
Herindeling 
ja / nee



STELLING

GEMEENTELIJKE HERINDELING

VERDIENT EEN PLAATS OP DE AGENDA

OF



IS HET EEN



ONDERWERPEN

1. Over de toekomstvisie

2. Waarom een toekomstvisie...

3. Ik neem u even mee naar: 2030...

4. Kunnen wij deze uitdagingen aan ….

5. Bestuur; neem een open houding aan...

6. Samenvatting

7. Conclusie

8. Citaat



DE TOEKOMST



DE TOEKOMST IS NOOIT VER WEG

REGEREN/BESTUREN

IS VOORUIT ZIEN



WAAROM EEN TOEKOMSTVISIE

WE ZIJN GEGAAN VAN 

LEDER EN SCHOENEN NAAR TOERISME

VRAAG

Kan deze gemeente een proactief beleid voeren?

Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en

bewust sturen op het bereiken van resultaten.



Even dagdromen



Loon op Zand - Place de Kiosk



Kaatsheuvel - Anton Pieckplein



Rust in De Moer



Bereikbaarheid
Loonse en Drunense duinen etc.





Integratie



Genoeg te doen, af te wegen, te beslissen
Kunnen we het aan?



KUNNEN WE DEZE UITDAGING AAN?

• Hoe bieden wij het hoofd aan ontgroening en hoe kunnen wij de 
vergrijzing het beste faciliteren? 

• Hoe zetten wij ons op de kaart als toeristische gemeente?
• Is hier wel voldoende budget voor? (  plaatselijke VVV is weg 

bezuinigd?)
• Hoe borgen we de sociale cohesie/ leefbaarheid?
• Hoe zorgen we ervoor dat Loon op Zand aantrekkelijk wordt en 

een gunstig klimaat heeft voor bedrijven, kunst en cultuur?
• Hoe gaat de gemeente haar voorzieningenniveau op peil brengen?
• Nieuwe wetgeving?
• Hoe gaat de gemeente om met circulaire economie en 

duurzaamheid?
• Hoe borgen zij ons kostbaar erfgoed?
• Hoe behouden wij onze eigen identiteit?



Wat inwoners vragen van hun 
bestuur(ders).



BESTUUR NEEM EEN OPEN HOUDING AAN
Waar staan we in 2030?

Invulling van de kaderstellende en 

voorwaardenscheppende rol.

Specifieke competenties

Schaalvergroting of samenwerking

Wat is de juiste weg?

Tilburg heeft de deur open staan……..



Kortom



SAMENVATTING

we vieren het maar er zijn

GROTE ZORGEN

VELE VRAAGSTUKKEN

Duurzaamheid, circulaire economie,energie 
transitie, investeringsplannen, organisatie 

structuren, taken vanuit de centrale overheid,

nieuwe wetgeving etc.



Gemeenteraad
kijk in de spiegel



CONCLUSIE

Het doel is bewustwording creëren

De bevolking heeft recht op een open 
discussie

Gemeentelijke herindeling ja/nee

moet op de agenda



CITAAT

Een wild idee doorloopt 3 stadia
• Eerst wordt ze belachelijk gemaakt
• Dan wordt ze hevig bestreden
• Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend     

aangenomen

Schopenhauer - filosoof


