeeld bij de uitgifte van vergunningen) past ze de Wet Bibob 
nauwgezet toe.  

• De gehele organisatie van de gemeente is alert op ondermijnende 
criminaliteit. We zijn niet naïef en besteden als gemeenteraad, college van 
B&W en ambtelijke organisatie regelmatig aandacht aan de risico’s die 
met ondermijning samenhangen.  

 

 

 

 

• Uitgangspunt bij alle overheidshandelen ten aanzien van verzoeken vanuit 
de samenleving is wat ons betreft: JA mits, NEE tenzij. We betrekken 
inwoners bij ontwikkelingen die in hun wijk plaatsvinden. 

• We benaderen burgerinitiatieven positief zolang ze niet indruisen tegen het 
algemeen belang. 

Onze lokale democratie versterken 

Bron: Gemeente Waalwijk 
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• We ondersteunen actieve burgers. Bijvoorbeeld door knellende regels weg 
te nemen waar dat mogelijk is. Zo hebben vrijwilligers soms te maken met 
omslachtige aanvragen voor subsidies. 

• Door vaker naar de mening van een grotere groep inwoners te vragen 
betrekken we meer mensen bij onze gemeente. Daarom breiden we het 
inwonerspanel uit en versterken en intensiveren we het panel. We voegen 
bovendien aan elke uitvraag de vraag toe: ‘Hoe gaat het met u?’ (op een 
schaal van 1 tot 10) 

• We voorkomen dat de bestaande inspreekmomenten van de Waalwijkse 
gemeenteraad leiden tot bevoordeling van een individueel belang ten 
opzichte van het algemeen belang. 

• We willen experimenteren met participatie. De komende vier jaar starten 
we met een burgerbegroting. Dit kunnen we zo nodig (deels) uit de post 
wijkbudgetten financieren of eventuele incidentele middelen. Daarnaast 
willen we bij grote gemeente-brede vraagstukken in de komende periode 
één of twee keer een pilot doen met een parallelle gemeenteraad. Beide 
ideeën leggen we uit in bijlage 2 van ons partijprogramma. 

 

 

De meeste ideeën in ons programma kosten geld. We realiseren ons terdege dat 
ideeën alleen uitvoerbaar zijn wanneer de gemeente over voldoende inkomsten 
beschikt. De begroting van de gemeente moet dus op orde zijn. Alle jaren dat 
Lokaal Belang deel heeft uitgemaakt van het dagelijks bestuur is dit gelukt. Ook in 
de volgende periode is dit wat ons betreft een uitgemaakte zaak. 

• Het financiële wel en wee van een gemeente is sterk afhankelijk van hoe 
het economisch met ons gaat. Stimuleren van de verdere economische 
ontwikkeling is daarom een belangrijk uitgangspunt van onze partij.  

• De lokale lasten om in Waalwijk te wonen zijn relatief laag in vergelijking 
met soortgelijke gemeentes en onze buren. Vooral wanneer je dit afzet 
tegen ons lokale hoge voorzieningenniveau. Dat willen we graag zo houden.  

• Ons streven is om gemeentelijke diensten en producten zoveel mogelijk 
kostendekkend aan te bieden. Behalve als we ons daardoor echt uit de 
marktprijzen. Wanneer dat onrechtvaardige effecten sorteert, streven we 
naar een dekkend tarief op termijn.  

Financieel duurzaam beleid 
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Tot slot 
Dit programma legt je veel ambitieuze plannen voor. Lokaal Belang maakt ze 
méér dan graag waar. Het kan wél en dat laten we al ruim veertien jaar zien. Ook 
de komende jaren willen we blijven bouwen aan een nog mooiere gemeente. Dat 
doen we graag samen met jou en al onze inwoners.  

Het begint met je stem. Spreek je uit, maak op 14, 15 of 16 maart 2022 gebruik van 
je stemrecht. En denk en bouw vervolgens met ons mee aan de toekomst van 
onze gemeente. Voor jezelf en voor alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle 
en Waspik.  

Bedankt! 

 

 

 

 

 

WAALWIJK | SPRANG-CAPELLE | WASPIK 
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Bijlage 1. Onze kieslijst 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 staan deze 
betrokken inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik op onze kieslijst. Op 
onze website www.lokaalbelangwaalwijk.nl vind je meer achtergrondinformatie 
over onze mensen. Wij stellen ons graag aan je voor! 

 

 
#1 Timon Klerx 

(Waalwijk) 
 

“1000 woningenextra 
bouwen” 

 

 
#2 John van den Hoven 

(Waalwijk) 
 

“Meer investeren 
in sport en cultuur” 

 
#3 Benan Koptagel 

(Waalwijk) 
 

“Toegankelijke zorg 
voor iedereen” 

 
#4 Maud Veraa 

(Waalwijk) 
 

“Een bijdrage leveren 
aan goed onderwijs” 

 
#5 Ad van Hamond 

(Waalwijk) 
 

“Niet mouwen, 
maar bouwen” 

 

 
#6 Jan van Dijk 

(Waalwijk) 
 

“Meer levendigheid en 
cultuur” 

 
#7 Will Lodenstijn 

(Waalwijk) 
 

“Schone, leefbare en 
veilige wijken” 

 
#8 Ad van Belkom 

(Waalwijk) 
 

“Op weg naar een 
duurzame samenleving” 

 
#9 Johan van Hest 
(Sprang-Capelle) 

 
“Onderwijs is de basis 
van onze economie” 

 
#10 Marja Verhagen 

(Waalwijk) 
 

“Zorg en welzijn 
voor alle Waalwijkers” 

 
#11 Stefan Montens 

(Waspik) 
 

“Goede sport-
voorzieningen in Waspik” 

 
#12 Jan van Baardwijk 

(Sprang-Capelle) 
 

“Alle basisvoorzieningen 
op orde” 

http://www.lokaalbelangwaalwijk.nl/
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#13 Bas Bruurmijn 

(Waalwijk) 
 

“Sport en cultuur voor 
een betere gezondheid” 

 

 
#14 Cor Metzke 

(Waspik) 
 

“Goede voorzieningen 
in Waspik” 

 
#15 Jeroen Pulles 

(Waalwijk) 
 

“Stedelijk wonen en leven 
in Waalwijk” 

 
#16 Diel Zijlmans 

(Waalwijk) 
 

“Meer sociale 
woningbouw” 

 
#17 Niels van der Pluijm 

(Waalwijk) 
 

“Fijn wonen in de wijken 
Driessen en Sprang” 

 

 
#18 Frank van Ierland 

(Sprang-Capelle) 
 

“Beweegactiviteiten voor 
ouderen organiseren” 

 
#19 Ingrid de Waal 

(Waalwijk) 
 

“Werken aan een meer 
inclusieve samenleving” 

 
#20 Kurt Pulles 

(Waalwijk) 
 

“Wachttijden sociaal 
domein verkorten” 

 
#21 Kees Kamp 

(Waalwijk) 
 

“Iedereen kan 
meedoen” 

 

 
#22 Wil Vugts 

(Waalwijk) 
 

“Een open en 
transparant bestuur” 

 
#23 Cor Schoenmakers 

(Waspik) 
 

“Onze kernen beter 
bereikbaarder maken” 

 
#24 Cees Pullens 

(Waalwijk) 
 

“Meer bouwen voor 
ouderen” 

 
#25 Jeroen de Meijer 

(Waalwijk) 
 

“Meer inzetten op slimme 
(deel)mobiliteit” 

 
#26 Ad de Jong 

(Sprang-Capelle) 
 

“Meer aandacht voor 
sociale koopwoningen” 

 
#27 Ad van Heeswijk 

(Waalwijk) 
 

“Uw en ons belang is het 
Lokaal Belang” 
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Bijlage 2. Experimenteren met participatie 
Eén keer in de vier jaar gaan we naar de stembus. Nou ja, ‘we’…? In 2018 bracht 
slechts een kleine helft van de stemgerechtigde inwoners van de gemeente 
Waalwijk zijn of haar stem uit. ‘Geen interesse’, ‘ze doen toch maar wat’, ‘ver-van-
mijn-bed-show’, ‘ook zonder mij gaat het wel door’, ‘geen verstand van’. De 
motieven van niet-stemmers zijn nogal divers. Wat ieders beweegreden ook is, 
het is jammer dat zoveel mensen zich niet uitspreken. Overigens kunnen ook de 
stemmers heel verschillend in de wedstrijd zitten. De een vindt het prima om zijn 
invloed te beperken tot dat ene moment. ‘Ik breng mijn stem uit en over vier jaar 
zie je wel wat ik ervan vind. Ik heb er niet voor doorgeleerd.’ De ander wil meer, 
soms veel meer. ‘In mijn eigen omgeving wil ik dingen doen. Ik wil vaker mijn stem 
laten horen.’ In dit democratisch landschap functioneert de gemeenteraad.  

Als ondernemende pioniersstad willen we gaan experimenteren met participatie 
en democratie. Hoe ga je bijvoorbeeld het beste om met grootse vraagstukken 
die de hele gemeente betreffen? Wel of geen windmolens? Wel of geen gasvrije 
buurten of wijken? Het uitschrijven van een referendum is een mogelijkheid, maar 
de ervaringen in Nederland zijn niet erg positief. De eindverantwoordelijkheid ligt 
en zal blijven liggen bij de gekozen gemeenteraad, die uiteraard liefst een zo 
groot mogelijk draagvlak wil. Om dit te bereiken, pleit Lokaal Belang voor 
experimenteren met nieuwe methodes. We doelen op de burgerbegroting en een 
parallelle gemeenteraad die door loting is samengesteld.  

De parallelle gemeenteraad 
Het idee van een parallelle gemeenteraad is ontleend aan een manifest van 
David van Reybrouck. Zijn idee: stel door middel van loting een projectgroep 
samen met bijvoorbeeld een groot vraagstuk als de energietransitie als thema. 
Wie echt niet wil meedoen, haakt af. Wie meedoet krijgt een vergoeding. Stel de 
groep in staat om alle informatie die met het onderwerp samenhangt tot zich te 
nemen om tot een standpunt te komen. De uitkomst geldt als advies aan de 
gemeenteraad. Wanneer de parallelle raad na een aantal maanden met zijn 
eindadvies komt, blijkt in de meeste gevallen dat gemeenteraad en parallelle 
raad hetzelfde besluit nemen en dat het draagvlak ervoor is toegenomen. 

De burgerbegroting 
Met een burgerbegroting beslissen de inwoners over een vooraf bepaald budget. 
Ze kiezen de prioriteiten en bepalen welke plannen worden uitgevoerd. Inwoners 
kunnen zelf projecten indienen en uitvoeren. Of ze kunnen aan de gemeente 
vragen om hun project te realiseren. In enkele gemeenten loopt dit experiment al 
jaren naar volle tevredenheid. We willen onze voelhorens daar graag uitsteken. 


