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Onze Gemeenschap 
Iedereen doet en telt mee! 
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Inleiding 
Gemeente Boekel is een actieve en gastvrije gemeente om in te leven, wonen en werken, waar 
alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua aan bijdragen. De (onderlinge) betrokken-
heid is groot, er wordt naar elkaar omgekeken en voor elkaar gezorgd. De vele actieve vrijwil-
ligers in verenigingen, stichtingen en andere instanties zetten de schouders eronder om samen 
een fijne, sociale en veilige gemeenschap te vormen, onze gemeenschap. 

Als zelfstandige en zelfbewuste gemeente zien wij ook de veranderingen die op ons afkomen. 
Om deze het hoofd te kunnen bieden zullen we elkaar nodig hebben en een gemeenschap 
moeten willen vormen die voor elkaar klaarstaat. Onze inwoners worden geconfronteerd met 
een tekort aan woningen, tekort aan werknemers in de zorg (voor jong tot oud), bouw, horeca 
en dienstverlening en hoge energieprijzen. We willen achterstanden voorkomen en armoede 
en eenzaamheid binnen onze gemeenschap tegengaan en het liefst voorkomen. 

Inwoners verdienen ook een overheid die burgers meer en beter betrekt bij haar besluitvor-
ming. We willen voor onze gemeenschap een brug slaan tussen inwoners en gemeente met 
meer inspraak en ze de kans bieden om zelf met initiatieven en/of initiatiefvoorstellen te ko-
men.  

Ook verduurzaming is één van de grotere opgaves naar de toekomst waarbij we onze inwoners 
zo goed mogelijk willen faciliteren, zodat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. 

Daarnaast willen we de bestaande voorzieningen, zoals sociaal-culturele, sportaccommoda-
ties, gemeenschapshuizen en overige voorzieningen voor onze inwoners op peil houden. Daar-
voor faciliteren en indien nodig investeren we in onze verenigingen, sociale structuur, welzijn, 
gezondheid, bewegen en sport. Onze verenigingen, ouderenorganisaties, jeugdorganisaties en 
de vele vrijwilligers die op verschillende terreinen meebouwen aan onze gemeenschap verdie-
nen de steun van ons allemaal. 

We zetten ons in voor natuurbehoud en goede wandel- en fietspaden. Een groene omgeving 
vitaliseert onze openbare ruimte en versterkt recreatie en toerisme.  

Met groene en sociale uitgangspunten gaat de coalitie van DOP en GVB samen met onze in-
woners, ondernemers en stichtingen/verenigingen slagvaardig aan de toekomst van onze ge-
meente werken. 

Kortom, iedereen doet en telt mee!  
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Bestuur, Organisatie en Veiligheid 
Een financieel gezonde, zelfbewuste en zelfstandige gemeente kan rekenen op draagvlak van 
onze inwoners. Een goed functionerend gemeentebestuur is van essentieel belang waarbij 
niet alleen gekeken moet worden naar regeren, maar ook naar communiceren. DOP en Ge-
meenschapsbelang willen de komende bestuursperiode met name veel aandacht besteden 
aan de relatie van het bestuur met de samenleving. Het is van belang dat niet enkel maat-
schappelijke geledingen en belangenverenigingen betrokken worden bij ontwikkelingen bin-
nen de gemeente, maar dat iedere inwoner die een bijdrage wil leveren, zich uitgenodigd 
voelt. Wij willen de komende periode inzetten om de betrokkenheid (burgerparticipatie) tus-
sen inwoners en de gemeente te vergroten. Het meer betrekken van de burger bij het bestuur 
kan ertoe leiden dat minder tijd besteed behoeft te worden aan langdurige en ingewikkelde 
bezwaar- en beroepsprocedures. Mocht dat toch gebeuren, dan hebben alle partijen er baat 
bij als over een ingediend bezwaarschrift onafhankelijk wordt geadviseerd door een onafhan-
kelijke bezwaarschriftencommissie. 

Een nieuwe bestuursperiode biedt kansen om invulling te geven aan de rolzuiverheid tussen 
gemeenteraad, college van B en W (college) en burgemeester. Het is van belang dat ieder 
orgaan zijn/haar bevoegdheden kent. De afgelopen periode hebben raad en college ervarin-
gen opgedaan met het delegatiebesluit. Onze ervaring is dat er met regelmaat discussie is 
geweest over de toepassing en uitwerking van het delegatiebesluit met betrekking tot het 
bestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied 2016. Er is onduidelijkheid over de bevoegd-
heidsverdeling tussen raad en college. Op grond van deze ervaringen is het tijd om op korte 
termijn dit besluit tegen het licht te houden en ons te herbezinnen over de wijze hoe de raad 
delegatie wil vormgeven voor zowel buitengebied als bebouwde kommen. 

Een sterk lokaal bestuur kenmerkt zich door een college dat als team een gedeelde verant-
woordelijkheid voelt voor elkaars portefeuille en daarmee uitvoering geeft aan het coalitie-
programma. De portefeuillesamenstelling van iedere wethouder bestaat grofweg uit een 
combinatie van sociaal-maatschappelijke onderwerpen met ruimtelijke en economische on-
derwerpen. Hiermee wordt beoogd dat people, planet en profit integraler afgewogen worden 
binnen alle portefeuilles. 

We besturen niet alleen in de gemeente Boekel, maar ook in de regio. Sommige vraagstukken 
pakken we regionaal aan. We willen onze constructieve, maar ook eigenzinnige rol in de regio 
blijven nemen. Als regionale grensgemeente willen we ons niet enkel richten op de samen-
werking met de regio Noordoost-Brabant, maar ook met Zuidoost-Brabant. 

Kortom: wij zetten in op een zelfstandige gemeente met een krachtig gemeentebestuur. 

Concrete acties 

• We stellen een bezwaaradviescommissie in met onafhankelijke en externe deskundi-
gen (als bedoeld in art. 7:13 Awb). 

• Burgers krijgen de mogelijkheid burgerinitiatieven te agenderen voor de gemeente-
raadsvergadering. Hiervoor zullen spelregels worden opgesteld. 

• Burgerparticipatie wordt uitgewerkt waarbinnen ook de jeugdadviesraad in het jaar 
2022 wordt opgenomen. 

• Het vigerende delegatiebesluit wordt uiterlijk de eerste raadsvergadering na het zo-
merreces ingetrokken. Een nieuw delegatiebesluit wordt met de raad voorbereid. 



 
 

Coalitieprogramma DOP en GVB  5 
 

• Vanuit regionale samenwerking gaan we kansen benutten die bijdragen aan lokale 
maatschappelijke opgaven. 

• We zorgen ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we 
zo goed mogelijk voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstorin-
gen. 

 

Verkeer en Vervoer 
Binnen onze gemeente zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande van woningbouw tot 
bedrijventerreinen en van Huize Padua tot centrumontwikkelingen, welke impact zullen heb-
ben op de verkeers- en vervoersbewegingen. Om de gevolgen van al deze ontwikkelingen goed 
in kaart te brengen, wordt een mobiliteitsvisie ontwikkeld. Deze visie vormt de basis voor het 
gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid. In het kader van verkeersveiligheid, vragen we bij-
zondere aandacht voor woonwijken waar geen trottoir beschikbaar is. Deze kunnen eventueel 
ingericht worden als een woonerf. 

Het openbaar vervoer wordt gezien als een basisvoorziening die vanuit de provincie georgani-
seerd moet worden. Wij zetten ons hiervoor rechtstreeks en met de regio in bij de provincie. 

Concrete acties  

• Door het creëren en zorgdragen voor veilige en goed onderhouden fiets- en wandelpa-
den stimuleren we fietsgebruik en wandelen. 

• Daar waar mogelijk worden fiets- en voetpaden gescheiden van het autoverkeer. 

• In het centrum worden voorzieningen getroffen voor het veilig stallen van fietsen en/of 
een fietsenstalling. 

• Er wordt onderzocht op welke wijze een eenvoudige en veilige fietsbrug ‘Leurke-de Aa’ 
haalbaar is en gerealiseerd kan worden. 

 

Wonen 
Het bouwen van voldoende woningen voor mensen die in onze gemeente willen wonen heeft 
een hoge prioriteit. De huidige woonvisie moet snel worden herzien op basis van de laatst 
beschikbare gegevens. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroe-
pen: van jongeren tot ouderen en voor specifieke doelgroepen als mensen met een beperking 
en statushouders. Op welke locatie welk type woningen gewenst is in relatie tot de sociaal-
maatschappelijke impact, wordt neergelegd in een volkshuisvestingsvisie. Goede volkshuis-
vesting en daarbij behorende passende woningen draagt bij aan doorstroming. In de visie 
komt ook aan de orde hoe om te gaan met hoogbouw (in het centrum) en met nieuwe vormen 
van bouwen, zoals bijvoorbeeld tiny houses en collectieve wooninitiatieven. We willen ook 
kijken of we slimmer om kunnen gaan met bestaande bebouwing. Woningsplitsing en kangoe-
roewoningen zijn daar voorbeelden van. Immers; met nieuwbouw alleen is tegemoetkomen 
aan de behoefte niet voldoende. Het beleid en de ambitie dat bij nieuwbouwprojecten 30% 
van de woningen in de sociale sfeer moet worden gerealiseerd blijft onverkort van kracht. Een 
pro-actief handelen en een blik naar de toekomst is essentieel.  
Met het Ecodorp heeft Boekel een proeftuin en een goed voorbeeld hoe vernieuwend en op 
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ecologische en duurzame wijze kan worden gebouwd. Een bouwwijze die wat ons betreft in 
onze gemeente navolging dient te krijgen.   

Door burgerwoningen her en der toe te staan in ons buitengebied, kan dit leiden tot conflicte-
rende belangen van reeds bestaande functies. Hiervoor dient nadrukkelijk aandacht te zijn en 
belangen dienen zorgvuldig afgewogen te worden. 

Concrete acties 

• Tijdig zorgen voor voldoende woonbestemmingen. 

• Actualiseren van de woonvisie. 

• Opstellen van een volkshuisvestingsvisie. 

• Bij projecten 30% van de woningen bouwen in de sociale sfeer. 

• Maximaal gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om woningen of locaties 
toe te wijzen aan inwoners uit de gemeente Boekel. 

• Ruimte voor Ruimte-projecten zullen zoveel mogelijk worden geconcentreerd zodat 
verdere ‘verrommeling’ van het buitengebied wordt voorkomen. 

 

Centrumontwikkeling 
Er is veel gesproken over de Zuidwand in het centrum van Boekel. Voor wat betreft de Zuid-
wand, is er in de vorige bestuursperiode een contract gesloten tussen gemeente en project-
ontwikkelaar waarin op vele terreinen afspraken zijn vastgelegd die zowel voor fase 1 van het 
project gelden als ook voor fase 2. Het project Zuidwand kent veel onzekerheden. Eén daarvan 
is of de huidige projectontwikkelaar fase 2 gaat realiseren. Hierover heeft hij contractueel 
zeggenschap. Met dit gegeven en andere onzekerheden moeten we verder. Het contract is 
het vertrekpunt waaraan we gehouden zijn. We zetten ons in om het project tot een goed 
einde brengen. 

Belangrijk is om bestaande detailhandel en andere (centrum)ondernemers van buiten het 
centrum te betrekken bij ontwikkelingen. Hierbij zou een aantal uren centrummanagement 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daarnaast neemt de centrummanager initiatieven 
en verkent mogelijkheden om (nieuwe) detaillisten/(horeca)ondernemers in Boekel te vesti-
gen, zodat een compleet, compact en comfortabel boodschappencentrum wordt gerealiseerd. 
Communicatie over de voortang van centrumontwikkeling is van belang voor draagvlak en ver-
trouwen in het project. 

Concrete acties 

• De plint van de Zuidwand op de begane grond moet beschikbaar zijn en blijven voor 
ondernemers zoals vastgelegd in de centrumvisie. 

• Een aantal uren centrummanagement zorgt voor betere afstemming tussen de ge-
meente en (nieuwe) ondernemers en het realiseren van de doelstelling ‘een compact, 
compleet en comfortabel centrum’. 

• Bij de verdere ontwikkeling van het centrum en de Zuidwand zal de verkeersafwikke-
ling en verkeersveiligheid betrokken moeten worden. 
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• De ontwikkeling van de Zuidwand wordt aangegrepen om de vergroening van het cen-
trum ter hand te nemen. Bij de vergroening wordt ook de omgeving van Nia Domo 
betrokken en wordt rekening gehouden met het multifunctionele karakter van het St. 
Agathaplein (groen, evenementen, markt). 

 

Ondernemen, Werken en Werkgelegenheid 
Het is van groot belang dat de inwoners van de gemeente Boekel dicht bij hun woonplek hun 
werk kunnen hebben en visa versa. Hiertoe is het belangrijk dat lokale initiatieven die hier een 
bijdrage aan kunnen leveren worden ondersteund. We willen in samenwerking met onderne-
mers een economische beleidsvisie ontwikkelen.  

Concrete acties 

• Als basis voor de economische ontwikkelingen in de gemeente Boekel wordt een be-
leidsplan opgesteld. In het beleidsplan wordt opgenomen dat economische ontwikke-
lingen in evenwicht moeten zijn met natuur, milieu en samenleving. 

• De prioriteit bij het economisch beleid ligt bij het creëren van ruimte voor lokale on-
dernemers. 

• Op de bedrijventerreinen van de gemeente Boekel is geen ruimte voor mestverwerking 
of mestbewerking. 

• De eerder geïnventariseerde wensen en ontwikkelingen in het buitengebied worden 
meegenomen in de economische beleidsvisie. 

• De wenselijkheid van de toename van het aantal bedrijfsverzamelgebouwen betrekken 
we in de economische beleidsvisie. 

• De relatie met de ondernemers in de gemeente Boekel wordt versterkt. Werkbezoeken 
van raad en college kunnen daarbij een rol spelen. 

 

Kunst & Cultuur en Sport & Spel 
Verenigingen en stichtingen op terrein van sport, kunst en cultuur functioneren veelal met 
vrijwilligers. De druk op de vrijwilligers wordt, voornamelijk door externe factoren, steeds gro-
ter. Om een gezond verenigingsleven te behouden willen wij deze vrijwilligers ondersteunen 
en er in elk geval voor zorgen dat de druk niet verhoogd wordt door meer gemeentelijke regels. 

Het ontbreekt op dit moment aan een gemeentelijk beleid ten aanzien van kunst en cultuur. 
In 2016 heeft er een nulmeting plaatsgevonden m.b.t. de gemeentelijke kunstwerken in de 
openbare ruimte en naar aanleiding daarvan zijn een 13-tal kunstwerken gerepareerd dan wel 
onderhouden. De kunst- en cultuurnota 2010-2014 is in 2017 geëvalueerd en heeft tot actie-
punten geleid, zoals het doen van een voorstel voor het plaatsen van kunst op de rotondes bij 
de randweg. Dit voornemen heeft echter nog geen gestalte gekregen en is mede de aanleiding 
om dit in een breder perspectief te bezien en daartoe gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid op 
te stellen in de komende periode. 

Een leven lang bewegen is een motto dat ons erg aanspreekt. Het draagt bij aan het vitaal 
houden van onze burgers. Het sporten in verenigingsverband heeft ook een belangrijke functie 
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daar waar het gaat om ontspanning, sociale contacten, gemeenschapszin en een gezonde leef-
stijl. 

Goede en betaalbare mogelijkheden om te sporten in onze gemeente vinden wij dan ook van 
groot belang. Om dit ook voor de toekomst mogelijk te maken willen wij in goed overleg met 
de betrokken verenigingen en/of gebruikers het multifunctioneel gebruikmaken van accom-
modaties stimuleren. 

Spelen is voor de allerkleinsten een mooie gelegenheid om leeftijdgenootjes te ontmoeten en 
om al vroeg de samenwerking en de motorische ontwikkeling te stimuleren. Kinderen moeten 
ook kunnen ontdekken. Daarom blijven wij Stichting Speeltrein ondersteunen bij de aanleg en 
het onderhoud van bestaande en nieuwe speelterreinen en zullen er in nieuwe wijken ook 
natuurlijke speelvoorzieningen worden aangelegd. 

Concrete acties 

• Regeldruk voor verenigingen wordt niet verhoogd door gemeentelijke regelgeving en 
waar mogelijk verminderd. Samenwerking kan leiden tot minder belasting van vrijwil-
ligers. Onderzocht wordt of, naar analogie met wat is gebeurd met de binnensporten, 
ook buitensporten de krachten kunnen bundelen. Ontzorgen door bestuurlijke krach-
tenbundeling.  

• Het multifunctioneel gebruik van accommodaties wordt gestimuleerd. 

• Voor sociaal-maatschappelijke accommodaties wordt beleid vervangings- en uitbrei-
dingsinvesteringen opgesteld.  

• Er wordt beleid ontwikkeld met betrekking tot kunst en cultuur waarbij extra aandacht 
voor kunst in de openbare ruimte komt. 

• Kinderen moeten gestimuleerd worden motoriek en zelfredzaamheid te ontwikkelen 
en te verbeteren. 

 

Recreatie en Toerisme 
Recreatie en toerisme is in de gemeente Boekel onderbelicht. Toch zijn er kansen die we kun-
nen benutten. De laatste jaren zijn er meer overnachtingsmogelijkheden binnen onze ge-
meente ontstaan in de vorm van een bed & breakfast. Ook de horecagelegenheden zijn toe-
genomen. Daarnaast zijn er (mini)-campings en groepsaccommodaties. Onze eigen inwoners 
en mensen van buiten de gemeente die in onze gemeente overnachten willen hier graag re-
creëren. Perekker, Voskuilenheuvel, de fiets- en wandelroutes, de deelname aan Geopark Peel-
horst & Maasvallei rondom de Peelrandbreuk(en) en Vrijstaat Land van Ravenstein zijn plekken 
waarop we trots op mogen zijn. Dat mogen we meer uitdragen.  

Concrete acties 

• Er wordt beleid ontwikkeld met betrekking tot recreatie en toerisme. De insteek is dat 
er meer gebruik wordt gemaakt van bestaande mogelijkheden en koppelkansen wor-
den benut. 

• Vooruitlopend hierop worden op diverse plekken in de gemeente banken en afvalbak-
ken geplaatst. 
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• De fiets- en wandelroutes worden en blijven van goede kwaliteit. 

 

Onderwijs  
Het is belangrijk dat iedereen volwaardig kan meedoen in de gemeente Boekel. Speciale aan-
dacht moet er zijn voor kinderen en volwassenen die door omstandigheden minder mee kun-
nen doen aan de samenleving. Naast scholen spelen Volksuniversiteit, Bibliotheek (Taalklas) 
een belangrijke rol in het bestrijden van taalachterstanden en in (taal)ontwikkeling. Deze voor-
zieningen willen we ondersteunen. 

Concrete acties 

• Voorzieningen op het gebied van bestrijden laaggeletterdheid, taalachterstanden en 
taalontwikkeling worden in stand gehouden. 

 

Zorg en Welzijn  
Het zorgaanbod staat onder druk in met name de kleinere kernen. Er is sprake van (personele) 
schaarste. Wij kunnen deze schaarste niet oplossen. Wel kunnen we een aantal zaken initiëren. 

Het is van belang dat de gemeente zich vooral richt op het gezond en vitaal houden van haar 
inwoners en inzet op het behoud en/of versterken van de zelfredzaamheid. Preventie en 
vroegtijdige signalering met een integrale aanpak op alle levensdomeinen (gezondheid, wel-
zijn, inkomen, participatie etc.) dragen hieraan bij. We hebben oog voor kwetsbare inwoners, 
zoals mensen met dementie, geestelijke en lichamelijke beperkingen. Daar waar nodig worden 
voorzieningen getroffen om de zelfredzaamheid en participatie te ondersteunen. Om de zelf-
redzaamheid te versterken willen we onze inwoners goed informeren en ondersteunen bij hun 
vragen op het gebied van gezondheid, welbevinden, inkomen en participatie. Hiervoor wordt 
een digitaal en een fysiek informatiepunt ingericht. 

Tegelijkertijd hebben we, onverwachts weer enorm actueel, te maken met de opgave om men-
sen die vluchten voor oorlog en/of geweld, te huisvesten en op te vangen. Samen met Stichting 
Vluchtelingenwerk zetten we ons in om vluchtelingen en statushouders die in Boekel opgevan-
gen worden, zo veilig en sociaal mogelijk te integreren in de gemeenschap. 

Concrete acties 

• Een fysiek sociaal loket wordt zo snel mogelijk in Boekel ingesteld waar mensen terecht 
kunnen met vragen over uitkeringen, armoede en andere sociale vraagstukken. 

• De gemeente stimuleert de toepassing van domotica en nadere vernieuwende moge-
lijkheden die het mogelijk maken dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omge-
ving kunnen blijven wonen. 

• De gemeente zorgt naast het Dorpsteam voor een centraal en digitaal informatiepunt 
waar weergegeven wordt wat de verschillende zorgmogelijkheden zijn: een virtueel 
gezondheidsplein. 

• De gemeente spant zich in om de bestaande zorg- en welzijnsvoorzieningen te behou-
den en waar nodig en mogelijk uit te breiden.  
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• We gaan ernaar toe werken om de wandel- en fietspaden zo toegankelijk mogelijk voor 
mindervaliden te maken. 

• Openbare- en publieke gebouwen worden en blijven toegankelijk voor minder validen 
en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

Volksgezondheid en milieu  
Een gezonde leefomgeving en het verder verduurzamen van de gemeente Boekel krijgt onze 
volle aandacht. In 2020 is het Duurzaamheidsplan vastgesteld waarin duurzaamheid is gedefi-
nieerd als het toewerken naar een prettige en toekomstbestendige leefomgeving waar we sa-
men op een gezonde manier kunnen wonen, werken en leven. Bij alles wat we gaan doen, zal 
getoetst moeten worden aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelen van Europa, Nederland, 
provincie en Boekel. 

Het welbevinden van onze inwoners vinden wij van groot belang. Gezondheidsaspecten en 
een gezonde leefomgeving dragen voor een belangrijke mate bij aan het algehele welbevin-
den. Wij willen dan ook onderzoeken hoe gezondheidsaspecten prominenter meegewogen en 
verankerd kunnen worden in het geval van ruimtelijke initiatieven binnen onze gemeente. De 
nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor aanknopingspunten. 

De gemeente heeft in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet ervaringen opgedaan met het 
bestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied 2016. De Omgevingswet biedt op basis van 
het principe ‘ja, mits’ veel mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze sympathieke 
en positieve grondhouding waarderen wij. De keerzijde is dat de nieuwe Omgevingswet ertoe 
leidt dat alles wat niet goed omkaderd is, wordt toegestaan. Dit kan leiden tot onwenselijke 
ontwikkelingen. De Omgevingswet dwingt ons tot omdenken en het principe ‘nee, tenzij’ toe 
te passen, zodat er duidelijke kaders in het Omgevingsplan vastgelegd kunnen worden. Nu we 
de ‘nee, tenzij’-houding aan gaan nemen, gaat deze houding helpen om het Omgevingsplan 
straks van een goed kader te voorzien. Als dat betere kader er dan staat, betekent dat dat goed 
is vastgelegd wat wel en niet mogelijk is, zodat op termijn de ‘nee, tenzij’-houding weer kan 
worden omgebogen naar een ‘ja, mits’-houding. 

Het principe ‘nee, tenzij’ heeft als effect dat meer verantwoordelijkheden bij de initiatiefne-
mer worden gelegd waardoor de plannen heel goed gemotiveerd en gedocumenteerd moeten 
worden ingediend. De gemeente kan dan een betere afweging maken tussen het ontwikkel-
belang en het leefbaarheidsbelang. Daarvan zullen uiteindelijk alle partijen de vruchten pluk-
ken omdat aan de voorkant meer geïnvesteerd wordt in alle ter zake doende aspecten (leef-
baarheid, economie, gezondheid, toekomst) waardoor een weloverwogen en doorwrochte 
keuze kan worden gemaakt die naar de betrokken partijen uitlegbaar is. 

Vergroening draagt bij aan een gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie. Daarom zal het 
aantal bomen per inwoner worden opgehoogd. Uiteindelijk wordt gestreefd naar 5 bomen per 
inwoner. Voor dit groeiscenario zal vooral worden gekeken naar bestaande groene gebieden 
en daar waar mogelijk zal aansluiting worden gezocht bij de provinciale plannen voor groot-
schalige aanplant van bomen. 

Op dit moment verricht Boekel Energie veel goed werk voor wat betreft het verduurzamen van 
de gemeente Boekel. We blijven deze coöperatie ondersteunen en faciliteren. 

Kortom: de verduurzaming van de gemeente Boekel verdient alle aandacht. 
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Concrete acties 

• Voor de invulling van het Omgevingsplan wordt het principe van ‘ja, mits’ vervangen 
door ‘nee, tenzij'. 

• We streven naar een zo gezond mogelijk leefklimaat binnen onze gemeente. Voor wat 
betreft geuroverlast worden de huidige geurnormen zo snel mogelijk geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. 

• Er wordt beleid ontwikkeld onder welke condities tijdelijke omgevingsvergunningen 
kunnen worden verstrekt. 

• De gemeente geeft het goede voorbeeld bij zaken die te maken hebben met duurzaam-
heid. 

• Er wordt ingezet op meer groen binnen en buiten de bebouwde kom. 

• Het duurzaamheidsbeleid met uitvoeringsagenda wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. 

• Wij willen absoluut geen industriële mestverwerkings- of mestbewerkingsinstallaties. 
Niet in het buitengebied en niet op bedrijventerreinen. Op bedrijfsniveau is mestver-
werking voor eigen mest van de locatie waar de mest vandaan komt toegestaan, zoals 
vastgelegd in het bestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied 2016. 

• Bermen in de gemeente worden zodanig ingericht dat de biodiversiteit toeneemt, de 
verkeersveiligheid geborgd is en het onderhoud te overzien is. 

• De komende periode zijn de inspanningen gericht op een toename van het aantal bo-
men in onze gemeente. Er wordt via een groeiscenario gestreefd naar uiteindelijk 5 
bomen per inwoner. 

• Gestreefd wordt dat burgers voor minimaal 50% eigenaar worden van de lokaal opge-
wekte energie bij grote energieprojecten. 

• De gemeente stimuleert de kleinschalige opslag van warmte en elektriciteit. 

• De gemeente fungeert in de vorm van een loket als aanspreekpunt voor isolatiemoge-
lijkheden, subsidiemogelijkheden voor verduurzaming en andere duurzaamheids-
vraagstukken voor particulieren en verenigingen. 

• Wij geven invulling aan het Schone Luchtakkoord door lokaal daaraan bij te dragen en 
maatregelen te treffen en deze te verankeren in het Omgevingsplan. 

• Onderzocht gaat worden waar losloopgebieden voor honden gecreëerd kunnen wor-
den. 

• De ervaringen die zijn opgedaan bij het Ecodorp worden als ‘best practices’ gebruikt. 

• Het preventief gezondheidsbeleid moet mede in dienst staan van een gezonde leefom-
geving, leefstijl en zelfredzaamheid. 

 

Financiën 
De financiële positie van gemeenten is voor een groot deel afhankelijk van het gemeentefonds. 
Onduidelijk is hoe de ontwikkeling van het gemeentefonds in de huidige kabinetsformatie zal 
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zijn. Ondanks deze onduidelijkheid zijn er enkele zaken die nu kunnen worden aangepakt. Dit 
is mogelijk gezien de gezonde financiële positie van de gemeente Boekel. 

Concrete acties 

• Nu fondsvorming bij wet verboden is, wordt bezien of het niet beter is de fondsen die 
wij hadden te vervangen door structurele posten op de begroting. Hierbij moet wor-
den gedacht aan: Vitalisering Openbare Ruimte (als uitbreiding van Vitaal Buitenge-
bied Boekel) en kunst en cultuur. 

• De mogelijkheden voor het vragen van exploitatiebijdragen bij nieuwe projecten, nu 
en in de toekomst, worden onderzocht en eventuele mogelijkheden worden benut. 

• Kunst in de openbare ruimte wordt in principe verwerkt in de exploitatie van het be-
treffende project. 

• Het beleid met betrekking tot Startersleningen wordt gecontinueerd. 

• De log-claim(s) worden afgehandeld. 

• De aangenomen moties van 11/21 aangaande duurzaamheidsleningen en kaders van 
het duurzaamheidsfonds worden zo snel mogelijk uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de fractie DOP:    Namens de fractie GVB: 

M.G.W. Kanters     A.J.P.M. van Eert-van de Ven 

 

 

 

___________________    ___________________ 

 

 

 

 

 

Boekel, 

12 mei 2022 
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