
Wat voor gemeente is  
Loon op Zand?

De gemeente Loon op Zand is een 

aantrekkelijke plek om te wonen, 

werken en recreëren. De kracht van 

Loon op Zand is haar verscheidenheid. 

Onze kernen Kaatsheuvel, Loon 

op Zand en De Moer vormen ieder 

een gemeenschap met eigen 

verbanden en structuren, een eigen 

identiteit en ontwikkelingen. Er is 

een rijk verenigingsleven op sociaal-

cultureel en sportief gebied, dat 

zorgt voor onderlinge betrokkenheid. 

Verschillende ontmoetingsplaatsen 

versterken dit gemeenschapsgevoel. 

Er is plek voor iedereen. De gemeente 

kenmerkt zich dan ook door een sterke 

sociale samenhang en een grote 

verbondenheid met de woonomgeving. 

De gemeente Loon op Zand is 

strategisch gelegen ten opzichte van 

de Brabantse Stedenrij en in de directe 

nabijheid van de steden Tilburg en 

Waalwijk. Daarnaast is onze gemeente 

uitgesproken groen en landelijk, met 

een grote diversiteit aan karakteristieke 

landschappen. Het rijke natuurgebied 

waardoor we zijn omgeven, met 

veel recreatieve en toeristische 

mogelijkheden, maakt ons een echte 

leisuregemeente. Onze gemeente is 

daardoor aantrekkelijk om in te wonen 

en te bezoeken. Daarnaast brengt dit 

ook veel werkgelegenheid met zich mee.

We zijn een gemeente die stimuleert, 

anticipeert en initiatieven uit de 

samenleving mogelijk maakt. We 

juichen het toe als iemand het voortouw 

neemt. Inwoners, ondernemers en 

gasten staan in ons denken centraal. 

Als het nodig is, reiken we de 

helpende hand toe; altijd op basis van 

maatwerk. We bouwen aan duurzame 

relaties met onze partners met wie we 

samenwerken. Continu zoeken we naar 

mogelijkheden om het nog beter te 

doen voor onze inwoners.

Samen Loont

We vinden het belangrijk om het 

gesprek met onze inwoners aan te 

gaan en gezamenlijk resultaten te 

boeken, dat is ons uitgangspunt.  

Elkaar inspireren en ondersteunen. 

We proberen nieuwe dingen uit en leren 

van elkaar. Behaalde successen vieren 

we samen en passen we als het kan 

ook elders toe. In onze drie kernen is er 

ruimte voor eigen initiatief op allerlei 

gebied. Hoe meer mensen meedenken 

en meedoen, hoe beter. Dat het werkt, 

blijkt uit de praktijk. In de afgelopen 

jaren hebben we samen al belangrijke 

stappen gezet. De komende periode 

willen we dit verder versterken, onder 

de noemer Samen Loont. Ook onze 

inwoners vinden het belangrijk dat de 

nieuwe burgemeester initiatieven uit de 

samenleving omarmt. We zoeken een 

burgemeester die een duidelijke visie 

en inspirerende ideeën inbrengt.

Loon op Zand zoekt burgemeester
Gemeente Loon op Zand is op zoek naar een nieuwe 

burgemeester. Een betrokken en besluitvaardige 

man of vrouw, die tussen de mensen staat en goede 

bestuurs- en communicatievaardigheden bezit. 

Er komen de volgende jaren namelijk belangrijke 

uitdagingen op ons af: we willen nog meer het 

gesprek aangaan met onze inwoners, nog beter 

samenwerken met onze partners in de regio en 

nog meer aandacht schenken aan openbare orde 

en veiligheid. In deze profielschets leest u wat wij 

zoeken in een nieuwe burgemeester. Daarbij gaan we 

ook in op de kwaliteiten die onze inwoners belangrijk 

vinden. In het bijbehorende informatiepakket zijn de 

voorkeuren van onze inwoners nog uitgebreider terug 

te vinden.
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Loon op Zand en de regio

Loon op Zand is een kleinschalige 

gemeente met grote ambities. De 

gemeente staat dicht op haar inwoners 

met een aanspreekbaar bestuur dat 

wortels heeft in de samenleving.

Loon op Zand is er trots op een sterke, 

zelfstandige gemeente te zijn. 

Tegelijkertijd is het waardevol om met 

andere gemeenten en organisaties 

samen te werken in beleids- en 

uitvoeringstaken. Per taak kijken we 

wat er nodig is en met welke partners 

we dat het best kunnen doen. Op het 

gebied van zorg en economie gebeurt 

dit bijvoorbeeld binnen Hart van 

Brabant, daarnaast werken we ook 

samen binnen de Langstraat met de 

gemeenten Heusden en Waalwijk. 

De komende jaren zetten we deze lijn 

graag verder voort. We zoeken een 

burgemeester die in staat is te dansen 

op verschillende bestuurlijke schalen. 

Een bestuurder die onze visie en het 

belang van onze gemeente kan uitdragen 

in de regio. Dit met als doel om een sterke 

gemeente in een sterke regio te zijn.

Vaardigheden en 
bestuursstijl

Vanzelfsprekend verwachten we dat 

onze nieuwe burgemeester beschikt 

over een aantal basisvaardigheden.  

De burgemeester is onafhankelijk en 

staat boven de partijen. Integriteit mag 

geen onderwerp van discussie zijn.  

De burgemeester heeft een voorbeeld-

functie en handelt vanuit algemeen 

geaccepteerde waarden en normen.  

De burgemeester staat midden in de 

gemeenschap en zal daar ook (op 

korte termijn gaan) wonen. Naast deze 

basisvereisten zien we ook graag de 

volgende drie competenties terug:

• Verbindend en betrokken

Onze nieuwe burgemeester is het 

boegbeeld van de gemeente Loon op 

Zand en staat tussen de inwoners.  

De burgemeester is herkenbaar en 

aanspreekbaar op een informele 

manier, zowel naar de gemeenschap 

als naar de ambtelijke organisatie 

toe. De burgemeester is gericht 

op samenwerking met inwoners, 

bedrijven en de maatschappelijke 

omgeving om de leefbaarheid in 

onze gemeente te behouden en waar 

mogelijk te versterken. Daarbij heeft 

de burgemeester aandacht voor alle 

drie de kernen van onze gemeente.

• Daadkrachtig leiderschap

We willen een burgemeester met 

persoonlijk leiderschap: iemand 

die besluitvaardig is en in staat is 

om  andere partijen hierin mee te 

krijgen. Ook omgevingsbewustzijn 

vinden we hierin belangrijk. De 

burge meester is goed geïnformeerd 

over maat schappelijke en politieke 

ontwikkelingen en weet deze 

kennis effectief in te zetten voor 

onze gemeente. Dit zien we terug 

in de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de samenwerking in 

de regio, maar ook in de invulling 

van de portefeuille openbare orde en 

veiligheid. Als het spannend wordt, 

straalt de burgemeester rust en 

vertrouwen uit.

• Bestuurlijke sensitiviteit

De burgemeester kent de rol van 

voorzitter van college en raad als geen 

ander en is in staat deze op een goede 

manier in te vullen. Als voorzitter houdt 

de burgemeester de raad en het college 

een spiegel voor en wijst tijdig op 

gebeurtenissen die van invloed kunnen 

zijn op het staande beleid en het politiek 

handelen. De burgemeester staat 

boven de partijen en weet verbindingen 

te leggen tussen betrokkenen. Op 

die manier draagt de burgemeester 

ook bij aan verdere verbetering van 

het samenspel tussen de raad, het 

college en de ambtelijke organisatie.

Tot slot

Bent u de persoon die met ons samen 

inhoud gaat geven aan de toekomst 

van Loon op Zand? Een burgemeester 

die inspireert en stimuleert? Dan 

nodigen wij u graag uit te solliciteren. 

Een assessment kan onderdeel 

uitmaken van de benoemingsprocedure.


