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Datum
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Ons kenmerk
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Geachte mevrouw Ollongren,

Uw kenmerk

Contactpersoon

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op

MJ.J. (Marcel) van Osch

3 en 6 juni 2019 een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld. Met dit
advies beogen de vijf betrokken gemeenten een wijziging van de gemeentelijke

Telefoon

indeling te realiseren, waarbij met ingang van 1 januari 2021 de vier dorpen

Email

van de op te heffen gemeente Haaren worden samengevoegd met de

mvosch@brabant.nl

gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

Bijlage(n)

(073) 681 20 98

3

-

Het dorp Helvoirt wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de
gemeente Vught gevoegd;

-

Het dorp Haaren wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de
gemeente Oisterwijk gevoegd;

-

Het dorp Esch wordt door middel van een lichte samenvoeging bij de
gemeente Boxtel gevoegd;

-

Het dorp Biezenmortel wordt door middel van een grenswijziging bij de
gemeente Tilburg gevoegd.

Voor de gemeente Haaren betekent dit dat deze gemeente wordt opgeheven en
gesplitst, waarbij het grondgebied van de gemeente wordt toegevoegd aan de
vier ontvangende gemeenten. Voor de visualisatie van het nieuwe grensbeloop
in het herindelingsgebied verwijzen wij u naar het kaartmateriaal in de bij het
herindelingsadvies behorende bijlage 1 'Nota nieuwe grenzen'.
Gelet op de duidelijke samenhang tussen deze herindelingen hebben de
betrokken gemeenten één integraal herindelingsadvies opgesteld.
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Deze samenhangende herindelingen die wij met onze zienswijze aan u

Datum

voorleggen dragen door de meerdere modaliteiten van herindeling -lichte

11 juni 2019

samenvoeging, grenswijziging en splitsing- in één procedure een bijzonder

Ons kenmerk

karakter.
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Conform artikel 5, lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)
zenden wij u hierbij het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk,
Vught, Boxtel en Tilburg (met bijlagen) toe, vergezeld van onze zienswijze in
deze brief. Wij beoordelen de voorgenomen herindelingen positief. In het
vervolg van deze brief geven wij aan hoe wij tot dit oordeel zijn gekomen.

Algemeen

Met het vastgestelde herindelingsadvies beogen de betrokken gemeenteraden
het opheffen van de gemeente Haaren en een nieuwe toekomst voor de dorpen
Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt te bewerkstelligen. Vier leefbare,
toekomstbestendige dorpen met ieder een eigen identiteit. De dorpen van de
gemeente Haaren gaan na de herindeling deel uitmaken van toekomstbestendige gemeenten, die hun wettelijke taken kunnen uitvoeren en goed zijn
toegerust om de eigen en gezamenlijke opgaven aan te pakken. De gemeenten
Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught zetten in het belang van al hun inwoners,
ook na 1 januari 2021, hun bestuurskracht in op zowel lokaal, regionaal als
(inter)-nationaal niveau. De voorgestelde splitsing van de gemeente Haaren
draagt bij aan een toekomstbestendige inrichting van dit deel van onze
provincie: een duurzaam en groen hart in Brabant. Het verheugt ons zeer in het
herindelingsadvies te lezen dat de inwoners van de dorpen Biezenmortel, Esch,
Haaren en Helvoirt van harte welkom zijn in de voor hen nieuwe gemeenten en
dat in de visies van de gemeenten waarmee de dorpen samengaan rekening is
gehouden met hun wensen. Zo wordt aandacht geschonken aan verschillende
vormen van burgerparticipatie en het in stand houden van voorzieningen in de
dorpen. Voor ons zijn dit belangrijke aspecten die, ook na een herindeling, zo
goed mogelijk geborgd dienen te blijven.
Wij hebben veel waardering voor de zorgvuldige, voortvarende en transparante
wijze waarop de colleges en de raden inhoud en vorm geven aan de beoogde
herindeling. Op weg naar de herindeling hebben zij een intensief en
interactief proces met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen
doorlopen. In het herindelingsadvies en de bijlagen is dit adequaat verwerkt.
In het bijzonder waarderen wij het door de gemeente Haaren in gang gezette
proces tot een bezinning op de eigen bestuurlijke en organisatorische toekomst
waarbij de vraag wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners steeds
centraal stond.
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Rijks- en provinciaal beleid

Datum

In het Rijks- en provinciaal beleid is als uitgangspunt geformuleerd dat

11 juni 2019

gemeentelijke herindelingen van onderop dienen plaats te vinden.

Ons kenmerk

Gemeenten dragen immers in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid voor het
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waarborgen van hun eigen bestuurlijke kwaliteit en ambtelijke slagkracht. In die
gevallen waarin een dergelijk initiatief van onderop leidt tot een door betrokken
gemeenten breed gedragen herindelingsvoorstel, is dit een zwaarwegend
element in onze beoordeling. Het initiatief van de gemeente Haaren past in het
in 2011 door onze provincie in gang gezette beleid rondom (Veer)Krachtig
Bestuur in Brabant om gemeenten te stimuleren tot een grotere
toekomstbestendigheid, bijvoorbeeld door intensivering van samenwerking of
gemeentelijke herindeling.

Totstandkoming herindelingsadvies

In de jaren negentig van de vorige eeuw vonden er in onze provincie op grote
schaal gemeentelijke herindelingen plaats. In 1996 werden de zelfstandige
gemeenten Haaren, Helvoirt en Esch samengevoegd en ontstond de huidige
gemeente Haaren. Een jaar later sloot het dorp Biezenmortel aan, dat behoorde
tot de voormalige gemeente Udenhout.
Door een sterke toename van het gemeentelijke takenpakket (decentralisatie) en
de complexiteit van de maatschappelijke opgaven ontstond na de eeuwwisseling
in de gemeente Haaren de noodzaak tot een bezinning op de toekomst. In
diverse onderzoeken die werden gedaan in de periode 2008-201 1 werd de
conclusie getrokken dat samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk
was. De gemeente Haaren heeft hier gevolg aan gegeven door intensief samen
te werken met de gemeente Boxtel. Rond het jaar 201 0 verkenden verschillende
gemeenten de mogelijkheid om in de Meierij-regio samen te werken. De
gemeente Haaren nam in dit verband het standpunt in om te komen tot een zeer
vergaande ambtelijke samenwerking met behoud van bestuurlijke
zelfstandigheid.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 201 4 werd het voornemen tot een zeer
vergaande ambtelijke samenwerking met Boxtel en Sint-Michielsgestel
voorgelegd aan de inwoners van Haaren. De inwoners gaven een duidelijk
signaal af niet in te kunnen stemmen met deze ambtelijke samenwerking waarop
het gemeentebestuur in 2015 besloot op een interactieve wijze een nieuw
toekomstscenario te ontwikkelen. Duidelijk werd dat de inwoners van Haaren
niet in konden stemmen met een herindeling als geheel, maar wel met een
splitsing van de gemeente mits sprake was van een toekomstbestendige en
bestuurskrachtige oplossing voor de dorpen. Deze uitkomst werd later bevestigd
door een op 4 oktober 201 7 gehouden burgerpeiling.
Na een uitgebreid proces met inwoners nam de raad van de gemeente Haaren
op 21 december 201 7 unaniem het besluit om de gemeente Haaren te splitsen.
De raad nam nog geen besluit over de oriëntatie van de dorpen. Op 22
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december 2017 werden de raden van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel,
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Tilburg en Heusden schríftelijk geïnformeerd over het genomen besluit waarbij ze
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werden verzocht voor 1 maart 2018 een principebesluit te nemen over de

Ons kenmerk

bereidheid om een nader te bepalen deel van de gemeente Haaren over te
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nemen. Ook werd verzocht in te stemmen met de voorkeursdatum van 1 januari
2021 en de uiterste datum van 1 januari 2022 waarop de voorgenomen
herindeling zou worden geëffectueerd.
Binnen de gestelde termijn gaven alle gevraagde gemeenten aan bereid te zijn
een gedeelte van Haaren over te nemen. Na opnieuw een intensief traject met
de inwoners doorlopen te hebben besloot de gemeenteraad van Haaren op 5
juli 2018 dat er geen onderdeel van Haaren met de gemeente Heusden wordt
samengevoegd. Daarnaast besloot de raad van Haaren dat de dorpen
Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden samengevoegd met
respectievelijk de gemeenten Tilburg, Boxtel, Oisterwijk en Vught. Ook hebben
alle betrokken gemeenten tijdens de vaststelling van het herindelingsontwerp
ingestemd met de herindelingsdatum 1 januari 2021.
In de periode juli 201 8 - juni 201 9 is door de betrokken gemeenten gewerkt
aan de totstandkoming van een herindelingsontwerp en het thans voorliggende
en door alle betrokken gemeenteraden vastgestelde herindelingsadvies.
Daarmee rondden de betrokken gemeenten hun onderdeel in het wettelijke
herindelingstraject af.

Toetsingscriteria Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018

inleiding
Het proces tot herindeling van de gemeente Haaren ving aan onder het regime
van het 'Beleidskader gemeentelijke herindeling 201 3' (Kamerstukken II,
2012/1 3, 28 750, nr. 53) alsmede de aanvulling1 op voornoemd beleidskader.
Op 22 maart 201 9 is een nieuw beleidskader door de ministerraad vastgesteld
dat door u bij brief is aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer der StatenGeneraal. Voorstellen gericht op herindeling per 1 januari 2021 of later zullen
op basis van dit nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling worden
beoordeeld. Hoewel het herindelingsproces aanving onder de werking van het
'Beleidskader gemeentelijke herindeling 201 3', werd door de betrokken
gemeenten tijdens het proces al rekening gehouden met de invloed van het
(aangekondigde) nieuwe beleidskader. Dit betekent dat de gemeenten zich bij
hun keuzes hebben laten leiden door de criteria van het 'Beleidskader
gemeentelijke herindeling 201 8'. Wij merken hierbij overigens op dat naar ons
oordeel in het geval van een gemeentelijk initiatief tot herindeling de vier criteria
van het nieuwe beleidskader in zeer belangrijke mate overlappen met de criteria
van het 'Beleidskader gemeentelijke herindeling 201 3'.

1 Kamerbrief van 30 juni 2015 met kenmerk: 2015-0000305558
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Naar ons oordeel laten de gemeenten op overtuigende wijze zien dat zij aan
de criteria voldoen. Wij voegen daar nog de volgende overwegingen aan toe.

Datum

11 juni 2019
Ons kenmerk

1. Draagvlak: lokaal bestuurlijk, regionaal en maatschappelijk
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Conform het beleidskader wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen
van draagvlak, te weten lokaal bestuurlijk draagvlak, regionaal draagvlak en
maatschappelijk draagvlak.

Lokaal bestuurlijk draagvlak
Aan de hand van duidelijke meerderheidsbesluiten, ten aanzien van zowel het
herindelingsontwerp als het herindelingsadvies, blijkt dat in de betrokken
gemeenteraden sprake is van een zeer ruime mate van lokaal bestuurlijk
draagvlak voor de voorgenomen herindelingen.
In onderstaande tabel zijn de stemverhoudingen ten aanzien van het
vastgestelde herindelingsadvies weergegeven:

tegen

afwezig

Haaren

15

-

-

Boxtel

20

-

3

voor

Oisterwijk

20

-

1

Tilburg

45

-

-

Vught

20

-

1

Totaal

120

-

5

Binnen de context van de vertegenwoordigende democratie nemen wij de
standpunten van de gemeenteraden als primair uitgangspunt bij de beoordeling
van het algehele draagvlak voor een herindelingsvoorstel. Op grond van
bovenstaande constateren wij dat sprake is van unanieme steun voor de
voorgenomen herindeling.

Regionaal draagvlak
Zoals de gemeenten in het herindelingsadvies hebben aangegeven heeft een
gemeentelijke herindeling invloed op de positie van de omliggende gemeenten.
De omliggende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen
kenbaar te maken. Van de elf daartoe uitgenodigde gemeenten hebben drie
gemeenten gereageerd. Twee gemeenten gaven aan geen zienswijze in te
willen dienen en één gemeente heeft een positieve zienswijze ingediend. In het
voorbereidende proces kwamen er vanuit de gemeente Sint-Michielsgestel
geluiden over mogelijke personele gevolgen voor de ambtelijke samenwerking
tussen deze gemeente en de gemeente Boxtel. Beide gemeenten werken samen
onder de noemer 'MijnGemeenteDichtbij' (MGD). Door MGD worden op grond
van een dienstverleningsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de
gemeente Haaren.
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Door de splitsing van Haaren ontstaat er minder werk voor MGD. Uit nader

Datum

onderzoek blijkt echter dat de personele gevolgen voor MGD beperkt zijn en
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dat deze zelfstandig kunnen worden opgevangen. Uit een en ander valt af te

Ons kenmerk

leiden dat het regionaal draagvlak groot is.
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Maatschappelijk draagvlak
Het beleidskader geeft aan dat het primair de verantwoordelijkheid van de
betrokken gemeentebesturen is om het maatschappelijk draagvlak voor een
herindeling te beoordelen en daarin te investeren.
Het kabinet vraagt daarom aan de betrokken gemeenten om een logboek bij te
houden op welke wijze inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken
zijn bij het herindelingsproces en op welke wijze het maatschappelijk draagvlak
is vastgesteld, inclusief de zienswijzen.
Wij constateren dat naast activiteiten op individueel gemeentelijk niveau de
betrokken gemeenten tevens gezamenlijke activiteiten ondernamen met het oog
op vergroting van het draagvlak voor deze herindeling. Als extra waarborg
voor draagvlak werden zogeheten hoorzittingen georganiseerd waar indieners
hun zienswijzen mondeling konden toelichten en tevens konden reageren op de
concept-reactie op hun zienswijze. Deze hoorzittingen waren ook bedoeld om
de zienswijzen extra zorgvuldig te behandelen en werden geleid door een
onafhankelijke voorzitter. Door de betrokken gemeenten is een logboek
bijgehouden. Bijlage 2 bevat per gemeente een logboek van de wijze, de
motivering en de resultaten van het draagvlakonderzoek. In deze bijlage is
tevens een samenvatting van de hoorzittingen opgenomen.
Uit bijlage 2 blijkt dat in alle gemeenten de inwoners, verenigingen,
maatschappelijke instellingen en bedrijven door middel van bijeenkomsten in de
gelegenheid gesteld zijn kennis te nemen van het voornemen tot herindeling en
daarover hun opvattingen kenbaar te maken. In dit verband dient vermeld te
worden dat de wenselijkheid van een splitsing van de gemeente Haaren als
oplossing voor de gevoelde bestuurlijke knelpunten bij deze bijeenkomsten
onomstreden is gebleken. Hieruit kan worden opgemaakt dat er sprake is van
een groot draagvlak voor de voorgenomen herindeling onder de bevolking. De
grote mate van maatschappelijk draagvlak blijkt eveneens uit het beperkte
aantal ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp.
Conform de bepalingen uit artikel 5, tweede lid Wet arhi heeft het
herindelingsontwerp ter inzage gelegen. Gedurende deze wettelijke periode van
acht weken (21 december 2018 tot en met 14 februari 2019) zijn in totaal 73
zienswijzen ingediend. Wij stellen vast dat de gemeenten daarmee hebben
voldaan aan de procesvereisten van de Wet arhi.
In de tabel op de volgende bladzijde wordt een overzicht gegeven van het
aantal ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp.
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Gemeente
Haaren

Aantal zienswijzen
58

Oisterwijk

0

Vught

3

Boxtel

5

Tilburg

0

Datum

11 juni 2019
Ons kenmerk
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Totaal zienswijzen van (groepen)
inwoners
Totaal zienswijzen instanties
TOTAAL

66
7
73

Van de 73 zienswijzen zijn 41 zienswijzen te beschouwen als steunbetuigingen
voor de toevoeging van de kern Esch in zijn geheel (dat wil zeggen dorp en
buitengebieden) aan de gemeente Boxtel. De overige zienswijzen hebben
betrekking op vraagstukken op perceelniveau (welke perceel gaat naar welke
gemeente) en het operationele traject zoals bijvoorbeeld de zorg voor een
goede overdracht van subsidies.
In de bij het herindelingsadvies gevoegde reactienota (bijlage 4) wordt
gemotiveerd ingegaan op de ingekomen zienswijzen. Alle zienswijzen werden
integraal getoetst aan de uitgangspunten, waartoe de gezamenlijke raden
besloten in het herindelingsontwerp. In één geval blijken de uitgangspunten
ruimte te bieden voor aanpassing van het herindelingsontwerp. Het betreft een
marginale aanpassing van het voorgestelde grensbeloop waardoor twee aan
elkaar grenzende percelen in één gemeente komen te liggen. Naar ons oordeel
hebben de gemeenten hiermee op adequate wijze de ingekomen zienswijzen
afgehandeld.

2. Bestuurskracht

Een veel gehanteerde definitie van bestuurskracht is het vermogen van
gemeenten om hun wettelijke- en niet-wettelijke taken uit te voeren en daarvoor
de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan te gaan. Gemeenten
hoeven hun taken niet volledig zelf(standig) te vervullen om bestuurskrachtig te
zijn: zij kunnen dit ook doen in samenwerking met andere gemeenten en private
partijen. In die zin kent bestuurskracht ook een regionale dimensie.
De gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel zijn betrokken bij deze
herindelingsprocedure, niet omdat zij zelf bestuurskrachtproblemen ondervinden,
maar vanwege de omstandigheid dat zij een essentieel onderdeel vormen voor
de bestuurlijk-organisatorische oplossing in regionaal verband. Bij het
beoordelen van de inhoudelijke noodzaak van de voorgenomen herindelingen
dient verwezen te worden naar de totstandkoming van dit herindelingsproces.
Hier ligt een directe relatie met de besluitvorming in Haaren waaruit viel af te
leiden dat de bestuurlijke zelfstandigheid van die gemeente, zeker op termijn,
niet in het belang was van haar inwoners.
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Naar aanleiding hiervan was een logische gebiedstoedeling op grond van
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maatschappelijke oriëntatie aan de orde. Zoals eerder in deze zienswijze
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aangegeven is er met betrekking tot de oriëntatie van de inwoners van Haaren
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een uitgebreide gespreksronde georganiseerd. Het uiteindelijke voorstel over de
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richtingsbepaling van de dorpen werd door de betrokken gemeenten
gezamenlijk voorbereid. De colleges van de buurgemeenten spraken expliciet
waardering uit voor dit voorstel.
Wij achten uit het oogpunt van bestuurskracht de gemeenten in staat om een
hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven te realiseren en een
goede invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven en ambities, ook in
de regionale context.

3. Interne samenhang en nabijheid van bestuur

Voor de splitsing van Haaren over vier gemeenten is gekozen vanwege de
oriëntatie van de inwoners uit deze gemeente. Deze oriëntatie is een wezenlijk
aspect dat van belang is bij het samenstellen van stabiele gemeentelijke
entiteiten, en zijn daarmee een voorname indicator van de interne samenhang
van de gemeenten. Het betreft daarbij de logische samenhang binnen de
gemeenten waaraan grondgebied wordt toegevoegd ten aanzien van sociaal
maatschappelijke en functionele oriëntatie patronen, als ook de sociale,
culturele, economische en geografische verbanden. Toedeling van de dorpen
vanuit Haaren aan de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Vught en Tilburg is qua
aard, ligging en natuurlijke oriëntatie een logische stap.
Daar waar het gaat om nabijheid van bestuur verheugt het ons in het
herindelingsadvies te lezen dat alle gemeenten actief zijn om inwoners te
betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming en uitvoering. Boxtel, Tilburg
en Oisterwijk kennen wijk- en dorpsraden. Vught geeft aan dat participatie van
inwoners maatwerk is. Voor ieder onderwerp geldt dat inwoners in een zo vroeg
mogelijk stadium worden betrokken. Uit het herindelingsadvies maken wij tevens
op dat de inwoners uit de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel van
harte welkom zijn en dat er door de samenvoeging logische bestuurlijke
eenheden ontstaan met overtuigende gemeenschappelijke kenmerken.

4. Regionale samenhang

Gelet op de maatschappelijke opgaven die zich op terreinen als
bereikbaarheid, de klimaatverandering, de energietransitie, duurzame economie
en voorzieningen afspelen kan een bestuurlijke heroriëntatie van de gemeente
Haaren bijdragen aan meer evenwicht in de regionale verhoudingen.
In het herindelingsadvies geven de gemeenten aan dat de herindeling bijdraagt
aan de relatie stad-platteland. Het is van belang dat de voorgenomen
herindeling, naast een voldoende mate van logische interne samenhang, ook
tegemoetkomt aan de bestendiging van de regionale samenhang.
De bij de herindeling betrokken gemeenten liggen in twee regio's, NoordoostBrabant en Hart van Brabant.
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In beide regio's verandert de positie van de gewijzigde gemeenten Oisterwijk,
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Vught, Boxtel en Tilburg niet wezenlijk en ook op de positie van andere
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gemeenten is er nauwelijks effect. Hoewel het samenwerkingsverband

Ons kenmerk

Noordoost-Brabant één gemeente minder gaat tellen, verandert er als gevolg

C2194627/4472639

van de herindeling weinig aan de samenwerking binnen de beide regio's.
Ten aanzien van de voorgestelde herindelingen verwachten wij dat de
gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg qua schaal en het bijbehorende
ontwikkelperspectief goed toegerust zullen zijn voor een langere periode.
Daarmee is het niet te verwachten dat de gemeenten binnen afzienbare termijn
bij nieuwe herindelingen betrokken zullen zijn.

Criteria lichte samenvoeging en grenscorrectie

Het beleidskader gemeentelijke herindeling schetst een aantal
herindelingsvarianten. Eén van die varianten betreft de zogeheten 'lichte
samenvoeging'. Met gebruikmaking van deze figuur wordt de gemeente Haaren
opgeheven en door middel van een splitsing geïntegreerd met de gemeenten
Boxtel, Oisterwijk en Vught waardoor de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan
opheffing voor deze laatstgenoemde gemeenten achterwege blijven2.

Met de vaststelling van het herindelingsadvies in alle betrokken gemeenteraden
stemden de gemeenten in met de variant 'lichte samenvoeging'. Voor de
toevoeging van het dorp Biezenmortel aan Tilburg geldt dat is ingestemd met de
herindelingsvariant 'grenswijziging'. Voor toepassing van de herindelings
varianten 'lichte samenvoeging' en 'grenswijziging' gelden specifieke
voorwaarden. Wij constateren dat de betrokken gemeenten op passende wijze
hebben voldaan aan de daaraan gestelde procedurele voorwaarden.

Financieel perspectief

De gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Vught en Tilburg staan allen onder het
gebruikelijke repressieve financieel toezicht. Er is sprake van reëel en structureel
evenwicht in de (meerjaren)begrotingen. De toevoeging van de kernen Esch,
Haaren, Helvoirt en Biezenmortel aan voornoemde gemeenten zal van invloed
zijn op de financiële positie.
Hoewel op voorhand geen garantie kan worden gegeven over de toekomstige
financiële positie kan hieruit worden afgeleid dat er een gezonde uitgangspositie
is voor de ontvangende gemeenten om na toevoeging van de kernen tot een
goede financiële positie te komen.

2 De burgemeester, secretaris, griffier en het ambtelijk apparaat blijven in functie van een niet op te
heffen gemeente en er is geen preventief financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet arhi.
Daarnaast blijven rechtsvoorschriften van kracht. Er dienen wel herindelingsverkiezingen te worden
georganiseerd.
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Provincie Noord-Brabant

Naamgeving, grenzen en herindelingsdatum

Datum

Als gevolg van deze herindeling worden de ontvangende gemeenten niet

11 juni 2019

opgeheven en blijft de naamgeving van de gemeenten Oisterwiļk, Vught, Boxtel

Ons kenmerk

en Tilburg ongewijzigd. Voor wat betreft grenzen sluit de herindeling van

C2194627/4472639

Haaren aan bij de bestaande dorpsstructuren. Verder gelden er specifieke
uitgangspunten om onlogische situaties in de begrenzing te voorkomen. De
beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2021. Wij onderschrijven deze
uitgangspunten.

Tot slot

Hierboven hebben wij het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwi/k,
Vught, Boxtel en Tilburg beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende
toetsingscriteria en hebben wij een positief oordeel gevormd over de kwaliteit
van de doorlopen arhi-procedure.
Op grond van deze afweging verzoeken wij u om op basis van dit
herindelingsadvies, met inbegrip van het daarin voorgestelde grensbeloop, en
onze zienswijze, een voorstel van wet in voorbereiding te nemen dat erop is
gericht de voorgenomen herindelingen per 1 januari 2021 te effectueren. Wij
gaan ervan uit dat u een spoedige behandeling van het wetsvoorstel zult
bevorderen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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gemeente
Haaren

Besluit van de raad

H.Mren
Hclvoêrl
E*ch

Biř/enmorî*!

Raadsvergadering

6 juni 2019

Registratienummer

1198

Onderwerp

Raadsbesluit herindelingsadvies

De raad van de gemeente Haaren;
in zijn vergadering van 6 juni 2019;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;
gelet op de behandeling in het raadsplein van 23 mei 2019;
gelet op het besluit van de raad van 21 december 2017 om de gemeente Haaren op te splitsen.

BESLUIT:

1- het herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vast te stellen;
2. het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te zenden.

De raad van de gemeente Haaren,

Pagina 1 van 1

gemeente

Oisterwijk
Raadsbesluit
Voorstel tot vaststelling van het herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk,
Vught, Boxtel en Tilburg
Voorstel tot zending van het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant

De raad van de gemeente Oisterwijk,
gelezen het voorstel van het college d.d. 14 mei 2019,
afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV),
raadsvoorstel nr. 19/46;

gelet op de Wet arhi
besluit :
1.

Het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vast te
stellen.
2. Het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te
zenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op
6 juni 2019
ria t/norriHor

r\c» nriffiar

Daniëlle Robijns- van\)e Wiel
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meewerkend

boxtel

Raadsbesluit

Registratienr.: 1008508

Aanhef
De raad van de gemeente Boxtel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 rr.ei 2019;

Besluit
1

het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vast te
stellen.

2

Het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te
zenden.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 6 juni 2019;
De gemeenteraad van Boxtel
de griffier,
j
mw. I H.K^ Splits' ļ

de voorzitter,
A.M.T. Nateroi

Vught
Documentnummer: BW/19 - 305390
De raad van de gemeente Vught;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

besluit:
1. Het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vast te
stellen.
2. Het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te zenden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
in zijn openbare vergadering van 6 juni 2019^ irüCťt

\ &Ç) 'ŷ.Ju VU 2C

de griffier,

de voorzitter,

drs. M.J.H.N. Collombon

R.J. van de Mortel

'

ťj

Aantal aanwezigen: -ž O
Stemverhouding

Aangenomen /-verwerpen

Voor
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Tegen

Z18- 206566
BW/19 - 305390
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Tilburg;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit
1.
2.

Het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vast te stellen.
Het Herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabantte zenden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2019.

de griffier,

voorzitter.
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HERINDELINGSADVIES

GEMEENTEN

HAAREN

OISTERWIJK

VUGHT

BOXTEL

TILBURG

SAMENVATTING

Voor u ligt een bijzonder document. De Brabantse gemeenten

De gemeente Haaren is een landelijke

herindelingstrajectendetotstandkomingvan

welkom gloort voor de dorpen ook na

Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg bieden dit

gemeente in de stedendriehoek

het herindelingsadvies.

ljanuari 2021 een mooie toekomst. Deze

herindelingsadvies aan om invulling te geven aan de Wet

’s-Hertogenbosch -Tilburg- Eindhoven en

De raad van Haaren nam op 5 juli 2018 een

komt naar voren in de visies op de

algemene regels herindeling (Wet arhi). Het herindelingsadvies

heeft 14.195 inwoners. De dorpen Haaren,

besluit over de oriëntatie van de dorpen.

ontvangende gemeenten in de nieuwe

biedt ook informatie aan inwoners, ondernemers,

Helvoirt, Esch en Biezenmortel vormen na

(maatschappelijke) organisaties en andere belangstellenden.

een grootschalige herindeling in de járen

Het herindelingsontwerp is éénsluidend

negentig de gemeente Haaren.

doorde raad van Tilburg vastgesteld op

De drie voorgestelde (lichte) samenvoegingen

17 december 2018 en op 18 december door

Haaren-Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-

Dit herindelingsadvies regelt het opheffen van de gemeente

samenstelling.

Haaren en een nieuwe toekomst voor de dorpen van deze

Inwoners, bedrijven, belangengroeperingen,

de raden van de gemeenten Haaren,

Boxtel en de grenscorrectie Biezenmortel-

gemeente. Vier leefbare, toekomstbestendige dorpen met

provincie, buurgemeenten, de raad en het

Oisterwijk, Vught en Boxtel.

Tilburg worden toegelicht en onderbouwd.

ieder een eigen identiteit. De raad van Haaren besloot op eigen

college van de gemeente Haaren hebben de

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari

Ook schetst dit herindelingsadvies een beeld

initiatief de gemeente per 1 januari 2021 op te splitsen en op te

afgelopen járen intensief met elkaar gesproken

2019 lag het herindelingsontwerp ter inzage

van de gemeenten in de gewijzigde

heffen. De dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel zijn

overde toekomst van de gemeente. De opties

en was eenieder in de gelegenheid over dit

samenstelling.

van harte welkom bij respectievelijk de gemeenten Oisterwijk,

zelfstandig blijven, herindelen als geheel of

herindelingsontwerp een zienswijze kenbaar

De voorgestelde opsplitsing en opheffing van

Vught, Boxtel en Tilburg.

opsplitsen maakten onderdeel uitvan de

te maken. De reactienota op de zienswijzen

de gemeente Haaren voldoet naarde mening

De gemeenten zien het als hun gezamenlijke

oriëntatie op de toekomst. In een burgerpeiling

bevat een geanonimiseerde samenvatting

van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

verantwoordelijkheid om via een transparant en zorgvuldig

op 4 oktober 2017 sprak een meerderheid van

van de ingediende zienswijzen en de reactie

Boxtel en Tilburg aan de criteria van het

proces deze herindeling tot stand te laten komen.

de stemmers zich uit vooropsplitsing van de

van de gezamenlijke gemeenten daarop

geldende Beleidskader gemeentelijke

Na het herindelingsontwerp is dit herindelingsadvies een

gemeente.

(bijlage 4). Op één onderdeel leidde de

herindeling en het aanvullende provinciale

belangrijke vervolgstap op weg naar een mooie nieuwe

Deze uitslag vormde de basisvoor het

zienswijzeproceduretotwijzigingvan de in

criterium. Er is een warm welkom voor het

toekomst voor de dorpen, de inwoners en de gemeenten

historische besluit van de raad om de gemeente

het herindelingsontwerp voorgestelde

personeel van Haaren bij de ontvangende

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

Haaren op te splitsen (21 december 2017).

nieuwe grenzen. In dit herindelingsadvies zijn

gemeenten.

- ten opzichte van het herindelingsontwerp -

De dorpen van de gemeente Haaren gaan na

verschillende gegevens geactualiseerd.

de herindelingdeel uitmaken van

In hetvoorjaarvan 2018 bevestigden de raden
van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel,

toekomstbestendige gemeenten, die hun

Tilburg en Heusden, dat de dorpen en/of

Het nu voorliggende herindelingsadvies is

wette lijke taken kunnen uitvoeren en goed

delen van de gemeente Haaren van harte

eensluidend doorde raad van Tilburg

zijn toegerust om de eigen en gezamenlijke

welkom waren. De gemeente Haaren

vastgesteld op 3 juni en op 6 juni 2019 door

opgaven op te pakken. Oisterwijk, Vught,

organiseerde daarna een gespreksronde over

de raden van de gemeenten Haaren,

Boxtel en Tilburg zetten hun bestuurskracht

de oriëntatie van de dorpen en de begrenzing.

Oisterwijk, Vught en Boxtel.

ook na 2020 in, in het belang van al hun

Inwoners gaven aan welke gemeente en

6

inwoners op zowel lokaal, regionaal als (inter)

welke begrenzing de voorkeurhad.

Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel

nationaal niveau. De voorgestelde herindeling

Het aantal inwoners dat bij Heusden aan

bouwen verderaan hun toekomst onder de

van de gemeente Haaren draagt bij aan een

wilde sluiten was klein. Voor Heusden was dit

vleugels van respectievelijk Oisterwijk, Vught,

toekomstbestendige inrichting van dit

aanleiding af te zien van deelname aan het

Boxtel en Tilburg. De gemeente Oisterwijk is

deel van de provincie Noord-Brabant; een

de beoogde rechtsopvolger. Naast een warm

duurzaam groen hart in Brabant.
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H ERI N D EL I N G SADVI ES

GEMEENTEN

HAAREN

OISTERWIJK

VUGHT

BOXTEL

TILBURG

DOELEN
TOTSTANDKOMING
HERINDELINGSADVIES

Doel van dit herindelingsadvies is de

Bij deze herindeling wordt de gemeente

opsplitsingen opheffingvan degemeente

Haaren opgeheven, maar de andere

Haaren perljanuari 2021. Devierdorpen

gemeenten niet.

Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel

HEUSDEN

‘S HERTOGENBOSCH

bouwen verder aan hun toekomst onder

Dit herindelingsadvies vormtde basisvoor

de vleugels van respectievelijk Oisterwijk,

het wetgevingstraject. We lichten de drie

Vught, Boxtel en Tilburg.

voorgestelde (lichte) samenvoegingen en de
grenscorrectie toe, onderbouwen deze en

VUGHT
HELVOIRT

De afgelopen járen hebben inwoners,

schetsen een beeld van de gemeenten in de

bedrijven, belangengroeperingen, provincie,

gewijzigde samenstelling.

buurgemeenten, de raad en het college van

Het herindelingsadvies biedt ook informatie

de gemeente Haaren intensief met elkaar

aan inwoners, ondernemers,

gesproken over de toekomst van de

(maatschappelijke) organisaties en andere

gemeente Haaren. Als resultante daarvan

belangstellenden.

nam de raad van Haaren op 21 december

BIEZf NMORTEL

2017 op eigen initiatief het besluit om de

De dorpen van de gemeente Haaren gaan na

gemeente Haaren op te splitsen.

herindeling deel uitmaken van

De buurgemeenten spraken de bereidheid

toekomstbestendige gemeenten, die hun

uiteen deel van de gemeente Haaren overte

wette lijke taken kunnen uitvoeren en goed

nemen.

zijn toegerust om de eigen en gezamenlijke
opgaven op te pakken.

HAAREN

De herindeling vindt voordrie dorpen plaats
in de vorm van een lichte samenvoeging.

Een wijziging van de gemeentelijke indeling

-

Dorp Haaren naarde gemeente Oisterwijk

vindt plaats bij wet. Dat staat in artikel 123

(rechtsopvolger):

van de Grondwet en in artikel 3 van de

-

Dorp Helvoirt naarVught;

Wet algemene regels herindeling. De Wetarhi

-

Dorp Esch naarde gemeente Boxtel.

schrijft voordat gemeenten meteen

BOXTEL
TILBURG

voornemen tot herindeling een herindeling

OISTERWIJK
Vooreen dorp vindt de herindeling plaats

sadvies vaststellen en dit voorbereiden met

in de vorm van een grenscorrectie.

een herindelingsontwerp.

-

Dorp Biezenmortel naarTilburg.
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HERINDELINGSADVIES

Het herindelingsontwerp is éénsluidend

gemeente Haaren van onderop tot stand

doorde raad van Tilburg vastgesteld op

kwam en in samenspraak met inwoners en

17 december 2018 en op 18 december

regiogemeenten vorm kreeg, past de

doorde raden van de gemeenten Haaren,

herindeling naadloos binnen het nieuwe

Oisterwijk, Vughten Boxtel.

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari

2018’. Bij de totstandkoming van dit

2019 lag het herindelingsontwerp ter inzage

herindelingsadvies werd al rekening

en was eenieder in de gelegenheid over het

gehouden met het in voorbereidingzijnde

herindelingsontwerp een zienswijze kenbaar

gewijzigde beleidskader.

de reactie daarop zijn opgenomen in de

Het nu voorliggende herindelingsadvies is

reactienota op de zienswijzen.

doorde raad van Tilburg vastgesteld op 3 juni

Een geanonimiseerde samenvatting van de

en op 6junī 2019 doorde raden van de

zienswijzen en de reactie daarop zijn

gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught en

opgenomen in bijlage4. Vooreen zorgvuldige

Boxtel.

gezamenlijke gemeenten om indieners van

Wij, de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

een zienswijze de gelegenheid te geven hun

Boxtel en Tilburg zien het als onze

zienswijze in een - niet wettelijk

gezamenlijke verantwoordelijkheid om via

voorgeschreven - hoorzitting mondeling toe

een transparant en zorgvuldig proces de

te lichten. Van deze hoorzittingen zijn

herindeling tot stand te laten komen.

geanonimiseerde samenvattingen gemaakt,

Samen gaven we het proces op een

die in bijlage 2 zijn terug te vinden.

constructieve wijze vorm en ínhoud.
Een procesregisseur is bij de aanvang van

Het herindelingsontwerp is zoveel mogelijk

het herindelingsproces aangesteld en de

één op één omgezet naar het nu voorliggende

projectorganisatie startte met de

herindelingsadvies. De belangrijkste

voorbereidingen voorde herindeling. Naast

wijzigingen hangen samen met de ingediende

het wettelijke traject is inmiddels ook het

zienswijzen en het actualiseren van gegevens.

operationele traject in volle gang, dat eveneens
in gezamenlijkheid vorm wordt gegeven.

Het proces tot herindeling van de gemeente

Het herindelingsadvies dat de vijf gemeenten

Haaren ving aan onder het ‘Beleidskader

gezamenlijk hebben voorbereid is een

gemeentelijke herindeling 2013’ en het

volgende stap op weg naar een mooie nieuwe

‘Aanvullend kader’ uit 2015. Enkele maanden

toekomst voor de dorpen van de gemeente

voor vaststelling van het voorliggende

Haaren, de inwoners en de gemeenten

herindelingsadvies stuurde de minister van

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

vanaf 1 januari 2021. De genoemde
beleidskaders bevatten de regels voor de

VUGHT

BOXTEL

TILBURG

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding en

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 2 de
belangrijkste uitgangspunten voorde
samenvoeging: de grenzen, de ingangsdatum
en de lichte samenvoeging en grenscorrectie.
De hoofdstukken 3 tot en met 6 kennen
V 4ŗtí

kenmerken van het dorp en de ontvangende

ilflfl II

gemeente, waaronder de financiële aspecten
en samenwerkingsrelaties. Gevolgd dooreen

iįĘĘS

visie op de ontvangende gemeente in de
nieuwe samenstelling, waarbij ook personeel
'Wļĩ 'F'fť?ľ:rf)ş-;į

en organisatie en regionale samenwerking
aan bod komen. De indeling ziet er als volgtuit:
«

Hoofdstuk3: Haaren - Oisterwijk

«

Hoofdstuk4: Helvoirt-Vught

«

Hoofdstuk5: Esch - Boxtel en

«

Hoofdstuk 6: Biezenmortel - Tilburg.

Hoofdstuk 7 bevat de toetsing van de
voorgestelde herindeling tussen de
gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel
en Tilburg aan de criteria van het vigerende
‘Beleidskader gemeentelijke herindeling
2018’ en het aanvullende criterium uit het
provinciaal ‘Ontwikkelkader samenwerking

In de bijlagen is de volgende informatie

en herindeling’ van de provincie Noord-

opgenomen:

Brabant.

1.

Nota nieuwe grenzen

2.

Logboeken draagvlakonderzoek, inclusief

een nieuw ‘Beleidskader gemeentelijke

Tweede Kamer, dat geldt voor herindelingen

OISTERWIJK

eenzelfde opzet: eerst een beschrijving van de

afwegingvan dezienswijzen besloten de

herindeling 2018’ toe aan de Eerste en

HAAREN

voorgeschiedenis van dit herindelingsadvies.

te maken. De ingediende zienswijzen en

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

GEMEENTEN

Tot slot schetst hoofdstuk 8 het proces van
herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

de samenvatting van de hoorzittingen
3.

en het vervolgproces, zoals dat eruitziet na
vaststelling van dit herindelingsadvies.

Overzicht van gemeenschappelijke
regelingen

4.

Reactienota op de zienswijzen

beschrijving en onderbouwing van
herindelingsvoorstellen en wijken enigszins
van elkaaraf. Omdat de herindeling van de
10

11
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GEMEENTEN

HAAREN

O I S T E R W I J K

V U G H T

BOXTEL

TILBURG

In dit hoofdstuk komen de voorgeschiedenis van
deze herindeling en een schets van het rijks- en provinciaal
beleid aan bod.

Haaren is in 2022 een levendige, groene en
Voorgeschiedenis gemeente Haaren

zelfbewuste gemeente”. Voor het realiseren
van de visie en het bieden van de gewenste

In dejaren negentig vonden erin de provincie

kwaliteit aan inwoners en bedrijven was

Noord-Brabant op grote schaal gemeentelijke

samenwerking met andere gemeenten

herindelingen plaats. In 1996 werden de

noodzakelijk.

zelfstandige gemeenten Haaren, Helvoirten

Vanaf 2006 wordt daarom samengewerkt met

Esch samengevoegd en ontstond de huidige

de gemeente Boxtel op het gebied van

gemeente Haaren. Een jaar later sloot het

Sociale Zaken en in 2015 vond uitbreiding

dorp Biezenmortel aan, dat behoorde tot de

plaats met het sociaal domein. Op het gebied

voormalige gemeente Udenhout. Doel was

van Informatievoorziening âAutomatisering,

devormingvan een landelijke, groene

WOZ/Belastingen en Personeel âOrganisatie

gemeente in de stedendriehoek Eindhoven,

werd en wordt samengewerkt in verschillende

’s-Hertogenbosch en Tilburg.

samenstellingen met andere overheids
organisaties. P&O voert de gemeente Haaren

Bezinning op de toekomst

sinds begin 2017 weer in eigen huis uit.

In het tweede millennium namen het taken
pakket van gemeenten en de complexiteit van

Nadere verkenning

de maatschappelijke opgaven sterk toe. Denk

ambtelijke samenwerking

aan de decentralisatie van rijkstaken binnen

Rond het jaar 2010 verkenden verschillende

het sociaal domein. Deze ontwikkelingen

gemeenten in de Meierij metelkaarde mogelijk

leidden tot een bezinning op de bestuu riījke-

heden tot sa menwerking. In ‘De kunst van het

en organisatorische toekomst van de

loslaten en vertrouwen’ (maart 2012)

gemeente Haaren.

formuleerden ze de doelstellingen van een

Centraal stond en staat de vraag: “Wat is het

mogelijke samenwerking. Gevolgd door de

beste voorde dorpen van de gemeente

strategische visies‘Wij van de Meierij’en ‘Goed

Haaren en voorde inwoners van die dorpen?”.

leven, goed werken, mensen maken de Meierij’.

Zaken als ‘bestuur dicht bij de inwoners’, het

De gemeenteraad van Haaren besloot in dat

op peil houden van de kwaliteit van de

kaderonder meertot zeervergaande

dienstverlening en het verminderen van de

ambtelijke samenwerking met het behoud

kwetsbaarheid van de organisatie vormden

van bestuurlijke zelfstandigheid. De

belangrijke aandachtspunten. De bezinning

voorbereidingen voor een ambtelijke fusie

op de toekomst kreeg vorm door meerdere

met Boxtel en Sint-Michielsgestel werden

onderzoeken, waarbij inwoners nauw werden

gestart (raadsbesluit januari 2013).

betrokken.
In het voorjaarvan 2014 waren er

12

De start

gemeenteraadsverkiezingen. Het Haarense

In 2008 voerde de Tilburgse School voor

coalitieakkoord voorde periode2014-2018

Politiek en Bestuur een inventariserend

bevatte de afspraak om een dialoog met de

onderzoek uit naarde opties voor bestuuren

inwoners van de gemeente Haaren te houden

organisatie van de gemeente Haaren.

over de voorgenomen ambtelijke

Gevolgd door de ‘Toekomstvisie gemeente

samenwerking met de gemeenten Boxtel en

Haaren 2022’ (WagenaarHoes, 2011).

Sint-Michielsgestel. Ondereen deel van de

Kernboodschap van deze visie: “De gemeente

inwoners bestond de vrees, dat partners voor
13
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een ambtelijke samenwerking ook de

Om het traject‘toekomst Haaren’ af te sluiten

van de gemeente Haaren en mogelijke

Het resultaat was de huis-aan-huis verspreide

partners voor een toekomstige bestuurlijke

en een richting te bepalen voorde toekomst

effecten op leefbaarheid per dorpskern.

informatiefolder‘Toekomst gemeente

fusie (herindeling) zouden zijn. Dat beeld

besloot de raad van Haaren op 21 april 2016,

De inwoners na de zomervakantie

Haaren, een vergelijk tussen gemeenten’.

kwam in allevierdedorpen duidelijk naar

mede op basis van het onderzoek van

(september/oktober2017) te raadplegen

De burgerpeiling werd gehouden op 4 oktober

voren tijdens de dialoogavonden en in de

WagenaarHoes:

met de volgende vraagstelling: zelfstandig

2017. De werkwijze sloot aan bij reguliere

handtekeningenactie van de Belangengroep

“Als toekomstperspectief vast te stellen, dat

blijven of opsplitsen?

verkiezingen. Inwoners van 16jaaren ouder

Toekomst Haaren. De gemeenteraad van

de gemeente Haaren opsplitst op het

Indien vooreen opsplitsing gekozen

waren stemgerechtigd.

Haaren besloot de voorbereidingen voorde

moment dat ervoor alle dorpen een

wordt, de richtdatum vastte stellen op

De uitslagvan de burgerpeilingwasdat4207o

ambtelijke fusie met Boxtel en Sint-

toekomstbestendige en bestuurskrachtige

1 januari 2022.

van de stemmers een voorkeur uitsprak voor

Michielsgestel op te schorten (20 november

oplossingvoorhanden is”.

2014).

De raad gaf het college een aantal kaders

Bestuurskrachtonderzoek

l,907o had geen voorkeur.

mee, waaronder het volgen van ontwikkelingen

De provincie Noord-Brabant besloot tot het

Het opkomstpercentage bedroeg 43,307o.

bij buurgemeenten en provincie.

laten uitvoeren van een bestuurskrachtonder

Scenario-onderzoek toekomst Haaren
Na het opschorten van de ambtelijke fusie

-

zelfstandig blijven, 56,l07o voor opsplitsing en

zoek in de gemeente Haaren (20 april 2017).

Uitslag burgerpeiling leidend

met Boxtel en Sint-Michielsgestel ontving

Aanbeveling voor een herindelingsdatum

Het onderzoeksbureau B&A voerde dit

Op 2 november 2017 debatteerde de

onafhankelijk onderzoeksbureau

De visie van de gemeente Haaren op haar

onderzoek in de zomerperiode van 2017 uit.

Haarense raad overde uitkomsten van de

WagenaarHoes in januari 2015 opdracht tot

bestuurlijke toekomst werd in de vorm van

De gemeente Haaren verleende haar

burgerpeiling en de bestuurlijke toekomst

het uitvoeren van een scenario-onderzoek.

het onderzoek van WagenaarHoes in het

volledige medewerking aan dit onderzoek.

van de gemeente Haaren. In een unaniem

Het was een interactief proces, opgedeeld in

kader van (Veerkrachtig bestuur meteen

Meteen brief van 22 september 2017 boden

aangenomen motie sprak de raad uit de

drie fases met betrokkenheid van inwoners

brief van 2 juni 2016 aangeboden aan

GS de resultaten van het bestuurskrachtonder-

uitslagvan de burgerpeiling als uitgangspunt

op verschillende manieren en momenten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

zoekaan. B&A beoordeelde:

te nemen voor de verdere besluitvorming

-

de bestuurskracht om huidige

in december. De raad sprak een voorkeur

De gemeenteraad stelde 36 te onderzoeken

14

-

scenario’s vast, aan de hand van 10 criteria.

Het ontbreken van een concrete datum voor

enkelvoudige en in doelen eenduidige

uitvooropsplitsing perl januari 2021 en als

Drie hoofdlijnen werden onderscheiden:

opsplitsing vormde voorGS aanleidingtot het

taken uítte voeren als voldoende;

uiterste datum 1 januari 2022. Ookwerd op

zelfstandigheid in combinatie met samen

benoemen van een procesadviseur, drs. R.H.

de bestuurskracht om toekomstige en

verzoek van de raad in gesprek gegaan met

werking, herindeling als geheel en opsplitsing.

Augusteijn. Eind januari 2017 presenteerde

regionale opgaven uítte voeren als

de buurgemeenten overde uitslagvan de

Op basis van de onderzoeksresultaten stelde

deze zijn rapport‘Aanbevelingvooreen datum

onvoldoende.

burgerpeiling.

de raad van Haaren op 17 december2015

van herindeling van de gemeente Haaren’.

Het college van burgemeester en wethouders

vast, dat er geen draagvlak wasvoor herindeling

Hij adviseerde als opsplitsingsdatum

en de raad van de gemeente Haaren namen

Historisch besluit tot opsplitsing

als geheel en dat zelfstandigheid geen

1 januari 2020.

kennis van het rapport. De gemeente Haaren

van de gemeente Haaren

toekomstbestendige en bestuurskrachtige

GS onderschreven het advies volledig en

nam geen bestuurlijk standpunt in over het

Na een langen uitgebreid proces met inwoners

oplossing zou zijn voorde langere termijn.

stelden, daterzowel bij de eigen inwoners

bestuurskrachtonderzoek.

nam de raad van de gemeente Haaren op

De raad concludeerde dat opsplitsing op

als bij buurgemeenten draagvlakwas voor

draagvlak kon rekenen en op termijn een

een zo spoedig mogelijke opsplitsing

Burgerpeiling

besluit om de gemeente Haaren op te splitsen.

toekomstbestendige en bestuurskrachtige

(brief 31 januari 2017).

De gemeenteraad besloot een raadpleging

Als voorkeursdatum werd 1 januari 2021

oplossingvoorde dorpen kon bieden.

Als reactie op het rapporten het standpunt

onder de inwoners te houden in devorm van

gekozen en als uiterste datum 1 januari 2022.

van GS nam de gemeenteraad op 20 april

een burgerpeiling. Om de inwoners te helpen

De raad nam nog geen besluit over de

De gemeenteraad besloot af te zien van het

2017 een motie aan:

bij het maken van een weloverwogen keuze

oriëntatie van de dorpen.

voornemen een raadplegend referendum te

-

Alle inwoners van de gemeente Haaren

werd aan onafhankelijk bureau PON de

organiseren over de toekomst van de gemeente

nogvoorl juli 2017 te informeren overde

opdracht gegeven de meest relevante informatie

De volgende dag zijn de raden van de

Haaren (28 januari 2016).

gevolgen van een mogelijke opsplitsing

te verzamelen over de omliggende gemeenten.

gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg

-

21 december 2017 unaniem het historische
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en Heusden schríftelijk geïnformeerd.

plaats. Alle huisadressen in Esch ontvingen

Het algemeen uitgangspunt voor de

De volgende onderzoeken zijn meegewogen:

Ze werden verzocht:

een brief. Iedereen die tijdens de gespreksronde

herindeling is aansluiting bij bestaande

-

-

voorl maart2018 een principebesluitte

niet al een voorkeur had uitgesproken kreeg

dorpsstructuren. Hierbij geldt:

dorpsontwikkelingsplannen voor Biezen

nemen, waarin de bereidheid werd

de mogelijkheid datalsnogte doen. Dit gold

*

mortel, Esch, Haaren en Helvoirt (2008);

uitgesproken een naderte bepalen deel van

ook als de voorkeur was veranderd. Deze

buitengebied zijn de basisvoorde

de gemeente Haaren overte nemen en

consultatie leverde voor Esch een voldoende

herindeling.

in testemmen metdevoorkeursdatum

representatief beeld op.

van 1 januari 2021 en de uiterste datum

Voor de dorpen Haaren, Helvoirt en

behoud van leefbaarheid. De dorpen

gemeente Haaren van WagenaarHoes

van 1 januari 2022.

Biezenmortel was er geen aanleiding om

vormen hechte gemeenschappen. Dat

(2015).

verder onderzoek te doen naarde voorkeur

geldt niet alleen voorde kern, maar ook

Voorbereidende

van inwoners wat betreft de herindelings-

voor het bijbehorende buitengebied. Het

De detailuitwerkingvan de begrenzing komt

besluitvorming herindelingsontwerp

gemeente. De combinatie met informatie uit

bij elkaar houden van

aan bod in paragraaf 2.2 van dit herindelings-

De raden van de gemeenten Vught (8 februari

eerdere onderzoeken leidde voor deze dorpen

dorpsgemeenschappen is belangrijk voor

advies. Erzijn specifieke uitgangspunten

2018), Boxtel (20 februari 2018), Heusden

tot een voldoende representatief beeld.

de leefbaarheid, waaronder het behoud

benoemd om onlogische situaties in de

(20 februari 2018), Oisterwijk (22 februari

Uit de gespreksronde kwam verder naar

van voorzieningen.

begrenzing te voorkomen.

2018) en Tilburg (19 maart 2018) namen een

voren, dat het aantal inwoners dat bij Heusden

Voorzieningen op de schaal van de

De Nota nieuwe grenzen bevat een nadere

principebesluit om een naderte bepalen deel

aan wilde sluiten minimaal was. Voor Heusden

dorpen zijn onlosmakelijk verbonden met

onderbouwing van de richtingbepalingvan

van de gemeente Haaren overte nemen. De

was dit aanleiding af te zien van deelname

de kernen. Ze dragen bij aan de sociale

de dorpen en de detailuitwerkingvan de

gemeenteraad van Boxtel sprak aanvankelijk

aan het herindelingstraject.

cohesie en aan gemeenschapszin.

begrenzing (bijlage 1).

een voorkeuruit voor herindeling per

Hetvoorstel overde richtingbepaling van de

Vrijwilligers zijn dedrijvende kracht van

1 januari 2022. Met de vaststelling van het

dorpen werd door de betrokken gemeenten

verenigingen en komen bijna altijd uit het

herindelingsontwerp stemde ook de raad van

gezamenlijk voorbereid. De colleges van de

‘eigen’ dorp.

Boxtel in met de datum van 1 januari 2021.

buurgemeenten spraken expliciet respect uit

Medio februari 2018 volgde de aanstelling van

voor dit voorstel.

-

een onafhankelijke procesregisseur en startte
het vormgeven van de projectorganisatie.

*

*

De bestaande dorpen met hun

De Toekomstvisie Haaren 2022
(WagenaarHoes 2011) en

Eenheid van het dorp met het oog op het

-

Het onderzoek over de toekomst van de

HEUSDEN
Genoemde uitgangspunten, de resultaten
van de gespreksronde en een aantal eerdere

Overde richting besloot de gemeenteraad

onderzoeken vormden de basis voor het

van Haaren op 5 juli 2018 als volgt:

raadsvoorstel en -besluit uit 2018 over de

Richtingbepaling dorpen

De omliggende gemeenten worden

richting.

In een gespreksronde in het voorjaarvan 2018

geïnformeerd datvoordit herindelingsontwerp

zijn inwoners uitgenodigd mee te denken,

geldt dat:

een mening te geven en voorstellen te doen

1.1 Er geen onderdeel van de gemeente

over de vraag bij welke gemeente de dorpen

-

De onder leiding van het PON opgestelde

HELVOIRT
VUGHT

Haaren naar de gemeente Heusden gaat;

Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt wilden

1.2 Biezenmortel naarTilburg gaat;

aansluiten en welke begrenzing daarbij moest

1.3 Esch naar Boxtel gaat;

worden aangehouden.

1.4 Haaren naar Oisterwijk gaat;

Voor het dorp Esch gaf de eerste inventarisatie

1.5 Helvoirt naar Vught gaat;

van de gespreksronde geen helderantwoord

1.6 Maatwerk in de naderte bepalen

op de vraag bij welke gemeente het dorp aan

begrenzing wordt toegepast om

wilde sluiten. Het aantal reacties voor Vught

onlogische situaties bij splitsing te

en Boxtel was nagenoeg hetzelfde. Om meer

voorkomen.

‘SHERTOGENBOSCH

BIEZENMORTEL

ESCH

HAAREN

TILBURG

BOXTEL

OISTERWIJK

informatie op te halen vond een consultatie
16
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Herindelingsontwerp

de raden van de betrokken gemeenten en

De bij de herindeling betrokken gemeenten

aanvullend op de Wet arhi vonden op 9 april

werkten gezamenlijk aan het herindelings

2019 hoorzittingen plaats. Indieners van

ontwerp, dat éénsluidend door de

zienswijzen kregen de mogelijkheid daarop

verschillende raden werd vastgesteld. Voor

een mondelinge toelichting te geven en te

Tilburg vond de vaststelling plaats op

reageren op de conceptreactie op hun

17 december 2018 en op 18 december door

zienswijze. Zes indieners meldden zich aan

de raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk,

vooreen hoorzitting. De hoorzittingen vonden

Vught en Boxtel. Het ontwerp werd op de

plaats onder leiding van een onafhankelijke

wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd

voorzitter. Vertegenwoordigers van de

en erverscheen een gezamenlijk persbericht.

betrokken colleges van burgemeester en

Vanaf 21 december2018 toten met 14februari

wethouders en van de gemeenteraden

2019 kon iedereen van de gelegenheid gebruik

konden indieners van zienswijzen nader

maken om een zienswijze in te dienen.

bevragen. Doel van deze extra processtap was

De gemeente Haaren, als latende gemeente,

om uiterst zorgvuldig op de zienswijzen te

informeerde haar inwoners via een huis-aan-

reageren en tevens om de positie van de

huis-verspreide brief (21 en 22 december 2018)

raden in het herindelingsproces te versterken.

en attendeerde inwoners op de informatie

Door het horen van indieners kregen de raden

avonden van januari 2019. Omliggende

de gelegenheid uit de eerste hand informatie

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en

te verzamelen, op basis waarvan zij hun

samenwerkingsverbanden werden schríftelijk in

besluit over het herindelingsadvies konden

kennis gesteld van het herindelingsontwerp en

voorbereiden. De zienswijzeprocedure leidde

van de mogelijkheid tot het kenbaar maken

ertoe dat in één geval een voorgestelde grens

van een zienswijze.

werd aangepast.

Zienswijzeprocedure

Herindelingsadvies

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari

De raad van Tilburg behandelde het

2019 lag het herindelingsontwerp bij elke

herindelingsadvies op 3 juni 2019 en de

gemeente fysiek ter inzage en was het

raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk,

documentookonline beschikbaar. In de

Vught en Boxtel op 6juni. De raden stelden

gemeente Haaren was het herindelings

eensluidend het herindelingsadvies vast en

ontwerp in alle vier de dorpen fysiek in te

namen het besluit het vastgestelde

zien. Op 16 en 17januari 2019 vonden erin

herindelingsadvies naarde provincie Noord-

het gemeentehuis van Haaren informatie

Brabantte sturen, zodat deze de volgende

avonden plaats. Geïnteresseerden werden

stap zou kunnen zetten in de wettelijke

geïnformeerd over de hoofdlijnen van het

procedure.

herindelingsontwerp en de voorgestelde

Kort na de besluiten van de betrokken raden

nieuwe grenzen. Ook was er volop

is het herindelingsadvies Haaren-Oisterwijk-

gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vught-Boxtel-Tilburg - gelet op het bepaalde
in de Wet arhi - toegezonden aan het college

Het aantal ingekomen zienswijzen op

van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

het herindelingsontwerp bedraagt 73.

Daarmee rondden de betrokken gemeenten

De zienswijzen werden door de betrokken

hun onderdeel in het wettelijke traject af.

GEMEENTEN

HAAREN

OISTERWIJK

VUGHT

BOXTEL

TILBURG

Rijks- en provinciaal beleid

Bij de inrichting van het openbaar bestuur

hand geen blauwdruk voor de bestuurlijke

hebben Rijk, provincie en gemeenten ieder

inrichting van Brabant voor ogen.

een rol en verantwoordelijkheid.
Het beleidsdocument ‘Leiderschap en
Rijksbeleid

dienstbaarheid’ bevat een aantal belangrijke

In 2013 stelde het kabinet het ‘Beleidskader

uitgangspunten, dat ook als de visie van

gemeentelijke herindeling’ vast, in 2018 gevolgd

GS op het lokaal bestuur kan worden

dooreen aangepaste versie. In dit kader geeft

gekwalificeerd (2014):

het kabinet aan hoe gemeentelijke herin

«

Groter is niet per definitie beter. Om de

delingen worden beoordeeld en getoetst en

economische positie van een regio te

spreekt het een voorkeur uit voor ‘herindeling

versterken moet afhankelijk van de

van onderop’. Metis primair aan gemeenten

situatie bekeken worden wat de beste

zelf om te werken aan versterking van hun

oplossing is. Oplossingen moeten zoveel

bestuurskracht, waarvoor herindeling - naast

mogelijk van onderop komen, maardat

samenwerking - een oplossingsrichting is.

is geen vrijblijvend proces.

Ook het provinciebestuur heeft een verant

«

De overheden staan vooreen dubbel-

woordelijkheid voor de kwaliteit van het

opgave: aan de ene kant is er meer slag

lokaal en regionaal bestuur. De provincie

en schakelkracht nodig en aan de andere

heeft een rol in de discussie over bestuurs

kant is het belangrijk om herkenbaarte

kracht van gemeenten en bekijkt deze ook in

zijn voor de inwoners en betrokken te zijn

regionaal verband. Ook kan men waar nodig

bij wat er lokaal gebeurt.

sturing geven aan de discussie die kan leiden

GS streven naar een bestuur dat is gericht

tot een herindelingsvoorstel.

op de economische- en maatschappelijke

V

f-

ontwikkelingen in algemene zin en op de
Visie van de provincie Noord-Brabant op

oriëntatie van de inwoners van de gemeente.

het lokaal bestuur
De visie van Gedeputeerde Staten (GS) op de

Na de gemeenteraadsverkiezingen van

inrichting van het lokaal bestuur is neergelegd

maart2014 verzochten GS alle Brabantse

in het provinciaal programma (Veer) Krachtig

gemeenten om binnen één jaartot een

Bestuur. Dit programma startten GS samen

bestuurlijk gedragen en concreet uitgewerkte

met de Vereniging van Brabantse Gemeenten

visie op de toekomst van de gemeente te

in 2011 met als hoofddoel het toekomst-

komen. De bij dit herindelingsadvies

bestendig maken van Brabant. De basisvraag

betrokken gemeenten Haaren, Oisterwijk,

was en is: “zijn de Brabantse gemeenten in

Vught, Boxtel en Tilburg boden ieder

staatom de huidige en toekomstige opgaven

afzonderlijk aan GS hun visie op de toekomst

aan te kunnen?’’ Daarbij hebben GS op voor

aan.

gemeenten verwerkt in een conceptreactienota, waarin gezamenlijk de
voorlopige reactie op de individuele
zienswijzen werd neergelegd. Op verzoek van
18
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In dit hoofdstuk komen de uitgangspunten voor de herindeling
en de rechtsopvolger van de gemeente Haaren aan bod.

UITGANGSPUNTEN
VOOR DE
HERINDELING

Om onlogische situaties bij de begrenzing te

2.1. Drie uitgangspunten
voor de herindeling

voorkomen geldtverder:
-

aanhouden van bestaande barrières die
bepalend zijn voor het landschap en die

Er gelden dríe uitgangspunten voorde

voor mensen niet gemakkelijk oversteek-

herindeling van de gemeente Haaren met

baarzijn, zoals wegen, spoorwegen en

de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en

watergangen van enige omvang;

Tilburg:
1)

-

De herindeling van Haaren sluit aan bij
bestaande dorpsstructuren.

landschapselementen;
-

De dorpsgrenzen van Haaren, Helvoirt,
Esch en Biezenmortel, zoals die voort
gekomen zijn uit de historische grenzen

respecteren van samenhangende

consistent aansluiten bij bestaande
grenzen van de ontvangende gemeenten;

-

voorkomen van versnippering van
bestaande kadastrale percelen.

van ’95- ‘96 en ’96- ’97 vormen de basis

Gemeente Vught

2)

3)

voorde herindeling. Verder gelden er

Nieuwe grenzen

specifieke uitgangspunten om onlogische

Inwoners van de gemeente Haaren waren in

situaties in de begrenzing te voorkomen.

een gespreksronde in hetvoorjaarvan 2018 in

De beoogde herindelingsdatum is

degelegenheid een gemotiveerde voorkeu ruit

1 januari 2021.

te spreken voor de grenswijziging.

Er is sprake van drie (3) lichte samen

Dit resulteerde in 178 reacties. Een aantal

voegingen (artl. eerste lid, onderdeel b,

van deze ontvangen voorkeuren leidde tot

Wet arhi) en één grenscorrectie

aanpassing van de begrenzing.

(art. 1, eerste lid, onderdeel d, Wet arhi). De

Gemeente Tilburg

gemeente Oisterwijk is de rechtsopvolger

De gemeenteraad van Haaren besloot op

(art. 44, Wet arhi) van de op te heffen

5 juli 2018 over de richting van de dorpen.

gemeente Haaren, omdat het dorp met

Doordat maatwerk zou worden toegepast aan

het grootste inwoneraantal naar deze

de grenzen gold voor enkele adressen, dat

gemeente overgaat.

deze in een andere gemeente terecht zouden
komen, dan het raadsbesluit van 5 juli doet

Gemeente Boxtel

Hieronder volgt een toelichting op de drie

voorkomen. De bewoners zijn hiervan per

uitgangspunten.

brief op de hoogte gesteld (Brief college van

NIEUWE GEMEENTEGRENZEN

burgemeester en wethouders gemeente

Gemeente Oisterwijk

2.2. Grenzen

Haaren 7 september2018). In de briefwerd
ook aangegeven dat de portefeuillehouder de

Nadat medio 2018 de richting van de dorpen

keuze graag persoonlijk wilde toelichten als

was bepaald volgde een uitwerking van de

de bewoners daar behoefte aan hadden.

detailbegrenzing. Als algemeen uitgangspunt

De bewoners hebben van deze mogelijkheid

geldt daarbij dat aangesloten wordt bij

geen gebruik gemaakt.

bestaande dorpsstructuren.
De dorpsgrenzen van Haaren, Helvoirt, Esch

Een uitgebreide toelichting op de nieuwe

en Biezenmortel, zoals die voortgekomen zijn

begrenzing is opgenomen in de Nota nieuwe

uit de historische grenzen van ’95- ‘96 en ’96-

grenzen in bijlage 1. Het draagvlakonderzoek

’97vormen de basisvoorde herindeling.

gemeente Haaren bevat een beschrijving van
de betrokkenheid van inwoners bij de

20

voorbereiding van de keuzes (bijlage 2).
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2.

UITGANGSPUNTEN
VOORDE
HERINDELING

2.3. Herindelingsdatum

Daardoor blijven de rechtsgevolgen die zijn
verbonden aan opheffingvoortenminste één
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De herindelingsdatum is 1 januari 2021.

van de betrokken gemeenten achterwege. De

Onderstaande overwegingen en de eerder

niet op te heffen gemeenten staan niet onder

uitgesproken voorkeursdatum liggen aan

preventief financieel toezicht (art. 21 Wet arhi).

deze keuze ten grondslag.

Verder blijven de burgemeester, de secretaris,

-

Het vervolgproces is gebaat bij duidelijk

griffier en hetambtelijkapparaatvan de niet

heid overde datum waarop de herindeling

op te heffen gemeente in functie.

van de gemeente Haaren met Oisterwijk,

Rechtsvoorschriften blijven van krachten er

Vught, Boxtel en Tilburg zijn beslag krijgt.

dienen herindelingsverkiezingen te worden

De periode waarbinnen de betrokken

georganiseerd.
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voorbereiden op de herindeling moet niet

De criteria waaraan verzoeken tot een lichte

langer zijn dan strikt noodzakelijk. In een

samenvoeging worden getoetst heeft de

periode van afbouw kan het immers

ministervan BZK bekend gemaakt in een brief

moeilijkzijn om de reguliere werkzaam

van 30 juni 2015 (kenmerk 2015-0000305558)

heden, waaronder dienstverlening aan

en opnieuw neergelegd en nader geduid in het

inwoners en bedrijven, op peil te houden.

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’:

De ervaring leert dat het reguliere

1.

Er bestaat overeenstemming tussen de

wetgevi ngsproceson gevee r a n d e rh a If

gemeenten over toepassing van de

jaar duurt tot aan dedatumvan

variant, blijkend uit het eensluidend

herindeling. Het betreft de ontvangst van

vastgesteld herindelingsadvies;

het herindelingsadvies door de minister

2.

Er zijn afspraken gemaakt over de

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks

rechtspositie van het personeel, waarbij

relaties (BZK) toten met de besluitvorming

zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de

in de Tweede en Eerste Ka meren de

medewerkers van de op te heffen

publicatie van de wet. Deze periode is

gemeente(n) in een nadeliger positie

voldoendevooreen zorgvuldige

verkeren dan de medewerkers van de niet

voorbereiding op de start van de

op de heffen gemeente.

gewijzigde gemeenten.
De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught en

2.4. Lichte samenvoeging
en grenscorrectie

Boxtel komen op eigen initiatief en in
gezamenlijkheid met het voorstel tot een
lichte samenvoeging. Dit sluit aan bij de

22

Lichte samenvoeging

omvang van de herindeling. De gemeente

Een lichte samenvoeging is een bijzondere

Haaren wordt opgeheven en gesplitst.

wijzevan herindelen. Bij een ‘reguliere’

De gemeenten Oisterwijk (dorp Haaren),

herindeling worden de betrokken gemeenten

Vught (Helvoirt) en Boxtel (Esch) worden niet

opgeheven en wordt een nieuwe gemeente

opgeheven, maar krijgen een gewijzigde

ingesteld. Bij een lichte samenvoeging wordt

samenstelling met de toevoeging van de

ten minste één gemeente niet opgeheven.

dorpen. Bij een herindeling per 1 januari 2021
23
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vinden er in deze dríe gemeenten in

Aan de hand van een prognose is in beeld

In het ‘Beleidskader gemeentelijke

november 2020 herindelingsverkiezingen

gebracht of aan dit criterium wordt voldaan.

herindeling 2018’ geeft de minister aan dat

plaats. Een toetsing aan de criteria voor lichte

De methodiek van de prognose kwam in

het betreffende beleidskader geen betrekking

samenvoeging is opgenomen in hoofdstukĩ.

overleg met de provincie Noord-Brabant tot

heeftop grenscorrecties. Op basis van

stand. Zie voorde onderbouwing van de

maatwerk vindt de minister het denkbaar dat

De gemeente Oisterwijk is de rechtsopvolger

prognose de Nota nieuwe grenzen, die als

een grenscorrectie met één of meer lichte

van de op te heffen gemeente Haaren (art. 44,

bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit

samenvoegingen wordt gecombineerd in één

lid 1, Wetarhi). Deze keuze is gemaakt, omdat

herindelingsadvies.

herindelingsregeling. Er is door de opsplitsing

het grootste gedeeltevan de inwoners van de

van de gemeente Haaren samenhangtussen

gemeente Haaren naar deze gemeente

De prognose is gebaseerd op:

de drie lichte samenvoegingen en deze grens

overgaat.

*

de bevolkingscijfers van Biezenmortel en

correctie. De betrokken gemeenten nemen

de gemeente Haaren per 1 januari 2019

deze daarom in één herindelingsadvies op.

(bron: CBS en BRP);

Bij een grenscorrectie vinden geen

de omvang van de woningvoorraad per

herindelingsverkiezingen plaats. Dit betekent

1 januari 2019 (bron CBS);

datde inwoners van Biezenmortel in maart

de huishoudensgrootte van de gemeente

2022 tijdens de reguliere landelijke

Haaren perljanuari 2019;

verkiezingsronde, hun stem uit kunnen

het woningbouwprogramma van de

brengen voorde gemeenteraad van Tilburg.

Grenscorrectie
De gemeenten Haaren en Tilburg komen op

*

eigen initiatief, in gezamenlijkheid en als
onderdeel van dit herindelingsadvies met

*

het voorstel om Biezenmortel meteen
grenscorrectie bij Tilburg te voegen.

*

In de Wet algemene regels herindeling is een
grenscorrectie gedefinieerd als een wijziging

gemeente Haaren per april 2019;
*

het overleg met de provincie Noord-Brabant.

van de gemeentegrens, die naarverwachting

Strikt genomen zijn de criteria van het
‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’

het inwonertal van geen van de betrokken

De prognose rechtvaardigt de conclusie, dat

niet van toepassing op de grenscorrectie

gemeenten metlOTo of meer zal doen toe- of

het inwoneraantal van Biezenmortel op de

Biezenmortel-Tilburg. Datzelfde geldt voorde

afnemen.

herindelingsdatum ljanuari 2021 naar

aanvullende eisen vooreen lichte samen

verwachting minder is dan lOTo van het

voeging. De keuze is gemaakt om voor elk

inwoneraantal van de gemeente Haaren,

dorp van de gemeente Haaren de overgang

namelijk 9,6807o. Het aandeel daalt in de

goed te onderbouwen. Vandaardat wij de

periode tot 2024 vervolgens naar9,5307o.

grenscorrectie Tilburg-Biezenmortel ook

De grenscorrectie Biezenmortel-Tilburg

toetsen aan de criteria voor gemeentelijke

voldoet dan ook aan het criterium vooreen

herindeling (Hoofdstuk 7).

Ontwikkeling aandeel Biezenmortel t, o,v. gemeente Haaren

grenscorrectie.
Een uitgebreide onderbouwingvan de

Naamgeving

prognose is opgenomen in de Nota nieuwe

Bij deze lichte samenvoegingen en

grenzen (Bijlage 1).

grenscorrectie worden de ontvangende
gemeenten niet opgeheven en blijft de

Vrijwillige grenscorrecties kunnen bij gelijk

naamgeving van de gemeenten Oisterwijk,

luidende raadsbesluiten of bij provinciaal

Vught, Boxtel en Tilburg ongewijzigd.

besluit worden gerealiseerd (art. 3, lid 2, Wetarhi).
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Dit hoofdstuk beschrijft de huidige kenmerken van het dorp
Haaren en de gemeente Oisterwijk, waaronder de financiële
aspecten en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie op

SAMENVOEGING
DORP HAAREN
BIJ OISTERWIJK

de gemeente Oisterwijk in de nieuwe samenstelling, die het
perspectief schetst voor het dorp Haaren na de herindeling.

landgoed Nemerlaer en landgoed

Ook personeel en organisatie en regionale samenwerking

Haarendael behoren tot het culturele erfgoed

komen aan bod.

van Haaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog

3.1. Kenmerken gemeenten

werd door de Duitsers de‘Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’ op landgoed

v

P

’

šm5e#

Deze paragraaf start met de kerncijfers

Haarendael, een voormalig Grootseminarie,

gevolgd door de kenmerken van het dorp

ondergebracht. Om nooit te vergeten is in de

Haaren en de gemeente Oisterwijk.

voormalige gevangenis een museum en de
Gedenkplaats 1940-1945 gerealiseerd.

Ą\xfrt.

3.1.1. Kerncijfers dorp
Vía

m'

à

U

ī

Haaren - gemeente Haaren

Inwoners ervaren hetdorpalseen prettige,

en gemeente Oisterwijk

groene woonomgeving meteen actief
verenigingsleven op sportief en cultureel

ļ&misTQ

De kerncijfers staan weergegeven in onder

gebied, zoals de jaarmarkt en ‘Haaren in

staande tabel. De gemeente Oisterwijk

Beeld en Geluid’.

bestaat uit de dorpen Oisterwijk en

Veel activiteiten vinden plaats in

Moergestel en het buurtschap Heukelom.

ontmoetingscentrum Den Domp. Er zijn
plannen in ontwikkeling om deze

3.1.2. Kenmerken dorp Haaren

gemeenscha psvoorziening toekomstbestendigte maken.

Tot 1996 was het dorp Haaren ‘de Tuin van

Heel bijzonder is hetjeugdcircus II Grigio,

Brabant’ een zelfstandige gemeente. Na de

dat al bijna 60 jaar volle zalen trekt. Ook de

gemeentelijke herindeling van dejaren

Haarense organisatoren van Rebirth hebben

negentig vormde het samen metdedorpen

inmiddels een vaste plek verworven op de

Helvoirt, Esch en Biezenmortel de gemeente

festiva lagenda.

Haaren. Het gemeentehuis staat in het dorp
Haaren.

Voor de dagelijkse boodschappen gaat de
Haa renaar voorna melijk naar de winkels in

Het dorp Haaren wordt omringd door

het eigen dorp en verder wordt gebruik ge

natuurgebieden, zoals landgoed Nemerlaer

maakt van de voorzieningen in Oisterwijken

dat aansluit op de Kampina en de Oisterwijkse

Vught. Ontsluitingvan het dorp vindt onder

vennen en bossen. De Belverse Akkers - een

andere plaats via de Rijksweg N65.

open akkercomplex-zijn belangrijk vanuit

De spoorlijn Tilburg-Boxtel doorsnijdt het

cultuurhistorisch oogpunt. Ook de

dorp ter hoogte van landgoed Nemerlaer.

H. Lambertuskerk, de Oude Toren, kasteel en

Inwoners
1-1-2019
Dorp Haaren

Banen

Oppervlakte
(km2)

Kernen

Raadszetels

Personeel
(fte)
-

5.806

1.960

16.34

1

-

Gemeente Haaren

14.195

4.320

58.56

4

15

72,47

Gemeente Oisterwijk

26.156

11.750

65.13

3

21

153,00

(Tabel 1)
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Er is één bedrijventerrein in Haaren: ’t Hopveld.

De gemeente is zowel over weg als spoor

‘Parel Express’ -het bekende toeristische

3.1.4. Financiële aspecten

Het dorp Haaren is sterk in de agrarische

goed bereikbaardoorde liggingtussen de

treintje- tweemaal per week door het dorp

Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen

sector, zakelijke diensten, bouwnijverheid,

N65 en A58 en in de driehoek Tilburg - Den

om ouderen van- en naar het sportcen

de financiën van de deelnemende gemeenten

overige diensten en zorg. Dat ook de

Bosch en Tilburg - Eindhoven. Het heeft een

trum te brengen. En jongerenclub Intents is

op elkaarte worden afgestemd. Deze

agrariërs zich bewustzijn van de noodzaak

eigen treinstation op het traject Tilburg-

uitgegroeid tot het beste Dancefestival in de

paragraaf biedteen overzicht van de

tot duurzaamheid blijkt uit de productie van

Eindhoven en is goed aangesloten op het

Benelux met jaarlijks 25.000 bezoekers en vele

belangrijkste cijfers van de gemeenten

milieu- en diervriendelijke producten, die

regionale busvervoer.

lokale vrijwilligers. De o pen lucht filmavonden,

Haaren en Oisterwijk. Vanuit de volgende

moonlightshopping, kunsttentoonstellingen

twee invalshoeken is informatie per gemeente

Wonen in Oisterwijk is divers en veelzijdig.

en Oisterwijk in Musical Concert kunnen

opgenomen:

Naast lommerrijke villawijken in de bossen

rekenen op veel belangstelling. Symbool voor

-

Nog maarenkelejáren geleden heeft nieuw

kent de gemeente prettige woonwijken en

de betrokkenheid zijn de ‘reuzen’: Peer Poarel

en 2019 en het meerjarenbeeld van de

bouw plaatsgevonden van belangrijke

hechte agrarische gemeenschappen.

- Heervan Oosterwijck, Gèèselse Ermelindes

begrotingsomvang;

voorzieningen zoals het woonzorgcentrum

Bijzonder voor de gemeente zijn de vele

en Heukelomse Mie. Metershoge poppen die

Haarensteyn en de brede school De Sprankel

kleinschalige locaties voor inwoners met een

worden ingezet bij alle feestelijkheden binnen

met sporthal. Bijzonder zijn de vele klein

beperking. Ook is er een AZC-opvangcentrum.

de gemeente en regelmatig ook daarbuiten.

schalige locaties voor inwoners met een

De monumentale KVL-leerfabrieken zijn de

beperking. De woningbouwplannen Den

afgelopen járen getransformeerd tot een

De gemeente zet fors in op duurzaamheid. Er

de gemeenten Haaren en Oisterwijk

Tiend, Wijngaert III, de Klim-op en Hofmeester

werkplaats van creatieve ambachten met

is een onafhankelijke energiecorporatie (DEC).

De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers

zijn recent opgeleverd of-binnenkort- in

internationale uitstraling. Het gebied is een

De gemeente bouwt als één van de eerste in

overde begrotingsomvang geven een beeld

aanbouw. Voor starters, jonge gezinnen en

combinatie van wonen, werken en recreëren.

Nederland een gasloze nieuwe sportaccom

van de kwantitatieve verhoudingen tussen

modatie op sportpark Den Donk.

de gemeenten op financieel terrein.

steeds vaker, ook in boerderijwinkels, worden
aangeboden.

senioren worden huur- en koopwoningen
gebouwd in verschillende prijsklassen. Op

De gemeente heeft van oudsher een toeristisch

recreatiepark de Noenes in het buitengebied

karakter en grote ondernemerszin. Dat laatste

van Haaren is het prettig verblijven.

is terug te zien in de vele bedrijven en in het
gevarieerde winkel- en horeca- aanbod. Tegen

3.1.3. Kenmerken

de trend in werd in Oisterwijk de afgelopen

gemeente Oisterwijk

járen het kwalitatieve aanbod versterkt.
Daarnaast kent de gemeente veel sociale

De gemeente Oisterwijk - Parel in het Groen- is

ondernemers: inwoners die inventief en

een groene en gastvrije gemeente die bestaat

ondernemend zijn op het terrein van zorg,

uit drie kernen: het bruisende dorp-met-stads-

mentorhulpen mantelzorg.

-

De omvang van de begroting 2017,2018

Een overzicht van de huidige lokale lasten
voor diverse typen huishoudens.

Financiële positie van

Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 2)
2017

2018

2019

Haaren

03.494

635.451

634.294

Oisterwijk

06.236

670.806

670.481

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 3)

rechten Oisterwijk, het betrokken dorp
Moergestel en het hechte buurtschap

De Oisterwijkse gemeenschap is een betrok

Heukelom. De gemeente ligt in een groene

ken gemeenschap. Datzien we terug in de

structuur van bossen, meer dan 80 vennen,

bijzondere burgerinitiatieven. WieKentKunst

heide en agrarisch gebied. Binnen de gemeente

organiseert elk jaar een groots evenement

grenzen zijn diverse monumenten te vinden,

met veel burgerinzet in Moergestel.

waarvan de unieke Lind met zijn trouwlaantje

Vrijwilligerstichting Ons Oisterwijk rijdt de

2019

2020

2021

2022

Haaren

628.838

632.383

631.880

632.965

Oisterwijk

659.445

664.821

661.425

658.490

en monumentale bomen, het meest bekend is.
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Lastendruk Woonlasten eenpersoonshuishouden (Tabel 4)
2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6765

6794

6765

6782

6765

Oisterwijk

6601

6623

nb

6657

6660

-

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten
Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 5)
-

Economie, Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg

mogelijk diensten zelf digitaal kunnen regelen.

en WMO.

Voor diensten waarvoor dat nodig is komt

Stichting Midpoint Brabant waarin de

de gemeente naarde burgertoe. Het fysieke

economische samenwerking plaatsvindt

gemeentekantoor kan zich op die manier

in triple helix verband (overheid,

beperken tot een centraal punt in Oisterwijk

ondernemers en onderwijs)

vooralle inwoners van de gemeente.
■'iíŵįi

De samenwerking op het gebied van ICTin
Equalit verband.

Haarenaren zijn initiatiefrijken pakken graag

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

een rol als hetde leefbaarheid van hun dorp

(VRMWB) is een samenwerkingsverband

betreft. Dat past bij de Oisterwijkse mentaliteit.

2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6899

6926

6896

6868

6834

tussen 26 gemeenten met als doel de

De gemeente wil met hen, net als met de

Oisterwijk

6809

6857

nb

6802

6803

veiligheid in de regio Midden- en

inwoners uit de andere kernen, samen aan

West-Brabant te vergroten.

de slag. Oisterwijk beschouwt inwoners,

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten

ondernemers en verenigingen als partners
Lokale lastendruk van

In een aantal gemeenschappelijke regelingen

Een overzicht van de gemeenschappelijke

in het maken en uitvoeren van beleid en hun

de betrokken gemeenten

participeren zowel Oisterwijkals Haaren:

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

betrokkenheid als een randvoorwaarde voor

Voorde inwoners van de bij een herindeling

-

GGD Hart voor Brabant;

het slagen daarvan. Een van de eerste stappen

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van

-

Regionale ambulancevoorziening (RAV)

om de betrokkenheid van Haaren te vergroten is

de lokale lasten in detoekomsteen punt van
aandacht. Het vaststellen van de belasting

Brabant Midden-West-Noord;
-

tarieven is de bevoegdheid van de - nieuw

Gemeenschappelijke regeling WSD (vh.

3.2.1. Visie gemeente Oisterwijk

vergelijking geeft een eerste indicatie van de

Daarnaast zijn Oisterwijken Haaren onderdeel

richting waarin de nieuwe tarieven zich zullen

van het Groene Woud (Van Gogh National Park).

ontwikkelen. De cijfers over 2015 tot en met

het bestaande burgerpanel uitbreiden met
vertegenwoordigers van de Haarense bevolking.
Leden van het burgerpanel krijgen een paar

Werkvoorzieningschap De Dommel).

te kiezen - gemeenteraad. De onderstaande

keer perjaareen vragenlijsttoegezonden om
mee te denken over belangrijke onderwerpen

Het dorp Haaren is van harte welkom bij de

in Oisterwijk. Daarnaast nodigt de

gemeente Oisterwijk. Nu en nog meer na 2021.

gemeente inwoners van het dorp Haaren uit

2018 zijn volgens de Coelo Atlas lokale lasten.

De bela ngrijkste samenwerkingsrelaties van

De inwoners van Haaren maken al graag

om mee te denken, mee te doen en om

Het Coelo is een onafhankelijk kennisinstituut

O i ste rwij k zij n ve rd e r:

gebruikvan Oisterwijksevoorzieningen. De

initiatief te nemen. Iedereen telt mee!

op het gebied van lokale en regionale lasten.

-

De samenwerking met de gemeenten

gemeente wil een betrouwbare partnerzijn

De cijfers over 2019 zijn volgens opgave van de

Goirleen Hilvarenbeek. Deze sa menwerking

voor inwoners, organisaties en ondernemers.

Rondom de (intensieve) veehouderij staan

gemeenten. Tabel 4 geeft de lastendruk voor

is ingezet vanuit het provinciale programma

Dat geldt uiteraard ookvoordiezelfde partners

gezondheid en leefbaarheid voorop. Het beleid

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 5 de

Veerkrachtig Bestuuren heefttotdoel

uit Haaren. Dienstbaarheid, transparantie en

voor vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s)

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.

de drie betrokken gemeenten toekomst-

bereikbaarheid zijn kernbegrippen.

kan bijdragen aan extra mogelijkheden voor

bestendigte houden. De drie gemeenten

De gemeente werkt aan een visietraject metals

economische ontwikkeling. Dit sluit aan bij het

werken onderandere samen aan inkoop,

doorkijk het jaar 2050. Hierin wordt het dorp

in 2017 volledig geactualiseerde VAB-beleid

gemeentelijke belastingen, personeels

Haaren meegenomen.

voor het buitengebied van de gemeente

3.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

Haaren. Dit kwam totstand samen met

Samenwerking tussen gemeenten in

zaken en bij grote projecten zoals de

Noord-Brabant is vooral georganiseerd langs

Omgevingswet.

Kijkend naardedienstverleningvoorde

inwoners, ondernemers en maatschappelijke

De Gemeenschappelijke Regeling Hart

lange termijn zet Oisterwijk in op twee trends:

organisaties.

Oisterwijken Haaren (dorp Haaren) liggen in

van Brabant samen met de omliggende

digitaal en dicht bij de burger in zijn eigen

verschillende regio’s namelijk Hart van Brabant

gemeenten op het gebied van Mens 8ċ

woonomgeving. Inwoners moeten zoveel

respectievelijk Noordoost-Brabant.

Samenleving, Leefomgeving 8ċ Milieu,

de lijn van regio-indeling. De gemeenten

30

3.2. Visie op de gewijzigde
gemeente Oisterwijk

-
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Het woonklimaat in Oisterwijk, Moergestel,

het onderwijs actief bij de te volgen koers.

gemeenschappelijke regelingen, metéén af.

Heukelom en Haaren is uitstekend.

Het dorp Haaren en de Haarenaren worden

Het dorp Haaren gaat na samenvoeging met

De woonbehoefte van de gemeenten

opgenomen in de bestaande basisstructuur,

Oisterwijk deel uitmaken van een andere regio,

Oisterwijk (2018) en Haaren (2017) is in beeld

met aandachten ondersteuning voor lokale

namelijk Hart van Brabant.

en komen samen in een actiegerichte

netwerken. HaarenEEN is een digitaal platform

In de regio werken de gemeenten Tilburg,

woonagenda, waarbij duurzaamheid een

met als doel het verbinden van initiatieven in

Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Dongen,

bela ngrijk thema is. Welke woningen worden

het dorp Haaren.

Loon op Zand, Waalwijk en Heusden samen.

gebouwd hangt af van de behoefte. Dat sluit
aan bij de Haarense vraag naar betaalbare

RN»

1

Dit geldt ookvoor het triple helixeconomisch
3.2.2. Personeel en organisatie

samenwerkingsverband Midpoint Brabant.

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

Eerder, namelijktotjuni 1985, maakte de toen

Boxtel - via samenwerkingsorganisatie

nog zelfstandige gemeenten Haaren deel uit

Haarenaren hechten aan het verenigingsleven,

MijnGemeenteDichtbij - en Tilburg maakten

van deze regio. Door de herindeling neemt het

zoals dat onder meer een thuisbasis heeft in

samen afspraken over de overga ng van

inwoneraantal van Oisterwijk toe. Dit brengt

gemeenschapsvoorziening Den Domp. Deze

personeel. Ze vinden het van groot belang dat

nauwelijks wijziging in de verhouding ten

voorziening is het sociaal culturele hart van de

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het

opzichte van andere gemeenten.

Haarense gemeenschap. Oisterwijk kijkt graag

overgaande personeel geborgd is. De afspraken

samen metde Haarense gebruikers hoe

zijn opgenomen in het Convenant Personeel,

De werkzaamheden op het gebied van het

Den Domp het beste tot zijn recht komt en

dat door de vijf colleges van burgemeester en

sociaal domein, leerplichtambtenaar, ICT en

toekomstbestendig blijft.

wethouders is vastgesteld (8 en 9 oktober 2018).

WOZ-Belastingen, die tot 1 januari 2021 zijn

Deze afspraken vormen de basis bij de

ondergebracht bij de werkorganisatie

De gemeente heeft extra middelen voor wijk

uitwerking van de personele aspecten in het

MijnGemeenteDichtbij, komen voor het dorp

en dorpsplannen. Oisterwijk kentvierwijkraden

vervolgtraject. Ze zijn het vertrekpunt voorde

Haaren ook naarde gemeente Oisterwijk.

en Moergestel en Heukelom hebben iedereen

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd

Oisterwijk loopt op deze verandering vooruit

dorpsraad. Ook in het dorp Haaren wil de ge

overleg als het gaat om het plaatsingsproces

doorclausules in inkoopcontracten op te

meente graag een dorpsraad vormen. De wijk

en sociaal plan. Duidelijkheid hierover is voor

nemen. Het betreft een wijzigingsbevoegdheid

en dorpsraden adviseren de gemeente gevraagd

medewerkers van de gemeente Haaren, maar

als gevolg van de herindeling.

en ongevraagd overdorp- en wijkaangelegen-

ookvoorde ontvangende gemeenten van

heden.

groot belang.

Voor het samenwerkingsverband met de

De inrichting van de organisatie en het

gemeenten Goirle en Hilvarenbeek betekent de

Voor het waarborgen van een veilige woon- en

personeelsbeleid van de ontvangende

komst van Haaren bij Oisterwijk een vergroting

leefomgeving wordt onder meer ingezet op de

gemeenten blijven ongewijzigd. De mede

van het werkgebied en van een versterking van

aanpak van ondermijnende criminaliteit op

werkers van de gemeente Haaren zijn van harte

de ambtelijke basis. De inhoudelijke samen

recreatieparken. Dat doet de gemeente door

welkom bij de ontvangende gemeenten.

werking verandert niet.

3.2.3. Samenvoeging en

Voorde samenwerking op het gebied van

regionale samenwerking

veiligheid zullen via de veiligheidsregio

huur- en koopwoningen voor starters, jonge
gezinnen en senioren.

x,.*ï**

j if jj mPB— i tt

projectmatig samen te werken metde
parkeigenaren.

De gemeente werkt toe naar een samenleving

32

Midden- en West-Brabant nadere afspraken

waarin iedereen mee kan doen, waarbij zelf-

Door het opheffen van de gemeente Haaren

en samenredzaamheid en eigen initiatieven

neemt het aantal deelnemende gemeenten

belangrijkzijn. De gemeente betrekt ook

in samenwerkingsverbanden, waaronder

gemaakt worden met de veiligheidspartners.
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aspecten en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie
op de gemeente Vught in de nieuwe samenstelling die het
perspectief schetst voor het dorp Helvoirt na de herindeling.

Hij tekende zelfs enkele schetsen van

Ook personeel en organisatie en regionale samenwerking

Helvoirt. Het dorp kent drie Van Gogh

komen aan bod.

monumenten, waaronder de Hervormde

13

4.1. Kenmerken gemeenten

pastorie en de Hervormde kerk.

Deze paragraaf start met de kerncijfers

Inwoners zijn tevreden over het leefklimaat,

gevolgd, door de kenmerken van het dorp

er is een grote gemeenschapszin en een

Helvoirt en de gemeente Vught.

florerend verenigingsleven. Sinds 1971 vindt
rond Hemelvaart altijd het‘Helvoirts

4.1.1. Kerncijfers dorp Helvoirt -

Weekend’ plaats, een evenement vol muziek

gemeente Haaren en gemeente Vught

en Brabantse gezelligheid.
Het HelvoirThuis heeft in korte tijd een vaste

De kerncijfers staan weergegeven in onder

plek in de gemeenschap verworven: de

staande tabel. De gemeente Vught bestaat uit

basisschool, kinderdagverblijf Kindertuin, de

de dorpen Vught en Cromvoirt.

vereniging 55-r, stichting Tiend, Rabobank en
de GGD zijn dagelijkse gebruikers. Het volle

4.1.2. Kenmerken dorp Helvoirt

dige nieuwe woonzorgcentrum De Leyenhof,
een bedrijvig Vincentvan Goghplein en de

■m*Ęļâ

Tot 1996 was het dorp Helvoirt een

nieuwbouw in Den Hoek dragen bij aan de

zelfstandige gemeente. Na de gemeentelijke

levendigheid en leefbaarheid van het dorp.

herindeling in dejaren negentig vormt

Voor starters, jonge gezinnen en senioren zijn

Helvoirt samen met de dorpen Haaren, Esch

en worden woningen gebouwd in verschillen

en Biezenmortel de gemeente Haaren.

de prijsklassen.

Helvoirt ligt in een mooie groene omgeving,

Voor de dagelijkse boodschappen kunnen de

met het Helvoirts Broek, het landgoed Zwijns-

Helvoirtenaren terecht in het eigen dorp en

bergen, Distelberg, de Margriet en dichtbij de

verder wordt gebruik gemaakt van de

Loonse en Drunense Duinen. Het dorp heeft

voorzieningen in Vught en Oisterwijk. Helvoirt

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zo

kent een sterke vertegenwoordiging van de

als kasteel Zwijnsbergen, de H. Nicolaaskerk,

zakelijke diensten, handel, zorg, industrie en

de Oude Kerk en het Oude Raadhuis met het

horeca. Het dorp beschikt over de bedrijven

originele houten klokkentorentje uit 1792.

terreinen Matreco/Matadoren Industrieweg.

Helvoirt heeft ook een historie met Vincent

De Rijksweg N65 en de spoorlijn Tiburg-

van Gogh. Zijn vader was er namelijk

’s-Hertogenbosch doorsnijden Helvoirt.

predikant en Vincent bezocht er zijn ouders.

Inwoners
1-1-2019
Dorp Helvoirt

Banen

Oppervlakte
(km2)

Kernen

Raadszetels

Personeel
(fte)
-

4.807

1.510

26.42

1

-

Gemeente Haaren

14.195

4.320

58.56

4

15

72,47

Gemeente Vught

26.395

12.490

34.46

2

21

188,40

(Tabel 6)
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Op het gebied van duurzaamheid is Helvoirt

Erzijn meerdere scholen voor voortgezet

Lokale lastendruk van

richting waarin de nieuwe tarieven zich zullen

voorloper. De proef met vijf elektrische deel

onderwijs. Verder kenmerkt Vughtzich door

de betrokken gemeenten

ontwikkelen. De cijfers zijn volgens de Coelo

auto’s, die kunnen worden gebruikt door de

een groot aantal bijzondere instellingen, zoals

Voorde inwoners van de bij een herindeling

Atlas lokale lasten. Het Coelo is een onaf

dorpsbewoners, is een succesvol voorbeeld.

Reiniervan Arkel, het Nationaal Monument

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van

hankelijk kennisinstituut op het gebied van

Het betreft een initiatief van DEH

Kamp Vught, de Penitentiaire Inrichting Vught

de lokale lasten in de toekomst een punt van

lokale en regionale lasten.

(Duurzame Energie Haaren). Voorde gronden

en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie

aandacht. Het vaststellen van de belasting

Tabel 9 geeft de lastendruk voor

in de Margriet is er een initiatief in het kader

(OTCGenie).

tarieven is de bevoegdheid van de -nieuw

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 10 de

te kiezen- gemeenteraad. De onderstaande

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.

van klimaatadaptatie en verduurzamingvan
de landbouw.

Vught is een kruispuntvan infrastructuur. De

vergelijking geeft een eerste indicatie van de

A2, N65 en twee drukke spoorlijnen komen in

fc, «Ä

Een aantal Helvoirtse inwoners nam het

Vught samen. De gemeente geeft de hoogste

initiatief tot hetoprichten van het platform

prioriteit aan de ombouw van de N65 en het

‘Plein Helvoirt’, met als doel om, wanneer

realiseren van een verdiepte ligging van het

Helvoirt straks bij Vught hoort, de eigenheid

spoor binnen het Programma Hoogfrequent

van het dorp te behouden en nog sterker te

Spoorvervoer (PHS).

Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 7)

maken.
2017

2018

2018

Haaren

633.494

635.451

634.294

Vught

662.834

662.665

690.864

4.1.4. Financiële aspecten
4.1.3. Kenmerken gemeente Vught
Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen
Vught is een landelijke, groene gemeente op

de financiën van de deelnemende gemeenten

een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch.

op elkaar te worden afgestemd. Deze

Van oorsprong een buitenplaats met een aan

paragraaf biedt een overzicht van de belang

trekkelijk woonklimaat, dat ook in deze tijd

rijkste cijfers van de gemeenten Haaren en

nog steeds van hoge kwaliteit is. Dat vertaalt

Vught. Va nu it de volgende twee invalshoeken

zich naarfraaie woonwijken, ruime percelen,

is informatie per gemeente opgenomen:

weelderig openbaargroen, boomrijke lanen

-

en 2019 en het meerjarenbeeld van de

gemeente Vught kent twee dorpse kernen:

begrotingsomvang;
-

2019

2020

2021

2022

Haaren

628.838

632.383

631.880

632.965

Vught

690.864

664.452

661.514

661.793

De omvang van de begroting 2017, 2018

en pleinen en statige landgoederen. De

Vught en Cromvoirt.

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 8)

Een overzichtvan de huidige lokale lasten

Lastendruk Woonlasten eenpersoonshuishouden (Tabel 9)

voor diverse typen huishoudens.

2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6765

6794

6765

6782

6765

6752

6803

6792

6817

6818

De rijke natuur strekt zich uittotin de wijde
omgeving met tal van recreatie- en ontspan

Financiële positie van

ningsmogelijkheden. Het voorzieningen

de gemeenten Haaren en Vught

Vught

niveau is hoog. Vught is een levendige en

De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten

actieve gemeente, waarvan alles te doen en

over de begrotingsomvang geven een beeld

te beleven is. Hierbij wordt wel gesproken

van de kwantitatieve verhoudingen tussen de

over de ‘schatten van Vught’. Voorbeelden

gemeenten op financieel terrein.

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 10)
2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6899

6926

6896

6868

6834

Vught

6886

6977

6949

6941

6925

hiervan zijn het ontmoetingscentrum
DePetrus (voormalige St. Petruskerk),
recreatieplas de Ijzeren Man, Fort Isabella,
landgoed Huize Bergen en kasteel Maurick.
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4.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

Daarnaast participeren de gemeenten Vught

van Infrastructuuren Waterstaat, buurgemeenten

Vught, Cromvoirt en Helvoirt hebben een

en Flaaren in een aantal gemeenschappelijke

en de provincie Noord-Brabantaan één van de

rijk cultureel leven met activiteiten op vele

Diverse regionale opgaven en samenwerkings

regelingen, zoals:

grootste opgaven uit haar historie.

verschillende locaties. De gewijzigde gemeente

verbanden verbinden de gemeenten Vught en

-

Stadsgewesťs-Flertogenbosch;

De aanleg van een verdiept spoor in Vught

zet in op cultuurhistorie, erfgoed en toerisme.

Haaren (dorp Helvoirt), zoals:

-

Veiligheidsregio Brabant-Noord;

(PHS) en de ombouw van de Rijksweg N65 in

Ook op het gebied van toerisme en recreatie

-

-

Gemeenschappelijke regeling WSD (vh.

Vught en Helvoirt duurt meerdere járen. De

leidt de samenvoeging van Helvoirt en Vught

Werkvoorzieningschap De Dommel);

gemeente spant zich tot het uiterste in om

tot meerwaarde. Denk aan het omvangrij

AgriFood Capital regio NoordoostBrabant, een samenwerkingsverband van
17 gemeenten, de provincie, ondernemers,

-

GGD Hart voor Brabant;

de overlast voor inwoners tot een minimum

ke buitengebied van het dorp Helvoirt dat

waterschappen en kennisinstellingen.

-

Regionale ambulancevoorziening (RAV)

te beperken. ‘DeVughtse Regeling’ biedteen

aansluit op de Vughtse bossen, waaronder

Brabant Midden-West-Noord;

aantal oplossingen, waaronder een aankoop

recreatiegebied De Ijzeren Man.

BrabantsHistorisch Informatiecentrum

regeling voor inwoners aan spoor en weg, die

(BH IC);

zich gedupeerd voelen en tussen wal en schip

De gemeente Vught steunt vernieuwende

Omgevingsdienst Brabant Noord.

dreigen te raken. Door de samenvoeging met

activiteiten op het gebied van sport, cultuur,

Vught strekken het beleid en de ambities zich

maatschappelijk welzijn of een activiteit voor

ook uit over Helvoirt en de Helvoirtenaren.

jongeren en draagt op verschillende manieren

Hierin worden onder meer afspraken
gemaa kt over a rbeidsma rkt, bed rijven

-

terreinen, detailhandel en leegstand om
de concurrentiepositie van de regiote

-

versterken en te komen tot innovatieve
oplossingen voor maatschappelijke vraag

Een overzicht van de gemeenschappelijke

stukken op het gebied van voeding en

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

gezondheid en duurzaamheid;
-

Vijf van de Meierij: samenwerking op
projectniveau tussen de gemeenten

4.2. Visie op de gewijzigde
gemeente Vught

’s-Flertogenbosch, Sint-MichieIsgestel,
Vught, Boxtel en Flaaren;
-

-

-

-

-
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4.2.1. Visie gemeente Vught

Op het gebied van openbare orde en vei

bij aan sportaccommodaties. Dit biedt kansen
Het is belangrijk dat a lie inwoners van Vught,

voor het florerende verenigingsleven in

Cromvoirt en Helvoirt blijven meedoen in de

Helvoirt en voor Helvoirtenaren, die gebruik

samenleving. Bij Wegwijs-r zijn de taken op het

maken van de voorzieningen diein het eigen

gebied van zorg, maatschappelijke onder

dorp niet aanwezig zijn.

steuning en werken inkomen ondergebracht.
Het in het gemeentekantoor gevestigde Weg-

Op het gebied van groen, energie en klimaat

ligheid vindt samenwerking plaats met het

De (gewijzigde) gemeente Vught staat voor...

wijs-r is voor de burgers één organisatie, met

kiest de gemeente voor een hoge duurzame

Regionaal Informatie - en Expertisecen

...een gemeente die burgers en bedrijven

één gezicht en één loket.

ambitie met concrete acties. De gemeente

trum, hetVeiligheidshuis en Stadstoezicht

faciliteertom doelen te realiseren, waarbij

’s-Flertogenbosch meteen gezamenlijke

dienstverlening centraal staat. Vught is klant

De gemeente Vught wil doorstroming op de

nemers en organisaties én geeft zelf het goede

pool van Buitengewone Opsporings

gericht, omgevingsbewust, kan regisseren

Vughtse woningmarkt realiseren. Het bouw

voorbeeld. Het burgerinitiatiefVET-Vughtzet

ambtenaren (Boa’s);

en werkt met inzet en betrokkenheid. Deze

plan Den Hoek in Helvoirt biedtvoorde

zich in om energiebesparingen duurzame

Inkoop Jeugdhulp en Wet maatschappelijke

lijn wordt doorgetrokken na aansluiting van

komende járen ruimte om bij te dragen aan

energie voor alle Vughtenaren mogelijk te

ondersteuning (Wmo) Noordoost-Brabant,

het dorp Helvoirt bij Vught en Cromvoirt. Een

de doorstroming op de woningmarkt van de

maken.

samenwerking van meerdere gemeenten

warm welkom, omdat hetdorp Flelvoirten

gewijzigde gemeente Vught. Het woonklimaat

in de regio die gezamenlijk de inkoop van

de gemeente Vught zich al langer met elkaar

in Vught, Cromvoirt en Helvoirt sluit uitstekend

DeVughtse en Helvoirtse ambities op het

jeugdhulp en Wmo organiseren;

verbonden voelen.

op elkaaraan en isvan hoge kwaliteit.

gebied van duurzaamheid versterken elkaar.

werkt hiervoor samen met bewoners, onder

Samenwerkingsverband Primair

Helvoirtenaren zijn zeervooruitstrevend op dit

Onderwijs (SWV PO) De Meierij.

Een belangrijke gemene deler van Vught en

Om Vught meer op de kaart te zetten stimuleert

vlak met onder meerde proef voor elektrische

Regionaal Team Leerplicht: samenwer

Helvoirt is Rijksinfra. Meerdere wegen en

de gemeente ontwikkelingen die een bijdrage

deelauto’s en een initiatief in het kader van

king op leerplichten RMC, samen met de

spoorwegen doorkruisen de dorpen. Om de

leveren aan het economische klimaat van

klimaatadaptatie en verduurzamingvan de

gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel;

veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te

Vught. Ondernemend Helvoirt sluit naadloos

landbouw in het gebied de Margriet.

Bizob: zowel Flaaren als Vught maken

verbeteren werkt de gemeente Vught sa men

aan bij deze ambitie.

gebruikvan deze inkooporganisatie.

met inwoners en partners zoals het ministerie
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De gemeente wil in haar dorpse kernen Vught,

overleg aIs het gaat om het plaatsingsproces

Cromvoirt en na de samenvoeging Helvoirt,

en sociaal plan. Duidelijkheid hierover is voor

een leefomgeving bieden waar inwoners en

medewerkers van de gemeente Haaren maar

bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen.

ookvoorde ontvangende gemeenten van

De gemeente Vught betrekt bu rgers en

groot belang.

organisaties op verschillende manieren bij de
voorbereidingen uitvoeringvan beleid. Voor

De inrichting van de organisatie en het

ieder onderwerp geldtdat inwoners in een zo

personeelsbeleid van de ontvangende

vroeg mogelijk stadium worden betrokken.

gemeenten blijven ongewijzigd.

Het bepalen van de vorm van participatie is

De medewerkers van de gemeente Haaren

maatwerk. Bij deze werkwijze voelen Helvoirte-

zijn van harte welkom bij de ontvangende

naren zich thuis, ze dragen graag hun steentje

gemeenten.

bij aan onderwerpen en initiatieven die van
belang zijn voorde leefbaarheid van hun dorp.

4.2.3. Samenvoeging en

Het platform ‘Plein Helvoirt’, dat is opgericht

regionale samenwerking

±

ii

met het oog op het nog sterker maken van de
eigenheid, illustreert dat.

Door het opheffen van de gemeente Haaren
neemt het aantal deelnemende gemeenten

4.2.2. Personeel en organisatie

in samenwerkingsverbanden, waaronder
gemeenschappelijke regelingen, metéén

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

af. Het dorp Helvoirt blijft na samenvoeging

Boxtel - via samenwerkingsorganisatie

met de gemeente Vught deel uitmaken va n

MijnGemeenteDichtbij - en Tilburg maakten

dezelfde regio; Noordoost-Brabant.

samen afspraken overdeovergangvan

De werkzaamheden op het gebied van het

personeel. Ze vinden het van groot belang dat

sociaal domein, ICT en WOZ-Belastingen, die

de rechts-en arbeidsmarktpositie van het

voorde gemeente Haaren tot 1 januari 2021

overgaande personeel geborgd is. De afspraken

zijn ondergebracht bij de werkorganisatie

zijn opgenomen in het Convenant Personeel,

MijnGemeenteDichtbij, komen voor het dorp

dat door de vijf colleges van bu rgemeester en

Helvoirt naarde gemeente Vught. Leerplicht

wethouders is vastgesteld (8 en 9 oktober 2018).

isdoorVught bij MijnGemeenteDichtbij

Deze afspraken vormen de basis bij de

ondergebracht, zoals ookvoorde gemeente

uitwerking van de personele aspecten in het

Haaren het geval is.

MŴŕĖfati'wi

vervolgtraject. Ze zijn hetvertrekpuntvoorde
besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd
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samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie op de gemeente
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Boxtel in de nieuwe samenstelling die het perspectief schetst
voor het dorp Esch na de herindeling. Ook personeel en

heeft Esch markante kenmerken zoals de

organisatie en regionale samenwerking komen aan bod.

bierpomp en de kastanjebomen op het plein.
In de nabijheid van de Rijksweg A2 en de

5.1. Kenmerken gemeenten

spoorlij n-’s-Hertogenbosch-Eind hoven
beschikte Esch tot 1935 zelfs overeen eigen

Deze paragraaf start met de kerncijfers

treinstation.

gevolgd door de kenmerken van het dorp
Esch en de gemeente Boxtel.

Esschenaren wonen met plezier in hun dorp,
dat aantrekkelijk is voor wandelaars en

5.1.1. Kerncijfers dorp Esch - gemeente

fietsers. Het onlangs geopende haventje aan

Haaren en gemeente Boxtel

de Essche Stroom vormtéén ontmoetings
punt voor de inwoners. Dat geldt eveneens

De kerncijfers staan weergegeven in onder

voor het dorpshuis De Es en basisschool

staande tabel. De gemeente Boxtel bestaat uit

Willibrordus.

de dorpen Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

Het bruisende verenigingsleven en de vele
creatieve activiteiten, zoals festival Op Drift,

5.1.2. Kenmerken dorp Esch

Esch Kookt en het dorpsbrede Jeu de Boules

1. rf

toernooi, dragen bij aan het saamhorigheids

.1 *,Ĵ' v*Tot 1996 was het dorp Esch, ‘de glimlach van

V*S?i

•í

gevoel van de Esschenaren.

Brabant’, een van de kleinste zelfstandige

m ĩ sjaw»

gemeentes in de provincie Noord-Brabant.

Er is een zeer beperkt aantal winkels, waar

Na de gemeentelijke herindeling in dejaren

onder een supermarkt. Voor boodschappen

negentig vormt Esch samen met Elaaren,

en voorzieningen is de Esschenaarvooral

Helvoirt en Biezenmortel de gemeente

georiënteerd op Boxtel, Vught en

Haaren.

’s-Hertogenbosch.
Kijkend naar bedrijvigheid kent Esch vooral

Esch is een compact dorp in een mooie groene

zakelijke dienstverlening, bouw, handel en

omgeving met het beekdal van de Essche

overige dienstverlening. Esch beschikt over

Stroom en in de nabijheid landgoederen als

één bedrijventerrein, Broxven.

Beukenhorsten Sparrenrijk. In cultuurhisto
risch opzicht kent Esch een rijk verleden. Er

Onder meereen kleinschalig woonzorgcen

zijn grafheuvels uit de Romeinse tijd, maar

trum, het voor starters tot appartementen

ook het Oude Raadhuis, het Oude Mannen

verbouwde voormalige klooster Sancta

Gasthuis en verspreid gelegen monumentale

Monica en de Essche Akker dragen bij aan

boerderijen zijn zeer de moeite waard. Verder

woningbouw voor starters, jonge gezinnen en

Inwoners
1-1-2019
Dorp Esch

Banen

Oppervlakte
(km2)

Kernen

Raadszetels

Personeel
(fte)
-

2.157

470

5.47

1

-

Gemeente Haaren

14.195

4.320

58.56

4

15

72,47

Gemeente Boxtel

30.741

14.820

64.85

3

23

218,70

(Tabel 11)
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senioren. Voor het plan Reigerskant staat het

De gemeente ligt in het hart van het Groene

5.1.4. Financiële aspecten

Financiële positie van

licht op groen, dat biedt kans op duurzame en

Woud (Van Gogh National Park), is voorloper

Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen

de gemeenten Haaren en Boxtel

betaalbare woningbouw.

op het gebied van duurzaamheid en istrots

de financiën van de deelnemende gemeenten

De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers

op de groene omgeving. Erzijn veel

op elkaar te worden afgestemd. Deze para

overde begrotingsomvang geven een beeld

Esch vertegenwoordigt Nederland in een

mogelijkheden om van de natuurte genieten

graaf biedt een overzicht van de belangrijkste

van de kwantitatieve verhoudingen tussen de

uniek samenwerkingsverband met 28 kleine

in de kano, op de fiets of wandelend. De

cijfers van de gemeenten Haaren en Boxtel.

gemeenten op financieel terrein.

dorpen uit alle Europese lidstaten, het Charter

slingerende beken in het Dommeldal, de

Vanuit de volgende twee invalshoeken is

van Europese Plattelandsgemeenten. Elkjaar

naaldbomen in Sparrenrijk, de paarse

informatie per gemeente opgenomen:

Lokale lastendruk van

neemt een Essche delegatie deel aan een

heidevelden op de Kampina, de Geelders en

-

Deomvangvan de begroting2017, 2018

de betrokken gemeenten

zomerontmoeting in één van de Europese

landgoed Velder.

en 2019 en het meerjarenbeeld van de

Voorde inwoners van de bij een herindeling

begrotingsomvang;

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van

Een overzichtvan de huidige lokale lasten

de lokale lasten in de toekomst een punt van

voor diverse typen huishoudens.

aandacht. Het vaststellen van de belasting-

dorpen. Ook tussentijds zijn er uitwisselingen
en bijeenkomsten.

Boxtel is gelegen aan de Rijksweg A2 en een

Op Elemelvaartsdag stroomt jaarlijks het bier

kruisingvan spoorwegen met station. Er is

uit de pomp op de markt om nieuwe

volop werkgelegenheid. De gemeente heeft

inwoners in het dorp welkom te heten.

vier bedrijventerreinen Ladonk/Vorst,

-

Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 12)

Daasdonk, Duit/Dukaat en Bergstraat.
Een nieuw burgerinitiatief onder de naam

2017

2018

2019

PEP (Platform Esch Perspectief) is onlangs

Op het gebied van wonen is ervoor ieder wat

Haaren

03.494

635.451

634.294

opgericht. PEP streeft naar het behoud en de

wils in Boxtel, ook voor doelgroepen die het

Boxtel

08.036

687.816

685.486

verbetering van leefbaarheid in de kern Esch.

moeilijker hebben op de woningmarkt.

totaal lasten begroting incl stortingen in de reserves

Erzijn veel voorzieningen. Op het gebied van
5.1.3. Kenmerken gemeente Boxtel

zorg onder meer het zorgexpertisecentrum
Liduina,een locatie van het Jeroen Bosch

De gemeente Boxtel heeft zich vanuit een

Ziekenhuis en De La Salie, een specialistisch

klein dorp aan de Dommel ontwikkeld tot een

behandelcentrum voorjongeren. Een breed

dynamische gemeente met ruim 30.000

aanbod aan (voortgezet) onderwijs

inwoners. De gemeente bestaat uit drie

waaronderde Michaëlschool en SintLucas

kernen Boxtel, Liempdeen Lennisheuvel.

voor creatief technische opleidingen. Het

Plet dorp Boxtel is een stedelijke kern met een

aanbod en het niveau van sportvoorzieningen

sterk centrum, dat een gevarieerd winkelaan

is hoog, waaronder een atletiekcomplex en

bod kent. Liempde is een mooi

een overdekt zwembad.

geconserveerd Brabants kransakkerdorp met

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 13)
2019

2020

2021

2022

Haaren

628.838

632.383

631.880

632.965

Boxtel

685.167

679.536

679.120

684.694
totaal lasten begroting incl stortingen in de reserves

Lastendruk Woonlasten eenpersoonshuishouden (Tabel 14)
2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6765

6794

6765

6782

6765

6618

6628

6639

6630

6649

veel rijks- en gemeentelijke monumenten.

De Heilig Bloedprocessie op Drievuldigheids-

Boxtel

De sfeer van weleer klinkt nog door. Lennis

zondag, hetstraattheaterfestival Bockesprongen,

heuvel is een vriendelijk en vredig kerkdorp

Culinair Lekker Lennisheuvel, Muziekfestival

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018
Bron: 2019: opgave gemeenten

meteen agrarisch karakter. In Boxtel zijn

We are electric en de Boeremert Liempde zijn

talloze monumenten te vinden: van de beken

maareen greep uit de jaarlijks terugkerende

de, als kasteel Stapelen en de Petruskerk, tot

evenementen in de gemeente Boxtel.

minder bekende als Kinderbos en de oude
schoorsteen van Van Oerle Alberton.

Schatting: 307o verhoging voor 2019

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 15)
2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6899

6926

6896

6868

6834

Boxtel

6704

6713

6723

6691

6712

Het is goed wonen, werken en leven in Boxtel.
44

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018
Bron: 2019: opgave gemeenten
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tarieven is de bevoegdheid van de -nieuw te

-

Inkoop Jeugdhulp en Wet maatschap

kiezen- gemeenteraad. De vergelijking geeft

pelijke ondersteuning (Wmo) Noord-

een eerste indicatie van de richting waarin de

oost-Brabant, samenwerking van

nieuwe tarieven zich zullen ontwikkelen. De

meerdere gemeenten in de regio die

cijfers zijn volgens de Coelo Atlas lokale

gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en

lasten. Het Coelo is een onafhankelijk

Wmo organiseren.

kennisinstituut op het gebied van lokale en

Boxtel heeft het in zijn genen zitten om de
inwoners actief te betrekken. Niet voor niets is
uitgangspunt: van buiten naar binnen werken

5.2.1. Visie gemeente Boxtel

onder de noemer‘Meewerkend Boxtel’. Met
de samenvoeging Esch-Boxtel wordt dit niet

Boxtel biedt ruimte voor innovatie, op alle

anders. Dit past bij hetdorp Esch. Esschenaren

fronten. Van oudsher heeft Boxtel grote

zijn initiatiefrijken zetten zich graag in voor
elkaaren voorde leefbaarheid van hun dorp.

regionale lasten.

Daarnaast participeren de gemeenten Boxtel

ambities op het gebied van duurzaamheid.

Tabel 14 geeft de lastendruk voor

en Haaren (dorp Esch) in een aantal

Het is de rode draad voor het handelen van

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 15 de

gemeenschappelijke regelingen, zoals:

de gemeente en de inwoners, bedrijven en

Boxtel loopt voorop op het gebied van duur

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.

-

Stadsgewesťs-Hertogenbosch;

instellingen.

zaamheid: duurzame landbouw, duurzame

-

Veiligheidsregio Brabant-Noord;

-

Gemeenschappelijke regeling WSD

De gemeente Boxtel heeft ervaring met dor-

hierbij in het beheer, onderhoud en verster

(vh. Werkvoorzieningschap De Dommel);

penbeleid. Na de samenvoeging in 1996 van

king van natuuren landschap. Dit is ook van

5.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

energie. Een belangrijke rol voorde burger

Diverse regionale opgaven en samenwerkings

-

GGD Hart voor Brabant;

Liempde en Boxtel heeft de nieuwe gemeente

toepassing op het prachtige buitengebied van

verbanden verbinden de gemeenten Boxtel

-

Regionale ambulancevoorziening (RAV)

Boxtel de inwoners van Liempde op velerlei

Esch met onder meer de Essche Stroom.

en Haaren (dorp Esch), zoals:
-

Agrifood Capital B.V./ Regio Noordoost-

-

Brabant Midden-West-Noord;

manieren in hun kracht gezet. Initiatieven

Omgevingsdienst Brabant-Noord.

vanuit Liempde worden actief ondersteund.

Boxtel zal Esch de komende periode betrek

Dit heeft geleid tot de oprichting van een

ken bij ontwikkelingen, die Boxtel en Esch

Brabant: een samenwerkingsverband van

-

-
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5.2. Visie op de
gewijzigde gemeente Boxtel

17 gemeenten, de provincie, onderne

Bijzondere aandacht verdient de ambtelijke

democratisch verkozen dorpsraad die is

aangaan. Verderzal Boxtel de participatie

mers, waterschappen en kennisinstellin

samenwerking tussen de gemeenten

uitgegroeid tot een dorpsberaad.

van de inwoners opzoeken, als het gaat om

gen. Hierin worden onder meer afspraken

Boxtel en Sint-Michielsgestel. Deze gemeen

Er is vanuit de gemeente medewerking

kwesties van Boxtel die de inwoners van Esch

gemaa kt over a rbeidsma rkt, bedrijven

ten hebben een gemeenschappelijke regeling

verleend aan de oprichting van SPİLL

direct of indirect raken.

terreinen, detailhandel en leegstand om

op het gebied van ambtelijke ondersteuning,

(Stichting Promotie Projecten in Leefbaar

de concurrentiepositie van de regio te

genaamd MijnGemeenteDichtbij (verder

Liempde), diezich inzet voorde leefbaarheid

Toerisme en recreatie ontwikkelt Boxtel tot

versterken en te komen tot innovatieve

MGD).

in Liempde. Het recent opgerichte Platform

een volwaardige bedrijfstak: onder andere

oplossingen voor maatschappelijke

Bijna al het personeel van beide gemeenten is

Esch Perspectief (PEP) heeft als doel het

door het versterken van de economische

vraagstukken op het gebied van voeding

sindsljanuari 2016 in dienst van MGD

dorpse karakter en de leefbaarheid van Esch

potentie van het Groene Woud (VanGogh

en gezondheid en duurzaamheid;

De gemeente Boxtel heeft de werkzaamheden

te behouden, onder meer door de inwoners

National Park) en het maken van ruimte voor

Vijf van de Meierij: samenwerking op

op het gebied van het sociaal domein waar

van Esch een stem te geven. Het initiatief sluit

initiatieven voor plattelandsvernieuwing.

projectniveau tussen de gemeenten

voor een dienstverleningsovereenkomst is

goed aan bij de werkwijze van de gemeente

Esch kent een dergelijk initiatief in de vorm

’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel,

gesloten met de gemeente Haaren,

Boxtel.

van de gebiedsontwikkelingvoorde Ruiting.

Vught, Boxtel en Haaren;

ondergebracht bij MGD.

Op basis van een dienstverleningsover-

Het haventje in Esch biedt naast extra waterBoxtel zet zich ervoor in om de sfeer en

berging, ook een kleinschalige recreatieve

eenkomst op het gebied van het sociaal

Een overzicht van de gemeenschappelijke

eigenheid in de dorpen te behouden.

voorziening.

domein inclusief rechtsbescherming.

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

De gemeente wil daarbij vooral actief bewoners-

De gemeente versterkt zijn positie als werk

Over leerplicht, ICT en WOZ-Belastingen

initiatieven ondersteunen. Er zijn wijkmakelaars

gelegen heidsgemeente door revitalisering

sloot de gemeente Haaren dienstverle-

benoemd, die vragen va nu it de wijken ophalen

en profilering van bedrijventerreinen en een

ningsovereenkomsten met

en waarbij het initiatief vanuit de wijken zelf

hoogwaardige invulling van de stationszone.

MijnGemeenteDichtbij;

komt.
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Boxtel werkt aan het centrum. De cultuur

5.2.2. Personeel en organisatie

historische en economische as worden

5.2.3. Samenvoeging en
regionale samenwerking

versterkt. Hetautoluw maken van de markt,

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

het verbeteren van defietsverbindingen en

Boxtel - via samenwerkingsorganisatie

Door het opheffen van de gemeente Haaren

duurzame oplossingen voor parkeren, dragen

MijnGemeenteDichtbij- en Tilburg maakten

neemt het aantal deelnemende gemeenten in

bij aan een sterk centrumgebied. Gelet op het

samen afspraken overde overgang van

samenwerkingsverbanden, waaronder

geringe aantal winkels zijn Esschenaren voor

personeel. Ze vinden het van groot belang dat

gemeenschappelijke regelingen, metéén af.

boodschappen en voorzieningen onder meer

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het

Het dorp Esch blijft na samenvoeging met de

georiënteerd op Boxtel.

overgaande personeel geborgd is. De afspraken

gemeente Boxtel deel uitmaken van de regio

zijn opgenomen in het Convenant Personeel,

Noordoost-Brabant.

Het is prima wonen in Boxtel. De uitgangs

dat door de vijf colleges van bu rgemeester en

punten voor woningbouw ‘minimaal Nul op

wethouders is vastgesteld (8 en 9 oktober 2018).

De herindeling van de gemeente Haaren leidt

de Meter’, voldoende sociale en middeldure

Deze afspraken vormen de basis bij de

tot het beëindigen van de dienstverlenings-

huuren devoorkeurvoorstartersen senioren

uitwerking van de personele aspecten in het

overeenkomst met Boxtel op het gebied van

sluiten goed aan bij devraag naarwoningen

vervolgtraject. Ze zijn het vertrekpunt voor de

het sociaal domein. Dit geldt ook voor de

in Esch. Het woningbouwplan Reigerskant

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd

dienstve rlen i ngsove reen ko msten tu ssen

in Esch (2019) biedt de gewijzigde gemeente

overleg aIs het gaat om het plaatsingsproces

Haaren en MijnGemeenteDichtbij op het

Boxtel nog volop mogelijkheden om ook in

en sociaal plan. Duidelijkheid hierover is voor

gebied van leerplicht, ICT en WOZ-Belastingen.

Esch deze ambities te realiseren.

medewerkers van de gemeente Haaren maar

Voor Esch leidt dit niettot wijzigingen,

ookvoorde ontvangende gemeenten van

omdat het dorp deel uit gaat maken van de

groot belang.

gewijzigde gemeente Boxtel.

Boxtel werkt aan de verbetering van de
infrastructuur onder andere vanuit het

*ľľJJl U

MijnGemeenteDichtbij blijft deze werkzaam

gemeentelijke verkeers- en vervoersplan.

De inrichting van de organisatie en het

Dit is zowel voor Boxtel als voor Esch van

personeelsbeleid van de ontvangende

belang in het kadervan het Programma

gemeenten blijven ongewijzigd. De mede

Hoogfrequent Spoorvervoer. Onder meer de

werkers van de gemeente Haaren zijn van

dubbele spoorwegovergang in Boxtel en de

harte welkom bij de ontvangende gemeenten.

spoorwegovergang Runsdijk in Esch vragen

Omdat MGD verschillende werkzaamheden

om oplossingen die de leefbaarheid borgen.

uitvoert voor de gemeente Haaren, is tijdens

De sluiproutes van de Rijkswegen A2 en N65

de procedure ook gekeken naar de gevolgen

vormen een gemene deler.

van de herindeling voor medewerkers van

Boxtel heeft een modern bestuur: dicht bij de

MGD, die deze taken verrichten. Inmiddels is

burger, met verbetering van dienstverlening

duidelijk dat het verdwijnen van de

en verhoging van de efficiency. Er wordt

desbetreffende taken geen personele

ingezet op intergemeentelijke samenwerking.

consequenties heeft, althans geen

Voorde inwoners van Esch verandert er

consequenties, die nietdoor MGD kunnen

weinig op het gebied van het sociaal domein.

worden opgevangen. Daarmee is Boxtel ook

Door de samenwerkingsorganisatie

geen ‘latende gemeente’.

heden ookvoorde Esschenaren verrichten.

MijnGemeenteDichtbij wordt de zorg op dit
gebied al enkele járen ook aan de inwoners
van Esch verleend.
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Dit hoofdstuk beschrijft de huidige kenmerken van het dorp
Biezenmortel en de gemeente Tilburg, waaronder de financiële
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MET TILBURG

aspecten en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie

ontwikkelen. In het voormalige Capucijnen-

op de gemeente Tilburg in de nieuwe samenstelling die het

kloosterisonderde naam Beukenhof een

perspectief schetst voor het dorp Biezenmortel na de

grote groepsaccommodatie met vergader

herindeling. Ook personeel en organisatie en regionale samen

ruimten gevestigd.

werking komen aan bod.
Ontsluiting van het dorp vindt plaats via de

6.1. Kenmerken gemeenten

Rijksweg N65. De spoorlijn Tilburg’s-Hertogenbosch doorsnijdt het dorp ter

Deze paragraaf start met de kerncijfers

hoogte van LandparkAssisië.

gevolgd door de kenmerken van het dorp
Biezenmortel is een hechte en ondernemende

Biezenmortel en de gemeente Tilburg.

woongemeenschap met een sterke sociale
6.1.1. Kerncijfers dorp Biezenmortel -

samenhang en een actief verenigingsleven.

gemeente Haaren en gemeente Tilburg

Gemeenschapsvoorziening De Vorselaer en
de Franciscusschool vormen ontmoetings

De kerncijfers staan weergegeven in onder

plekken. De door en voor Biezenmortelnaren

staande tabel. Tilburg heeft 12 stadsdelen,

opgerichte Coöperatie Biezenmortel -Samen

58 wijken, waarvan 2 dorpen namelijk

Krachtig- is aan de slag gegaan om deze

Berkel-Enschot en Udenhout.

voorzieningen toekomstbestendigte maken.
De wens voorde bouwvan woningen wordt

-5

6.1.2. Kenmerken dorp Biezenmortel

bij het initiatief betrokken.

Tot 1997 maakte Biezenmortel deel uit van

Het aantal voorzieningen in Biezenmortel

de gemeente Udenhout. Na de gemeentelijke

is beperkt. Inwoners zijn voorde dagelijkse

herindeling van dejaren negentig vormde

boodschappen en overige voorzieningen

het samen met de dorpen Haaren, Helvoirt

vooral georiënteerd op Udenhout. Voor wat

en Esch de gemeente Haaren. De sterke band

betreft bedrijvigheid kent Biezenmortel een

met Udenhout, dat aansluiting vond bij

sterke agrarische sectoren zijn er banen in

Tilburg, bleef bestaan.

de zorgen horeca. Er is in Biezenmortel geen
bedrijventerrein.

Biezenmortel ligt prachtig en omvat -delen
van- natuurgebieden, zoals de Loonse en

Jaarlijks vindt er een kindervakantieweek

Drunense Duinen en de Leemkuilen. Het

plaats. De Lichtjesoptocht tijdens carnaval op

LandparkAssisië is een bijzondere buiten

dinsdagavond is een spektakel en trekt veel

plaats, waar nog steeds ruim 250 mensen met

bezoekers, uit de wijde omtrek. Dat geldt ook

een verstandelijke beperking verblijven.

voor‘Biezenmortel bruist’ een jaarlijks evene

Er is echterook volop ruimte om nieuwe,

ment in september met geweldige activiteiten

bijzondere en duurzame initiatieven te

voor jong en oud.

Inwoners
1-1-2019

Banen

Oppervlakte
(km2)

Kernen

Raadszetels

Personeel
(fte)
-

Dorp Biezenmortel

1.425

390

10.33

1

-

Gemeente Haaren

14.195

4.320

58.56

4

15

72,47

Gemeente Tilburg

217.268

112.650

118.13

3

45

1.815,00

(Tabel 16)
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6.1.3. Kenmerken gemeente Tilburg

Er is een rijk aanbod van cultuur, talenten

Financiële positie van

aandacht. Het vaststellen van de belasting

creatief ondernemerschap. Tilburg is een echte

de gemeenten Haaren en Tilburg

tarieven is de bevoegdheid van de -nieuw

De stad Tilburg ligt in het Hart van Brabant,

studentenstad. Als kennis- en onderwijsstad

Dein deze paragraaf gepresenteerde cijfers

te kiezen- gemeenteraad. De onderstaande

waar het leven goed is en mensen zich snel

met toonaangevende hoger onderwijs

over de begrotingsomvang geven een beeld

verge lij king geeft een eerste indicatie van de

thuisvoelen. Met217.268 inwoners isTilburg

instellingen is Tilburg aantrekkelijk voor de

van de kwantitatieve verhoudingen tussen de

richting waarin de nieuwe tarieven zich zullen

de zevende stad van het land. Ondernemend,

internationale industrieën voor innovatieve

gemeenten op financieel terrein.

ontwikkelen. De cijfers zijn volgens de Coelo

actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand

MKB-bed rijven.

in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers

Atlas lokale lasten. Het Coelo is een onafhan
Lokale lastendruk van

kelijk kennisinstituut op het gebied van lokale

komen volop aan hun trekken bij de vele

De economie bloeit en de stad bruist. De

de betrokken gemeenten

en regionale lasten.

evenementen, musea en een divers aanbod

economische kracht van Tilburg ligt van

Voorde inwoners van de bij een herindeling

Tabel 19 geeft de lastendruk voor

van optredens en voorstellingen.

oudsherop de terreinen logistiek, detailhandel

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 20 de

en vrijetijdseconomie en slimme maak

de lokale lasten in de toekomst een punt van

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.

De prachtige groene omgeving van de stad

industrie. De uitstekende multimodale

Tilburg en de dorpen Berkel-Enschot en

bereikbaarheid maakt Tilbu rg tot een

Udenhout met veel bos, nodigt uit om heerlijk

snelgroeiende logistieke hotspot in Europa en

te ontspannen. Drie stadsregionale parken

met Waalwijk als nummerl in Nederland.

Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 17)

vormen een belangrijke verbinding tussen de

2017

2018

2019

stad en de regio: in het westen het Stadsbos

Een greep uit de vele evenementen,

Haaren

633.494

635.451

634.294

013, in het oosten landschapspark

bezienswaardigheden en voorzieningen: de

Tilburg

6886.900

6859.500

6984.641

Moerenburg-Koningshoeven als onderdeel van

binnenstad, de Tilburgse Kermis, Abdij de

het Van Gogh National Park (Groene Woud) en

Koningshoeven in Berkel-Enschot en ‘De

in het noorden het Landschapspark Pauwels

Strijdhoef’ in Udenhout in de volksmond ook

dat aansluit bij de Loonse en Drunense Duinen.

‘het kasteel’ genoemd.

Tilburg is een complete stad en goed

6.1.4. Financiële aspecten

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 18)
2019

2020

2021

2022

Haaren

628.838

632.383

631.880

632.965

Tilburg

6830.100

6856.234

6809.052

6774.074

bereikbare gemeente, waar bewoners uit de
gehele regio graag komen voor werk,

Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen

hoogwaardige medische zorg, uitstekend

de financiën van de deelnemende gemeenten

onderwijs, een compleet aanbod van winkels,

op elkaar te worden afgestemd. Deze

voorzieningen en spannende cultuur.

paragraaf biedt een overzicht van de belang

Lastendruk Woonlasten eenpersoonshuishouden (Tabel 19)
2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6765

6794

6765

6782

6765

6559

6555

6563

6531

6567

rijkste cijfers van de gemeenten Haaren en
Tilburg koestert haar historie en ontwikkelt

Tilburg. Va nuit de volgende twee invalshoeken

zich tegelijk krachtig en evenwichtig. In

is informatie per gemeente opgenomen:

Tilburg

gedurfde transformaties als bijvoorbeeld de

-

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten

De omvang van de begroting 2017, 2018

Spoorzone, Piushaven en Koningsoord zieje

en 2019 en het meerjarenbeeld van de

respect voor oud én nieuw. Tilburgvan Textiel

begrotingsomvang;

naarTesla. Tilburg is dé plek waar nieuwe
oplossingen worden toegepast, getest en
verbeterd. De stad verbindt techniek, mensen
samenleving. Tilburg is een gemeente van

-

Een overzichtvan de huidige lokale lasten

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 20)
2015

2016

2017

2018

2019

Haaren

6899

6926

6896

6868

6834

Tilburg

6559

6555

6563

6555

6600

voor diverse typen huishoudens.

doeners.
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6.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

De steden trekken samen op richting

Het is prettig wonen en werken in Tilburg,

woningbouw. Afwegingen vinden plaats

Rijken Europa (lobby);

een gemeente met veel verschillende

binnen de kaders die op de hele gemeente

De Veiligheidsregio Midden-en

woongebieden en een divers aanbod van

Tilburg van toepassingzijn.

Noord-Brabant is vooral georganiseerd langs

West-Brabant (VRMWB) is een samen

verschillende soorten werklocaties. De

de lijn van regio-indeling. De gemeenten

werkingsverband tussen 26 gemeenten

woonmilieus passen bij de leefstijlen van de

Ondermijning vormt een bedreiging voor de

Tilburg en Haaren (dorp Biezenmortel) liggen

metals doel de veiligheid in de regio

inwoners. Mensen voelen zich betrokken bij

samenleving en het openbaar bestuur, dat

in verschillende regio’s namelijk Hart van

Midden- en West-Brabant te vergroten.

hun stad, hun dorp, hun wijk, hun buurten

geldt niet alleen in de stad, maarook in de

Gemeenschappelijke Regeling

hun straat. Er is oog voor kwetsbare burgers;

dorpen. Maatschappelijke en bestuurlijke

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

zij worden gestimuleerd en waar nodig

weerbaarheid vormt een stevige opdracht.

Samenwerking tussen gemeenten in

Brabant respectievelijk Noordoost-Brabant.
In een aantal gemeenschappelijke regelingen

-

-

participeren zowelTilburgals Haaren:

geholpen om deel te nemen in de

-

GGD Hartvoor Brabant

Een overzicht van de gemeenschappelijke

maatschappij en zich te ontplooien binnen

Sinds jaaren dag heeft Tilburg een hartvoor

-

Regionale ambulancevoorziening (RAV)

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

hun mogelijkheden. De gemeente is pas

duurzaamheid en duurzaam handelen. In de

tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig

toekomst klimaatneutraal en klimaatbestendig

en gezond leven kan leiden. Een gemeente

zijn is een vanzelfsprekendheid. Een gezonde

waar iedereen ertoe doet. Niemand wordt

en leefbare stad anticipeert op de effecten

aan zijn lot overgelaten; dat doe je met elkaar.

van klimaatverandering, zoals hitte, droogte

Iedereen kan meedoen in elke fase van het

en hogere temperaturen of wateroverlast.

leven. Degene die dit niet of onvoldoende op

Verduurzaming van mobiliteit is een prioriteit:

eigen kracht kan, krijgt passende ondersteuning.

emissieloos vervoeren slimme mobiliteit. In

Brabant Midden-West-Noord.

Voorde Loonse en Drunense Duinen
(Van Gogh National Park) wordt deelgenomen

6.2. Visie op de gewijzigde
gemeente Tilburg

in zowel de Stuurgroep Midpoint Brabant als
op projectniveau.

6.2.1. Visie gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg werkt op verschillende

Tilburg is een vitale, duurzame gemeente

Dit kenmerkt ook Biezenmortel. Een hechte

het economisch systeem wordt herbruikbaar-

terreinen samen met de omliggende

in een moderne netwerksamenleving waar

en ondernemende woongemeenschap met

heid van producten en grondstoffen steeds

gemeenten. De belangrijkste samenwerkings

mensen gezond en gelukkig kunnen zijn.

een sterke sociale samenhang en een actief

belangrijken De urgentie groeit om kringlopen

relaties zijn:

De ontwikkelingen in de economie, de

verenigingsleven. De coöperatie Biezenmortel

van grondstoffen en energie te sluiten. Tilburg

-

Gemeenschappelijke Regeling Hartvan

maatschappij en de leefomgeving gaan niet

‘Samen krachtig’ illustreert dat. Tilburg zal

zet in op de transitie naar een circulaire

Brabant samen met de omliggende

ten koste van elkaar, maarsluiten op elkaar

zich inzetten voor behoud en zo mogelijk

economie, meteen afname van de hoeveelheid

gemeenten op het gebied van Mens â

aan en versterken elkaar. People, planeten

versterking van het karakter en de voor

restafval. Verder krijgen groen en water een

Samenleving, Leefomgeving â Milieu en

profit zijn in balans.

zieningen in het dorp.

steeds prominentere rol in de stad en de

Economie Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg

-

-

en WMO;

Dat geldt niet alleen voor de stad Tilburg,

Tilburg wil de stad en de dorpen ook in de

leefomgeving. Met verschillende doeleinden.

Stichting Midpoint Brabant waarin de

maarookvoorde dorpen binnen haar

toekomst een fijne plek laten zijn om te

De grote natuurgebieden om de stad zijn met

economische samenwerking plaatsvindt

gemeentegrenzen Berkel-Enschot en

wonen. De zorg voor voldoende woningen en

elkaarverbonden. Dat versterkt het ecologisch

in triple helixverband (overheid,

Udenhout. Tilburg heeft sinds 1996 een

een voldoende gedifferentieerd aanbod van

systeem, de biodiversiteit en de veerkracht

ondernemers en onderwijs);

traditie opgebouwd waarin die dorpen als

woningen voor alle doelgroepen is nodig.

van de natuur. De natuurgebieden die

BrabantStad een bestuurlijk samenwer

volwaardige kernen participeren. Voor

Woningbouw staat in Biezenmortel hoog op

Biezenmortel omringen, zoals een deel van de

kingsverband met Breda,

Biezenmortel zal dat ook gelden. De positie

het verlanglijstje. De coöperatie Biezenmortel

Loonse en Drunense Duinen en de Leemkuilen

‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond

als volwaardige kern komt nietterdiscussie.

ontwikkelt plannen voor woningbouw en

leveren een bijdrage aan dat ecologisch

en de provincie Noord-Brabant op het

De (functionele) relatie en sterke verwevenheid

betrekt daarbij gemeenschapshuis

systeem. Ze hebben een functie op het gebied

gebied van digitale stad, slimme en

met Udenhoutdieeraltijd was wordt

DeVorselaeren basisschool Franciscus.

van gezondheid, klimaat en vormen

duurzame mobiliteit, gezonde en duurzame

hersteld. Dat is ook de grote wens van veel

Tilburg zal inzetten op behoud en zo mogelijk

onderdeel van een aantrekkelijk vestigings-

leefomgeving, kennis en onderwijs, sport

inwoners van Biezenmortel.

versterkingvan deze voorzieningen en zorgen

en leefklimaat waarbij Tilburg inzet op een

voorop de behoefte van het dorp afgestemde

topeconomie in een toplandschap.

en cultuuren economisch vestigingsklimaat.
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dorpen. Een vitaal landschap en groene
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Tilburg en de regio Hart van Brabant vormen

colleges van burgemeester en wethouders is

het kloppend hart van de metropoolregio

vastgesteld (8 en 9 oktober 2018).

Brabant. Hart van Brabantwil uitblinken in

Deze afspraken zijn leidend bij de uitwerking

duurzame ontwikkeling. Duurzame groei door

van de personele aspecten in hetvervolgtraject.

innovatie is de standaard. De regio werkt aan

Zevormen het vertrekpunt voor de

een slimme samenleving met maatschappelijke

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd

en economische meerwaarde. De regio werkt

overleg aIs het gaat om het plaatsingsproces

aan een slimme economie meteen hoog

van medewerkers en het sociaal plan.

economisch rendement. En de regio doet dit

Duidelijkheid hierover is voor medewerkers

vanuit kennis, kunde én karakter, vooreen

van de gemeente Haaren maar ook voor de

duurzame ontwikkeling van die maatschappij

ontvangende gemeenten van groot belang.

personeelsbeleid van de ontvangende

onderwijsstad waarin de kennisinfrastructuur

gemeenten blijven ongewijzigd.

sterk is vertegenwoordigd. Ondernemers,

De medewerkers van de gemeente Haaren

overheid en onderwijsinstellingen trekken als

zijn van harte welkom bij de ontvangende

een vanzelfsprekende drie-eenheid (triple

gemeenten.

i

fijne woon-en leefomgeving. Een echte

mm.
X vv'

:

i

De inrichting van de organisatie en het
« «a «a

kansen biedt: op aangenaam werken op een

v a a ia a a

en economie. Tilburg is een stad die mensen

helix) samen op. Ook voor ondernemers uit
Biezenmortel biedt dit kansen. Om ook in de

6.2.3. Grenscorrectie

toekomst sterk genoeg te zijn wil Tilburg niet

en regionale samenwerking

alleen de kracht van de regio, maarookde
kracht van BrabantStad benutten (het

Het dorp Biezenmortel gaat na samenvoeging

bestuurlijk samenwerkingsverband van Breda,

met Tilburg deel uitmaken van een andere

Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch,

regio, namelijk de regio Hart van Brabant.

Tilburg en de provincie Noord-Brabant).

Hart van Brabant stelt in juli 2019 de

Tilburg en de regio Hart van Brabant vormen

Strategische MeerjarenAgenda 2019-2023

een centrale schakel in de krachtige provincie

Hart van Brabant/ Midpoint Brabantvast.

en stedelijk netwerk Brabant.

Het vormt tevens de strategische agenda voor

Midpoint Brabant, waarookde

De werkzaamheden op het gebied van het

de gemeente Tilburg. Op onderdelen is al

kennisinstellingen en ondernemers

sociaal domein, leerplichtambtenaar, ICT en

rekening gehouden met de overgangvan

vertegenwoordigd zijn.

WOZ-Belastingen, die voor de gemeente

6.2.2. Personeel en organisatie

Biezenmortel naarTilburg (en de overgang
De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

van Haaren naar Oisterwijk), bijvoorbeeld bij

Het inwoneraantal van de centrumgemeente

bij de werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij,

Boxtel -via samenwerkingsorganisatie

de uitwerking van de Regionale Energie- en

Tilburg neemt met de overgangvan

komen voor het dorp Biezenmortel ook naar

MijnGemeenteDichtbij- en Tilburg maakten

Klimaatstrategie (REKS).

Biezenmortel naarTilburg beperkttoeen

de gemeente Tilbu rg.

samen afspraken overdeovergangvan
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Haaren tot 1 januari 2021 zijn ondergebracht

betekent geen wijziging in de verhouding ten

personeel. Ze vinden het van groot belangdat

In die regio Hart van Brabant werken de

opzichte van de andere gemeenten. Ook het

Voorde samenwerking op het gebied van

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het

gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek,

inwoneraantal van de gemeente Oisterwijk

veiligheid en politie zullen via de

overgaande personeel van de gemeente Haaren

Goirle, Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en

groeit, maardat heeft voorde positievan de

veiligheidsregio Midden- en West Brabant

geborgd is. De afspraken zijn opgenomen in

Heusden samen. Dit geldt ook voor het triple

stad Tilburg en in de regio Hart van Brabant

nadere afspraken gemaakt worden met de

het Convenant Personeel, datdoorde vijf

helix economisch samenwerkingsverband

geen direct effect.

veiligheidspartners.
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GEMEENTEN

HAAREN

7.1. Toets
herindelingsvoorstel aan criteria

O I S T E R W I J K

3.

V U G H T

BOXTEL

TILBURG

Bestuurskracht: de nieuw te vormen
gemeente moet hetvermogen hebben
om haar wettelijke en niet-wette lijke taken

De criteria voor toetsing van het voorliggende

uit te voeren en daarvoor de benodigde

herindelingsadvies vinden hun basis in:

maatschappelijke en bestuurlijke relaties

-

aan te gaan.

Het‘Beleidskader gemeentelijke
herindeling’ van de minister van BZK

-

4.

Regionale samenhang: voor het aan

uit 2018;

pakken van maatschappelijke opgaven

Het ‘Ontwikkelkader samenwerking en

onderhouden gemeenten relaties met

herindeling’ bijlage 2 bij brief van GS van

lokale en regionale partners.

Noord-Brabantvan 2 juli 2013.
In het beleidskadervan 2013 werd het
Het beleidskadervan de ministervan

criterium ‘duurzaamheid’ als apart criterium

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

genoemd. In het nieuwe beleidskadervan

(BZK) geeft inhoudelijke en procesmatige

2018 is duurzaamheid een onderdeel van

kaders aan voor gemeentelijke herindeling.

bestuurskracht en regionale samenhang.

Om te beoordelen of en op welke wijze het

Omdat het onderhavige herindelingsadvies

voorstel tot herindeling wordt omgezet in een

al vergevorderd was op het moment dat het

herindelingswet, toetst de minister elk

nieuwe beleidskader uit 2018 naarde Eerste

herindelingsadvies aan de vier criteria van

en Tweede Kamer werd gezonden, wordt dit

het beleidskader.

criterium hier nog apart benoemd:
5.

Duurzaamheid: de gemeente moet

Het ‘Beleidskader gemeentelijke

toekomstbestendig en krachtig genoeg

herindeling’ kent de volgende criteria:

zijn om voor langere tijd als autonome

1.

gemeente te bestaan.

Draagvlak: hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen lokaal bestuurlijk

-

-

De minister van BZK stuurde in maart 2019 het nieuwe
‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’ naar de Eerste en
Tweede Kamer, dat geldt voor herindelingen vanaf 1 januari
2021. Hoewel het herindelingsproces van de gemeente Haaren
aanving onder de werking van het ‘Beleidskader gemeentelijke
herindeling 2013’, werd tijdens het proces al rekening gehouden
met de invloed van het (aangekondigde) nieuwe beleidskader uit
2018. Het betekent dat de gezamenlijke gemeenten zich bij hun
keuzes hebben laten leiden door de criteria van het ‘Beleidskader
gemeentelijke herindeling 2018’.

:

‘

-

:
-

2.

(gemeenteraden), regionaal

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

(buurgemeenten, provincie) en maat

toetsen het herindelingsadvies aan boven

schappelijk draagvlak (inwoners en

genoemde criteria van de ministervan BZK.

maatschappelijke organisaties).

Daarnaast toetst de provincie aan een

Interne samenhang en nabijheid van

aanvullend criterium, dat is opgenomen in

bestuur: de bij een herindeling betrok

het provinciale ‘Ontwikkelkadersamen

ken gemeenten moeten gemeenschap

werking en herindeling’:

pelijke kenmerken hebben, waardoor

1.

Schaalniveau: Het schaalniveau van

zij goed bij elkaar passen, dan wel juist

samenwerking sluitzo optimaal mogelijk

complementair aan elkaar zijn, zodat zij

aan bij het schaalniveau van de gemeen

samen de leefbaarheid van het gehele

schap, vraagstukken en ambities.

gebied vergroten. Van het lokale bestuur
wordtverwachtdatditzich ookin de

In de volgende paragrafen vindttoetsing

toekomst responsief, nabij, betrokken en

plaats van de drie lichte samenvoegingen

benaderbaar op blijft stellen, om zoveel

en de grenscorrectie aan de criteria die van

mogelijk de betrokkenheid van inwoners

toepassing zijn.

te borgen en versterken.
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7.2. Toetsing aan criteria
‘Beleidskader gemeentelijke
herindeling 2018’

Haaren

en stemde alsnog in met de datum van

Regionaal draagvlak

De raad van de gemeente Haaren nam op

ljanuari 2021. Op 6 j u n ī 2019 stemde de raad

Een gemeentelijke herindeling heeft invloed op

21 december 2017 het besluit tot opsplitsing

in met het herindelingsadvies.

de positie van omliggende gemeenten en op

van de gemeente Haaren. De raad sprak een
Elk van de dríe lichte samenvoegingen

voorkeur uit voor 1 januari 2021 en noemde

Tilburg

voorliggende herindeling betreft twee regio’s,

Haaren-Oisterwijk, Helvoirt-Vughten Esch-

als uiterste datum 1 januari 2022.

Op 19 maart 2018 heeft de gemeenteraad van

namelijk Brabant Noordoost (Haaren, Vught en

Boxtel wordt hierna afzonderlijk getoetst aan

Op 18 december2018 stemde de raad in met

Tilburg het principebesluit genomen om een

Boxtel) en Midden-Brabant (Oisterwijk en

de criteria uit het ‘Beleidskader gemeentelijke

het herindelingsontwerp gevolgd door het

naderte bepalen deel van de gemeente Haaren

Tilburg). Aan het criterium van regionaal

herindeling 2018’. Met de grenscorrectie

besluitvan 6 juni 2019, waarbij werd ingestemd

overte nemen. Tilburg sprak nadrukkelijk een

draagvlak is voldaan wanneer omliggende

Biezenmortel-Tilburg is een klein dorp

met het herindelingsadvies.

voorkeur uit voor een grenscorrectie.

gemeenten in staat zijn gesteld hun zienswijze

Dedatum is een afgeleidevan die voorkeur;

te geven op een voorgenomen herindelingen

gemoeid van 1.425 inwoners. Eloewel niet
verplicht toetsen we deze grenscorrectie ook

Oisterwijk

ljanuari 2021 bij een grenscorrectie en

de motieven van de voorgenomen herindeling

aan de criteria van het beleidskader.

De raad van de gemeente Oisterwijk heeft op

ljanuari 2022 bij een lichte samenvoeging.

op verzoek worden toegelicht.

22 februari 2018 het principebesluit genomen

Dit in verband met herindelingsverkiezingen.

De omliggende gemeenten zijn na vaststelling

om een naderte bepalen deel van de gemeente

Op 17 december2018 stemde de raad in met

van het herindelingsontwerp in december2018,

Haaren overte nemen en in te stemmen met

het herindelingsontwerp. Dit houdt in dat de

in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen

Bij dit criterium wordt onderscheid gemaakt

de voorkeursdatum van 1 januari 2021 en als

herindeling perljanuari 2021 plaatsvindt

kenbaarte maken. Deze vormen samen met

tussen lokaal bestuurlijk (gemeenteraden),

uiterste datum 1 januari 2022. Op 18 december

en dat Biezenmortel in de vorm van een

de reacties daarop onderdeel van dit

regionaal (buurgemeenten en provincie) en

2018 stemde de raad in met het herindelings

grenscorrectie bij Tilburg wordt gevoegd.

herindelingsadvies. Samenvattend kunnen we

maatschappelijk draagvlak (inwoners en

ontwerp, gevolgd door het besluitvan

Op 3 juni 2019 werd ingestemd met het

stellen dat enkele regiogemeenten in positieve

maatschappelijke organisaties) vooreen

6 juni 2019 waarbij werd ingestemd met het

herindelingsadvies.

zin reageerden op de voorgenomen

herindelingsvoorstel:

herindelingsadvies.

7.2.1. Draagvlak

herindeling. Voorde reacties wordt verwezen
Om het gesprek met inwoners uit Biezenmortel

naar bijlage 4, waarin de zienswijzen zijn
samengevat.

Lokaal bestuurlijk draagvlak

Vught

op een goede maniervoortte zetten gaf de

Bij lokaal bestuurlijk draagvlak gaat hetom

De raad van de gemeente Vught heeft op

gemeente Tilburg in november 2018 een

het draagvlak bij de raden van de betrokken

8 februari 2018 het principebesluit genomen

toelichting op het herindelingsproces en de

Van bijzonder belang isdezienswijzevan de

gemeenten vooreen herindelingsvoorstel.

om een naderte bepalen deel van de

aandachtspunten uit het draagvlakonderzoek

gemeente Sint-Michielsgestel voor het

Elieraan is voldaan met het besluit van de

gemeente Haaren overte nemen en in te

voor de overgang van Biezenmortel naar

verkrijgen van draagvlakvoorde samenvoeging

raad van Haaren van 21 december 2017 en de

stemmen met de voorkeursdatum ljanuari

Tilburg, tijdens de Algemene Ledenvergadering

van Esch bij Boxtel. Deze gemeente heefteen

principebesluiten van de gemeenteraden van

2021. Op 18 december 2018 stemde de raad in

van de bewonerscoöperatie Biezenmortel.

ambtelijke samenwerking met Boxtel, onder de

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg om een

met het herindelingsontwerp, gevolgd

Met een coördinerend portefeuillehouder

naam MijnGemeenteDichtbij (MGD). Het

naderte bepalen deel van de gemeente

door het besluitvan 6 juni 2019 waarbij werd

(dorpswethouder) en omgevingsmanager

beëindigen van de dienstverleningsovereen-

Haaren overte nemen. Met de besluiten van

ingestemd met het herindelingsadvies.

heeft Tilburg bestuurlijken ambtelijk ook

komst voor het sociaal domein tussen Boxtel

duidelijke aanspreekpunten georganiseerd

en de gemeente Haaren, die is ondergebracht

de afzonderlijke raden kregen de colleges van
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de bestuurlijke verhoudingen in de regio. De nu

burgemeester en wethouders opdracht om

Boxtel

als belangrijke schakels tussen de inwoners,

in MGD, heeft personele gevolgen voor die

een herindelingsontwerp (art. 5, lid 1, Wet

In de vergaderingvan 20 februari 2018 heeft

verenigingen en organisaties en de gemeente

samenwerking. Dit geldt ook voor leerplicht,

arhi) op te stellen. Dit herindelingsontwerp

de raad van Boxtel de bereidheid uitgesproken

Tilburg.

ICT en WOZ-belastingen, gelet op de dienst-

doorliep de wettelijk vastgestelde procedure

een, naderte bepalen, deel van de gemeente

en resulteerde in dit herindelingsadvies.

Haaren overte nemen en sprak een voorkeur

Op zowel het herindelingsontwerp, als het

MGD op die gebieden.

uitvoorl januari 2022. Op 18 december2018

herindelingsadvies werd doorde raden van de

Het bestuurvan de gemeente Sint-Michielsgestel

stemde de raad in met het herindelingsontwerp

betrokken gemeenten eensluidend besloten.

werd tijdens de procedure om te komen tot het

verleningsovereenkomsten tussen Haaren en
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herindelingsontwerp geconsulteerd over het

te investeren in het krijgen van draagvlak.

Hetdraagvlakonderzoekvan de gemeente

zelfstandig blijven, herindelen als geheel

voornemen tot herindeling. Het gaf daarbij aan

Naast activiteiten op individueel gemeente

Haaren kent verschillende fases van globaal

of opsplitsing. Dit leverde geen compleet

volledig in te stemmen met genoemde samen

niveau initieerden de betrokken gemeenten

naar gedetailleerd:

beeld op van wat een groot deel van de

voeging en diende daarom geen zienswijze in.

gezamenlijke activiteiten om het draagvlak

1.

inwoners wilde.

Het gemeentebestu u r va n Si nt-M ich ieIsgesteI

voor het heindelingsproces te vergroten.

Inwoners werden betrokken bij de

wees daarbij wel op het belang van een goede

Zo werd de mogelijkheid geschapen om een

totstandkomingvan de

De gemeenteraad sprak meerdere keren

ree hts posi ti e voo r h et ove rga a n d pe rso n ee I

mondelinge zienswijze in te dienen: iedereen

‘Toekomstvisie gemeente Haaren 2022’

uit, dat voordefinitieve besluitvorming

vanuit de rol in MijnGemeenteDichtbij. De

kon in een gesprekzijn of haar zienswijze

(WagenaarHoes 2011).

overde toekomst van de gemeente Haaren,

werkzaamheden op het gebied van het sociaal

kenbaar maken. Dit gesprek werd opschrift

Dialoogavonden najaar 2014

de inwoners worden geraadpleegd.

domein, ICT en WOZ-belastingen worden na

gesteld en terondertekeningaangeboden aan

In elkvan devierdorpen vond een

Dit kreeg vorm in de op 4 oktober 2017

1 januari 2021 niet meerverricht vanuit MGD

de indiener. De zienswijze kon daarmee op een

dialoogavond plaats over de voorgenomen

gehouden burgerpeiling. Om de inwoners

voorde dorpen Haaren (Oisterwijk), Helvoirt

laagdrempelige wijze worden ingediend.

ambtelijke samenwerkingvan Haaren

te helpen bij het maken van een welover

(Vught) en Biezenmortel (Tilburg). Ditzou

Als extra waarborg voordraagvlak werden

met Boxtel en Sint-M ichielsgestel.

wogen keuze werd aan onafhankelijk

personele gevolgen kunnen hebben voor MGD,

hoorzittingen georganiseerd, waar indieners

Raadsleden gingen in gesprek met

bureau PON de opdracht gegeven de

in de vorm van overtollig personeel. Inmiddels

hun zienswijze mondelingtoe konden lichten

inwoners over de voorgenomen ambte

meest relevante informatie te verzamelen

is duidelijk dat MGD de personele gevolgen van

en reageren op de concept reactie op hun

lijke samenwerking. De belangengroep

overde omliggende gemeenten. Het

de herindelingvan Haaren zelf op kan vangen.

zienswijze. Deze hoorzittingen waren ook

Toekomst Haaren hield in elkvan de vier

resultaat was de begin juli 2017

Boxtel is daarmee ook geen latende gemeente

bedoeld om de zienswijzen extra zorgvuldig

dorpen een handtekeningenactie. De

huis-aan-huis verspreide informatiefolder

meer. MGDvoertvoorde gemeente Haaren

te behandelen en werden geleid dooreen

onrust en onduidelijkheid bij een grote

‘Toekomst gemeente Haaren, een

alle taken op het gebied van leerplicht en RMC

onafhankelijke voorzitter. Het horen geschiedde

groep inwoners over de voorgenomen

vergelijk tussen gemeenten’.

uit. Ook hier kunnen de personele gevolgen

door de stuurgroep. Vertegenwoordigers van

intensivering van de ambtelijke

De burgerpeiling werd gehouden op

van de herindeling binnen MGD worden

de gemeenteraden woonden deze hoorzittingen

samenwerkingvormdevoorde raad mede

4 oktober 2017 onder alle inwoners van

opgevangen. Omdat niet alleen de gemeente

bij en kregen eveneens de gelegenheid vragen

de aanleidingom de voorbereiding van

16jaaren oudermetde keuzemogelijk

Haaren, maar ook de gemeente Vught voor

te stellen. De samengevatte zienswijzen en de

de ambtelijke samenwerking met Boxtel

heden zelfstandig blijven, opsplitsen of

leerplichten RMC eenzelfde dienstverlenings-

reactie daarop maken onderdeel uit van dit

en Sint-Michielsgestel op te schorten.

geen voorkeur. Het opkomstpercentage

overeenkomst sloot met MGD, verandert er

herindelingsadvies. Zie daarvoor bijlage 4.

Onderzoek bestuurlijke en

was 43,3 0Zo en 56,l07o van de stemmers

voorde inwoners van Helvoirt en Esch niets

Bijlage 2 bevat per gemeente een logboek van

organisatorische toekomst 2015

sprakzich uitvooropsplitsing. Deze

na de herindeling. Mede daardoorzijn de

de wijze, de motivatie en de resultaten van het

In opdracht van de raad onderzocht

uitkomst was leidend bij het raadsbesluit

personele gevolgen beperkt. Voorde dorpen

draagvlakonderzoek. In deze bijlage is ook een

onafhankelijk onderzoeksbureau

van 21 december 2017 om de gemeente

Haaren en Biezenmortel verandert er overigens

samenvattingtevinden van de hoorzittingen.

WagenaarHoes de bestuurlijke en

Haaren op te splitsen. Er werd nog niet

organisatorische toekomst van de

besloten bij welke gemeenten de dorpen

Hieronder volgt per gemeente een

gemeente Haaren. Een klankbordgroep

aansluiten.

beschrijving van de inspanningen en de

van inwoners adviseerde over de

Maatschappelijk draagvlak

resultaten van hun individuele activiteiten om

communicatie met inwoners. Op meerdere

gemeente Haaren

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het

het draagvlak te peilen voor de herindeling.

momenten maakten inwoners van de

Tervoorbereiding van die besluitvorming

gelegenheid gebruik om te reageren,

organiseerde de gemeente Haaren in

wel het een en ander, omdat deze naar een
andere regio overgaan.

betrekken van inwoners en andere belang
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3.

Verkenning
4.

5.

Burgerpeiling 4 oktober 2017

i

Gespreksronde opsplitsing

hebbenden bij het herindelingsproces en

Haaren

zoals suggesties voor te onderzoeken

de periode van 20 maarttoten metl6

daarmee voor het verkrijgen van maatschappelijk

De afgelopen járen spraken inwoners,

scenario’s en aanvullende toetsingscriteria.

april 2018 een gespreksronde in elk dorp.

draagvlak. Gemeenten voldoen aan het

bedrijven, belangengroeperingen, provincie,

Na afronding van het onderzoek van

Inwoners zijn uitgenodigd mee te denken,

criterium maatschappelijk draagvlak als zij

buurgemeenten, de raad en het college van

WagenaarHoes kon tijdens inwoners-

een mening te geven en voorstellen

zich inspannen om de inwoners te betrekken

de gemeente Haaren intensief met elkaar over

avonden en op een online forum een

te doen overde wijze van opsplitsing.

bij het proces, door het draagvlak te peilen en

de toekomst van de gemeente Haaren.

voorkeur worden uitgesproken voor

Tijdens deze periode vond in elk dorp een
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bijeenkomst plaats. Twee vragen stonden

wethouders gemeente Haaren van 25 juni

avonden in januari 2019 en de

en ondernemers uit Oisterwijk georganiseerd.

centraal:

2018). Daarna volgde de voorbereiding

mogelijkheid tot het indienen van een

Inwoners uit Haaren waren welkom en

-

Bij welke gemeente wilt u dat uw

voor het vaststellen van de nieuwe

zienswijze (brief 21 en 22 december 2018).

Oisterwijkse raadsleden nodigden hun

dorp aansluit?

grenzen. Doordat maatwerk wordt

Informatieavonden

Haarense collega’s expliciet uit. Tijdens de

Welke begrenzing moet waarbij

toegepast aan de grenzen, geldt voor

Erwerden informatieavonden gehouden

avond werd informatie gegeven over het

worden aangehouden?

enkele adressen in de gemeente Haaren

op 16 en 17 januari 2019, tijdens de

herindelingsproces en is opgehaald waar

Voor het dorp Esch gaf de eerste

dat deze in een andere gemeente

termijn van terinzagelegging van het

zorgen en kansen liggen.

inventarisatie van de gespreksronde geen

terechtkomen, dan het raadsbesluit van

herindelingsontwerp. Op deze avonden

Tijdens de informatiebijeenkomsten in

helder antwoord op de vraag bij welke

5 juli doet voorkomen. De bewoners zijn

werd het herindelingsontwerp uitgebreid

Haaren op 16 en 17 januari 2019 werd een

gemeente het dorp aan wil sluiten. Het

hiervan per brief op de hoogte gesteld.

toegelicht, evenals de Nota nieuwe

toelichting gegeven op het herindelings

aantal reacties voor Vught en Boxtel was

In de brief werd ookaangegeven datde

grenzen. De gelegenheid om vragen te

ontwerp. De gemeente Oisterwijk heeft zijn

nagenoeg hetzelfde. Om meer informatie

portefeuillehouder de keuze graag

stellen was ruim aanwezig.

inwoners via de eigen kanalen ook

op te halen vond een consultatie plaats.

persoonlijk wilde toelichten als de

Op 18 maart 2019 kregen Haarense

uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Alle huisadressen in Esch ontvingen

bewoners daar behoefte aan hadden.

ondernemers de mogelijkheid om een

een brief. Iedereen die tijdens de

De bewoners maakten geen gebruikvan

ondernemersavond bij te wonen, die in

Vught

gespreksronde niet al een voorkeur had

deze mogelijkheid (brief college van

het teken stond van de herindeling. Het

De gemeente Vught voerde het draagvlak

uitgesproken kreeg de mogelijkheid

burgemeester en wethouders gemeente

college van burgemeester en wethouders

onderzoek onder inwoners uit via een

dat alsnog te doen. Dit gold ook als de

Haaren van 7 september 2018).

van Haaren lichtte daarbij het herindelings-

enquête. Op de website van de gemeente

voorkeur was veranderd. Deze consultatie

Op 8 respectievelijk 9 oktober 2018

proces toe. Van de ontvangende

gaven inwoners in deze enquête hun mening

leverde voor Esch een voldoende

stemden de betrokken colleges van

gemeenten waren de ambtelijke contact

overde samenvoeging van Helvoirt bij Vught.

representatief beeld op.

burgemeester en wethouders in met het

personen aanwezig, zodat daarmee

Voor inwoners die daaraan de voorkeur gaven,

Voor de dorpen Haaren, Helvoirten

herindelingsontwerp. Het herindelings-

kennis kon worden gemaakt en het

waren in het gemeentekantoor papieren

Biezenmortel was er geen aanleiding om

ontwerp werd ter vaststel ling aangeboden

ondernemersbeleid van de betreffende

exemplaren van de enquête beschikbaar.

verder onderzoek te doen naarde

aan de gemeenteraden van Haaren,

gemeente kon worden besproken.

De inwoners van Vught zijn via de gemeentelijke

voorkeurvan inwoners wat betreft de

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg,

herindelingsgemeente. De combinatie

die daarover in december 2018 een

Oisterwijk

enquête op de hoogte gesteld en uitgenodigd

met informatie uiteerdere onderzoeken

eensluidend besluit namen.

Oisterwijk werkte op diverse manieren aan

deel te nemen. In het Brabants Dagblad

leidde tot een voldoende representatief

Iedereen die tijdens de gespreksronde

het draagvlakonderzoek in de gemeente. Het

verscheen een artikel over de enquête.

beeld. Uit de gespreksronde kwam verder

van Haaren een reactie kenbaar maakte

burgerpanel van de gemeente, met ruim 800

Tijdens de informatiebijeenkomsten in

naar voren, dat het aantal inwoners dat

werd schríftelijk geïnformeerd over het

leden, is in september 2018 digitaal bevraagd

Haaren op 16 en 17 januari 2019 werd een

bij Heusden aan wil sluiten minimaal is.

herindelingsontwerp (brief college van

over de herindeling. Centraal stonden de

toelichting gegeven op het herindelings

Voor Heusden was dit aanleiding af te

burgemeester en wethouders gemeente

vragen hoe men tegenoverde komst van

ontwerp. De gemeente Vught heeft zijn

zien van deelname aan het herindelings-

Haaren van 9 oktober 2018).

Haaren stond, welke informatiebehoefte er

inwoners via lokale en eigen media ook

traject.

Informatie over herindelingsontwerp

was, welke zorgen er waren en welke ideeën

uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Aanvullend op de wettelijke verplichte

leefden vooreen warm welkom. Oisterwijk

Op 5 juli 2018 nam de gemeenteraad van

procedure bezorgde de gemeente Haaren

bevroeg het burgerpanel gedurende de

Boxtel

Haaren een besluit over de oriëntatie van

bij alle inwoners huis-aan-huis een brief

herindelingsperiode vaker over het onderwerp,

Boxtel gaf invulling aan het draagvlakonder

de dorpen. Voorafgaand aan die raadsver

met informatie over de vaststelling van

als beleidsinstrument voor de voorbereiding

zoek dooreen avond te organiseren voor

gadering werd iedereen, die eerder een

het herindelingsontwerp door de bij de

van de herindeling. De gemeente breidt het

inwoners van de gemeente. Deze bijeenkomst

reactie kenbaar maakte, schríftelijk

herindeling betrokken raden. In deze

panel zo snel mogelijk uit met Haarense

is gehouden in de raadszaal van het

geïnformeerd over het vervolgproces

brief werd eveneens informatie verstrekt

vertegenwoordigers. Ook is er een

gemeentehuis en vond plaats op

(brief college van burgemeester en

over de terinzagelegging, de informatie-

informatieavond voor inwoners, verenigingen

20 september 2018. Inwoners zijn eind

-
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augustus via de gebruikelijke kanalen zoals

vooraf afgestemd.

gemeente graag een dorpsraad vormen. De

van de dorpen Boxtel, Liempde en

het Brabants Dagblad, lokale kranten en

De informatievoorziening aan inwoners over

wijk- en dorpsraden adviseren de gemeente

Lennisheuvel. Een echt Brabants dorp in een

social media uitgenodigd voordeze avond.

het herindelingsproces stond centraal. Ook is

gevraagd en ongevraagd over dorps- en

mooie groene omgeving met een

De burgemeester gateen toelichting op de

er ruimte geboden om aandachtspunten op

wij kaangelegen heden.

beeldbepalend beekdal. Een bruisende sa

stand van zaken rondom de opsplitsing van

te halen vooreen goede overgang en netzo

de gemeente Haaren, het dorp Esch en de

goed ideeën en kansen die bij de inwoners

Vught

voor niets ook wel de ‘Glimlach van Brabant’

gevolgen voorde gemeente Boxtel. Ook

leven te benoemen. De resultaten van

Bij de samenvoegingvan Helvoirt bij de

genoemd.

schetste hij een beeld van het vervolgtraject.

het Burgerpanel en de uitkomsten van de

gemeente Vught is geografisch gezien sprake

Boxtel biedtaan inwoners van Esch het

Inwoners waren in de gelegenheid om hun

bijeenkomst liggen in eikaars verlengde.

van een logische eenheid onder meerdoorde

perspectief van Liempde en Lennisheuvel.

mening kenbaarte maken. Terugkoppeling

Erzijn geen bezwaren ten aanzien van de

landschappelijke samenhang van het gebied.

Twee actieve kernen metde ruimte om hun

van het resultaat vond plaats naarde

overgangvan Biezenmortel naarTilburg.

Uit raadpleging van de inwoners van Helvoirt

identiteit te behouden en te versterken.

gemeenteraad en de inwoners.
De resultaten geven een duidelijke agenda

een oriëntatie op de gemeente Vught door de

Tilburg

Tilburg

voor de volgende fase van het herindelings

ligging en het gebruik van voorzieningen.

Udenhout vormtde verbindende schakel in

Hetdorp Biezenmortel maaktetotljanuari

proces; het operationele traject in voorbereiding

De gewijzigde gemeente Vught kent na de

de interne samenhang tussen de stad Tilburg

1997 deel uit van de toen nog zelfstandige

op de komst van Biezenmortel naarTilburg.

samenvoeging met Helvoirt een

en het dorp Biezenmortel. Beide dorpen

gemeente Udenhout. Het draagvlakonder

Het vormt ook de start van een dialoog met

samenstelling van drie dorpse kernen. Dit

maakten tot 1997 deel uit van de toen nog

zoek is met het oog op deze historische band

bewoners-van Biezenmortel - om een

maaktdatersamenhang is in de inhoudelijke

zelfstandige gemeente Udenhout, maar

vooral gericht op de inwoners van het dorp

soepele integratie mogelijk te maken.

opgaven, onder meer het behoud en

gingen bij de herindeling datjaar ieder een

verbeteren van leefbaarheid, de cultuurhisto

eigen kant op. Nu wordt de -functionele-

punten van het samengaan van Udenhout

7.2.2. Interne samenhang en

rische waarde, het landschappelijke karakter,

relatie met Udenhout die er altijd was

met Tilburg. De sterke verwevenheid tussen

nabijheid van bestuur

de ontsluiting van het gebied en het verster

hersteld. Dat is ook de grote wens van veel

ken van recreatie en toerisme. De gemeen

inwoners van Biezenmortel.

de dorpen Biezenmortel en Udenhout bestaat
Op basis van dit criterium wordt beoordeeld of

schappen in de dorpen zijn

de dorpsraad Udenhout, en in het verlengde

de gewijzigde gemeente een logische samen

betrokken en voelen zich samen met de

Tilburg heeft sinds 1996 een traditie opge

daarvan een gesprek met de bewoners-

hang heeften wordt getoetst wat de visie is

gemeente vera ntwoordelijk voor de vita liteit

bouwd waarin die dorpen als volwaardige

coöperatie Biezenmortel. Tilburg wil vroegtijdig

op het betrekken van inwoners, wijken en

van hun woonomgeving.

kernen participeren. Voor Biezenmortel zal

werken aan een soepele overgang en

organisaties bij beleidsvormingen -uitvoering.

De gemeente Vught betrekt burgers en

dat ook gelden. De positie als volwaardige

organisaties op verschillende manieren bij de

kern komt niet ter discussie.

Oisterwijk

voorbereiding en uitvoering van beleid. Voor

De beide dorpsraden van Berkel-Enschot en

Metde komst van Haaren wordt het kernen-

ieder onderwerp geldt dat inwoners in een zo

Udenhout hebben een sterke organisatie die

Om het draagvlak onder inwoners te peilen is

beleid van de gemeente versterkt. Oisterwijk

vroeg mogelijk stadium worden betrokken.

past bij de sociale structuur van hetdorp. Ook

de leden van het burgerpanel gevraagd een

is dan geografisch gezien het middelpunt,

Het bepalen van de vorm van participatie is

voor hetdorp Biezenmortel vormt dit het uit

kortevragenlijst in te vullen overde komst van

met drie kernen eromheen. Een goede uit

maatwerk.

gangspunt. De Coöperatie Biezenmortel kan

Biezenmortel naarTilburg (digitale peiling).

gangspositie vooreen sterk samenhangend

Verderwerd een informatiebijeenkomst

gebied met bovenlokale voorzieningen in het

Boxtel

vlak is onder bewoners en verenigingen. Er is

georganiseerd in Udenhoutvooralle inwoners

centrum.

Metde samenvoegingvan Esch en Boxtel

sprake van maatwerk. Het vastleggen van de

van Tilburg en in het bijzonder die van

Het huidige kernenbeleid van de gemeente

ontstaat een mooie landelijke gemeente met

minimale wederzijdse verwachtingen van een

Udenhout. Ook inwoners van Biezenmortel

bestaat uit extra middelen voor wijk- en

een stevige rol op het gebied van economie

wijk-of dorpsraad en van de gemeente vormt

waren welkom tijdens deze avond. Met de

dorpsplannen. Oisterwijk kentvierwijkraden

en werkgelegenheid in de regio. Het buiten

het vertrekpunt.

dorpsraad Udenhout en bewonerscoöperatie

en Moergestel en Heukelom hebben ieder

gebied en de kern van Esch voegen

Een wijk- of dorpsraad treedt niet exclusief op

Biezenmortel is de opzet van de bijeenkomst

een dorpsraad. Ook in het dorp Haaren wil de

kwaliteiten toe die aansluiten bij het karakter

als de belangenbehartiger van de wijk of het

integratie van Biezenmortel als derde dorp

-

fcįŴ.-

nog steeds. Er vond een gesprek plaats met

van de gemeente Tilburg.

'

komt naarvoren, dat er nu al sprake is van

Udenhout en het leren van de positieve

66
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hier een rol in vervullen als daarvoor draag
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dorp. Niet alle belangen van wijken of dorpen

inhoudelijk als bestuurlijk aan de eisen die

kunnen via één orgaan worden behartigd.

gesteld worden aan gemeenten en werkt

Waar wenselijk of nodig voert Tilburg overleg

samen waar dit meerwaarde oplevert.

met de direct betrokkenen. Daarbij kan ook

De toevoeging van het dorp Helvoirt leidt tot

de inzet van digitale middelen een rol spelen.

een verdere versterking.
sr/z

7.2.3. Bestuurskracht

Vugtít e
VHertogenbosch

Boxtel
Boxtel is een gemeente die de toekomst met

Het criterium bestuurskracht betekent dat de

vertrouwen tegemoet treedt. Er is een stabiele

nieuw vorm te geven gemeenten het vermogen

bestuurscultuur gericht op het behoud van

hebben om wettelijke- en niet wette lijke taken

bestuurlijke zelfstandigheid. De uitdagingen

uittevoeren en daarvoorde benodigde

die op het pad komen van een moderne ge

maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan

meente grijpt Boxtel aan om zich te ontwik

kunnen gaan. Het beleidskader geeft aan dat

kelen en zich te profileren. De komst van het

gemeenten hun taken niet volledig zelfstandig

dorp Esch geeft hiereen extra impuls aan.

hoeven tevervullen om bestuurskrachtigte

Door de samenwerking met de gemeente

zijn. Waar het bij bestuurskracht om gaat is

Sint-Michielsgestel in MijnGemeenteDichtbij is

dat gemeenten op meerdere schaalniveaus

het gemeentebestuur verzekerd van een goed

allianties weten te sluiten, die aansluiten bij

toegeruste, deskundige en effectieve ambte

de complexiteitvan de opgaven waarze voor

lijke organisatie die de uitdagingen oppakt

staan. Daarbij is regionale samenwerking met

en uitvoert. Boxtel werkt sa men met andere

zowel publieke als private partijen van belang.

organisaties wanneer dat een toegevoegde

Tilburg iî
Br*4« mi

ÜMM
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waarde heeft. Op sommige terreinen vindt
Oisterwijk

gezamenlijke beleidsontwikkeling plaats met

Oisterwijk is bestuurlijk een stabiele

anderen in de regio.

—

gemeente. Problemen worden krachtig op
gepakt en daarwaarschaalvoordeel nodig of

Tilburg

te halen is, wordt constructief samengewerkt

De gemeente Tilburg, in 2019 de zevende stad

met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle of

in Nederland, vormt als centrumgemeente

in de regio Hart van Brabant. De gemeente is

in de regio Hart van Brabant al een bestuurs-

in die sa menwerkingen een stevige partner

krachtige eenheid. Door de toevoeging van

met veel initiatief en bestuurlijke verantwoor

het dorp Biezenmortel aan de gemeente

delijkheid. De komst van Haa ren versterkt de

Tilburg zal dit niet veranderen en blijft de

bestuurlijke kracht.

uitgangssituatie gehandhaafd.

Vught

7.2.4. Regionale samenhang

De gemeente Vught is nu en in de toekomst

68

goed in staat de maatschappelijke opgaven

Dit criterium gaat in op de vraag of de

aan te kunnen met een financieel gezonde

gewijzigde gemeenten in staatzijn om in

situatie, een stabiel politiek en bestuurlijk

samenwerking met lokale en regionale

klimaat en een professionele ambtelijke

partners de maatschappelijke opgaven te

organisatie. Vught voldoet zowel financieel,

realiseren. Het grensoverschrijdende karakter
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en de verwevenheid van veel maatschappelijke

verschillende beleidsterreinen en in

de gemeente op lange termijn een sterke,

opgaven vragen hierom.

verschillende samenstellingen samengewerkt.

zelfstandige en leefbare gemeente wil blijven.

Bestuurlijke opschaling van de gemeente

Metde herindeling van Haaren verandert er

Hierbij gaf Vught een visie op zijn bestuurlijke

Met de vaststelling van het herindelingsadvies

Haaren kan bijdragen aan meerevenwicht in

weinig aan de samenwerking binnen beide

toekomst en schetste de wijze waarop Vught

in alle betrokken gemeenteraden stemden

de regionale verhoudingen, gelet op de

regio’s.

de maatschappelijke opgaven waar het voor

de gemeenten in met de variant ‘lichte

staat op pa kt.

samenvoeging’ voor de gemeenten Boxtel,

maatschappelijke opgaven die zich op terreinen
als wonen, werken, infrastructuur en

7.2.5. Duurzaamheid

voorzieningen afspelen. De herindeling draagt

Oisterwijk en Vught. Voor Tilburg geldt dat
Boxtel

metdevaststellingvan het herindelingsadvies
is ingestemd met een grenscorrectie.

bij aan de relatie stad-platteland.

In het ‘oude Beleidskader gemeentelijke

Boxtel kent een stabiele bestuurscultuur,

De bij de herindeling betrokken gemeenten

herindeling 2013’ was duurzaamheid een

gericht op het behoud van bestuurlijke

liggen in twee regio’s, Noordoost-Brabant en

vijfde criterium, dat met de komst van het

zelfstandigheid. Door de samenwerking met

Hart van Brabant. Vught-Helvoirt en

nieuwe beleidskader zijn weg vond binnen

de gemeente Sint-Michielsgestel in Mijn-

Boxtel-Esch maken deel uit van Noord

de criteria ‘bestuurskracht’ en ‘regionale

GemeenteDichtbij is het gemeentebestuur

Doorde opsplitsing van de gemeente Haaren

oost-Brabant, dat a Is gevolg van hetopheffen

samenhang’. Omdat de betrokken gemeenten

verzekerd van een goed toegeruste, deskundi

in de vorm van een lichte samenvoeging zijn

van de gemeente Haaren één gemeente

expliciet onderzochten wat de herindeling

ge en effectieve ambtelijke organisatie die de

de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught

minder gaat tellen. Het aantal inwoners van

van Haaren betekent voor de duurzaamheid

uitdagingen oppakt en uitvoert. Boxtel werkt

en Boxtel verplicht om in gezamenlijkheid

Noordoost-Brabant daalt licht.

van de individuele gemeenten, hechten zij

samen met andere organisaties wanneer dat

afspraken te maken over de rechtspositie van

De gemeenten Oisterwijk-(Haaren) en

eraan hiervan verslag uítte brengen binnen

een toegevoegde waarde heeft. Op sommige

personeel. De gemeente Tilburg -vanwege de

Tilburg-(Biezenmortel) maken deel uitvan

dit herindelingsadvies.

terreinen vindt gezamenlijke beleidsontwik

grenscorrectie daartoe niet verplicht- neemt

keling plaats met anderen in de regio. Dit

volwaardig deel aan deze afspraken.

de Hart van Brabant. Het aantal gemeenten

7.3.2. Personeel

in die regio blijft gelijk en het inwoneraantal

Oisterwijk

draagt bij aan een vitale en toekomstbesten-

stijgt lichtdoorde komst van de dorpen

De gemeente Oisterwijk is een stabiele en

dige gemeente die doorde komst van het

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

Haaren en Biezen mortel. Beide dorpen

financieel gezonde gemeente, die met de

dorp Esch verder wordt versterkt.

Boxtel -via samenwerkingsorganisatie

maakten in het verleden al deel uitvan Hart

ko m st va n H a a re n ve rd e r ve rste rkt wo rdt.

van Brabant; Haaren tot medio 1985 en

Met het oog op de toekomst investeerde de

Tilburg

afspraken over de overgangvan het

Biezenmortel tot 1997.

gemeente in de samenwerkingsverbanden

Tilburg kent, als gemeente met een grote

personeel. Deze werkgevers vinden het

In beide regio’s verandert de positie van de

metHilvarenbeeken Goirleen in de regio

omvang, al een bestuurlijke organisatie en

essentieel dat de rechts- en arbeidsmarkt

gewijzigde gemeenten Oisterwijk, Vught,

Hart van Brabant. Daarmee is de gemeente

ambtelijk apparaat datzodanig robuust is dat

positie van het overgaande personeel ge

Boxtel en Tilburg niet wezenlijk en ook op de

toegerust voor een stabiele en gezonde

erzonder meer geconcludeerd kan worden

borgd is. Zij maakten daarom afspraken met

positie van andere gemeenten is er nauwe

toekomst.

dat zij voor langere tijd in staat is te beant

elkaar, die zijn vastgelegd in het Convenant

woorden aan haartaken, verantwoordelijk

Personeel (collegebesluiten 9 oktober 2018).

lijks effect.
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7.3.1. Overeenstemming

MijnGemeenteDichtbij- en Tilburg maakten

Binnen de regio’s Noordoost-Brabant en

Vught

heden en uitdagingen, waarvoorzij zich

De vastgelegde afspraken vormen de basis

Hart van Brabant blijft sprake van een

De gemeente Vught staat er ambtelijk,

gesteld ziet.

voorde uitwerking van de personele aspecten

samenstelling van gemeenten van diverse

bestuurlijk en financieel goed voor; er is

omvang.

geen enkele aanleidingom niet zelfstandig te

De voorgestelde herindeling sluit aan bij de

blijven. De gewijzigde samenstelling met de

visie van de provincie Noord-Brabant op het

toevoeging van hetdorp Helvoirt betekent

De drie lichte samenvoegingen Haaren-

en het plaatsingsproces.

lokaal bestuur.

een verdere versterking. In een tweetal brieven

Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-Boxtel

Een overzicht van de belangrijkste afspraken

van 13 september 2016 en 27 januari 2017 aan

worden onderstaand afzonderlijk

uit het Convenant Personeel:

Zowel binnen de regio Noordoost-Brabant,

de provincie Noord-Brabant onderbouwde

getoetst aan het‘Aanvullend beleidskader

*

als binnen de regio Hart van Brabant wordt op

het college van Vught het uitgangspunt dat

gemeentelijke herindeling’.

in het vervolgtraject. Ze vormen het

7.3.Criteria lichte samenvoeging

vertrekpunt voor de besprekingen in het
Georganiseerd Overleg over het sociaal plan

De gemeenten zorgen voor een
zorgvuldig en transparant proces met
71
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7
TOETSING AAN
CRITERIA
GEMEENTELIJKE HERINDELING

*

*

duidelijke, heidereen regelmatige

Het Convenant Personeel zal naderworden

de plattelandsontwikkeling of de samenhang

Tilburg zetten ook na 2021 hun bestuurskracht

communicatie richting alle betrokkenen.

uitgewerkt in overleg met Ondernemingsraad

van deze aspecten”.

in, in het belang van al hun inwoners op zowel

De gemeenten werken voorde datum van

en Georganiseerd Overleg, iedervoorwat

herindelingdoormiddelvan een open

betreft zijn wettelijke taken. Zowel OR als GO

Er is sprake van een herindeling van onderop.

De voorgestelde opsplitsing van de gemeente

interne arbeidsmarkt al zo veel mogelijk

zijn al in een vroeg stadium meegenomen in

De slag- en schakelkracht van de gewijzigde

Haaren draagt bij aan een toekomst-

aan plaatsingvan medewerkers van

de informatievoorziening, zoals overigens ook

gemeenten neemt verder toe en de gemeen

bestendige inrichting van dit deel van de

Haaren op vacatures bij de ontvangende

de medewerkers van de gemeente Haaren.

ten blijven herkenbaarvoor hun inwoners.

provincie Noord-Brabant.

gemeenten. Eventuele knelpunten

Het overleg dat wordt gevoerd met de

De schaal van de gewijzigde gemeenten

die hierbij in de dienstverlening van de

verschillende gremia is constructief en gericht

sluit goed aan bij de gemeenschappelijke

gemeente Haaren en

op het belang van de betrokken medewerkers

opgaven, onder meer op het gebied van het

MijnGemeenteDichtbij ontstaan,

en organisaties. Het ligt in de verwachting dat

versterken van leefbaarheid, duurzaamheid,

worden in overleg tussen de betrokken

het Sociaal Plan gereed is ruim voor de datum

landschapsontwikkeling, woningbouw,

gemeenten opgelost.

van herindeling.

recreatie en toerisme, openbaar vervoer en

De gekozen herindelingsvariant heefttot
gevolg dat ontvangende gemeenten niet
worden opgeheven. De organisatie-

bereikbaarheid. In wisselende samenstelling

7.4. Provinciaal criterium
‘schaalniveau’

inrichting van deze gemeenten blijft

*

*

*

*
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worden gemeentegrensoverschrijdende
zaken opgepakt, zoals duurzaamheid, infra
structuur, de planning van woningbouw- en

ongewijzigd. Ook de samenwerkings

De drie lichte samenvoegingen Haaren-

bedrijventerrein, landschapsontwikkeling en

organisatie MijnGemeenteDichtbij (Boxtel

Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-Boxtel en

de mogelijkheden voorVrijkomende

en Sint-Michielsgestel) blijft in de huidige

de grenscorrectie Biezenmortel-Tilburg

Agrarische Bedrijfsgebouwen.

vorm bestaan.

worden onderstaand getoetst aan het

Over het proces en de procedure van

provinciaal criterium schaalniveau. Dit

de plaatsingvan het personeel maken

criterium isopgenomen in het'Ontwikkel-

werkgevers afspraken met het

kadersamenwerkingen herindeling’.

georganiseerd overleg. Deze afspraken

*

lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau.

7.5. Conclusie
De voorgestelde opsplitsingen opheffingvan
de gemeente Haaren voldoet naar de mening

worden vastgelegd in een sociaal plan.

Onder het provinciaal criterium ‘schaalniveau’

van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,

Niemand wordt gedwongen ontslagen als

wordt het volgende begrepen: “Het schaal

Boxtel en Tilburg aan de criteria van het

gevolgvan de herindeling Haaren;

niveau van samenwerking sluit zo optimaal

vigerende beleidskader gemeentelijke

De eerste twee jaar na de herindelings-

mogelijk aan bij het schaalniveau van de ge

herindeling en het aanvullende provinciale

datum is er geen sprake van boventalligheid.

meenschap, vraagstukken en ambities. Hierbij

criterium. Na samenvoeging van Haaren bij

Aangezien bij een toevoeging in het kader

moet er oog zijn voor de ruimte die nodig is

Oisterwijk, Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel

van deWetarhi niet alle gemeenten

voor verdere ruimtelijk-economische

en Biezenmortel bij Tilburg, vullen stedelijke

worden opgeheven is afgesproken dat de

ontwikkelingen rondom economische knoop

en landelijke functies elkaar nog beter aan en

inpassing van en de rechts- en arbeids

punten of zones. De vraagstukken in

versterken deze elkaar. De ontvangende

marktpositie voor de medewerkers va n

sommige gebieden beperken zich meestal

gemeenten zijn robuust, in staat om samen te

de latende gemeente gelijkwaardig

niet tot gemeentegrenzen. Grotere

werken met strategische publieke-en private

is aan die van de medewerkers bij de

bestuurlijke eenheden -met eenheid van

partners en in staat om het complexe

ontvangende gemeenten.

aansturing-zijn soms beter in staat effectieve

takenpakkette hanteren en maatschappelijke

De medewerkers van de gemeente

oplossingen te bieden. Daarbij kan het gaan

opgaven het hoofd te bieden.

Haaren zijn van harte welkom bij de

om versterking van de stedelijke ontwikkeling

De gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en

ontvangende gemeenten.

en het stedelijk netwerk, de versteviging van
73

HERINDELINGSADVIES

VAN ONTWERP NAAR ADVIES
EN VERVOLGPROCES

GEMEENTEN

HAAREN

-

OISTERWIJK

8.1. Van herindelingsontwerp
naar herindelingsadvies

- VUGHT -

BOXTEL

- TILBURG

herindelingsontwerp twee informatieavonden
(16 en 17 januari 2019). Personen en
organisaties werd daarmee de mogelijkheid

Op 17 en 18 december 2018 stelden de

geboden diepgaander informatie te

gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk,

verwerven over de herindelingen het

Vught, Boxtel en Tilburg het herindelings

herindelingsproces, maarook om antwoord

ontwerp vast. Het besluittot vaststelling werd

te krijgen op vragen en eventuele zorgpunten.

op de wettelijk voorgeschreven wijze

Doel van de avonden was niet alleen

bekendgemaakt en in een gezamenlijk

informatieverstrekking, maarook

persbericht via de reguliere kanalen van de

ondersteuning voor het antwoord op de

betrokken gemeenten verspreid. In deze

vraag of het indienen van een zienswijze

publicaties was de mogelijkheid tot het

zinvol en/of nodig zou zijn.

. 11

j*-.

indienen van een zienswijze opgenomen.
Ook is het herindelingsontwerp digitaal
Het herindelingsontwerp lag van vrijdag

toegezonden aan de omliggende gemeenten

21 december 2018 tot en met donderdag

en aan betrokken partijen (gemeenschappelijke

14 februari 2019 ter inzage bij de recepties van

regelingen en andere samenwerkingspartners),

de gemeentehuizen van Haaren, Oisterwijk,

met het verzoek om binnen dezelfde termijn

Vught, Boxtel en de Stadswinkel in Tilburg. In

van achtweken een zienswijze te geven. Op

de dorpen van de gemeente Haaren lag het

deze manier is het ‘regionaal draagvlak’ voor

herindelingsontwerp ook in de gemeenschaps-

de beoogde herindeling inzichtelijk gemaakt,

en dorpshuizen ter inzage. Het herindelings

zoals beschreven in het geldende

ontwerp was verder op de gezamenlijke

beleidskader gemeentelijke herindeling.

website van de gemeenten te raadplegen:
www.haaren.nl/herindeling.

Na afloop van de zienswijzetermijn werden de
zienswijzen door de gezamenlijke gemeenten

Iedereen die dat wilde, kon tijdens de periode

van een conceptreactie voorzien. Tijdens

dat het herindelingsontwerp ter inzage lag

speciaal daarvoor ingerichte hoorzittingen

een reactie geven. Dit was mogelijk door

(dat wil zeggen geen onderdeel van het

schríftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze

wettelijkverplichte kader) konden indieners

in te dienen bij een van de colleges van

een mondelinge toelichting geven op hun

burgemeester en wethouders van de

zienswijze en op de conceptreactie. Naar

betrokken gemeenten (art. 5, Wetarhi). Ook

aanleiding daarvan werd het herindelings

een ondersteunende reactie werd op prijs

ontwerp verwerkt tot voorliggend

gesteld. De gemeente Haaren stuurde in

herindelingsadvies.

december 2018 huis-aan-huis een brief aan
alle inwoners en organiseerde tijdens de
termijn van terinzagelegging van het
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8.

VERVOLGPROCES

w

WJW tri

Onderstaand schema geeft een overzicht van

is gezonden aan het college van

Als de minister het herindelingsadvies

de gevolgde stappen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

overneemt volgt binnen vier maanden een

(GS). GS voorziet het gemeentelijke advies

wetsvoorstel aan de ministerraad.

Wat

Wie

Herindelingsontwerp
Toezending vastgesteld herindelingsontwerp

Stuurgroep

aan Gedeputeerde Staten op 22 januari 2019

Toezending vastgesteld herindelingsontwerp

van een zienswijze en zendt de stukken aan
de ministervan Binnenlandse Zaken en

Uitgaandevan de herindelingvan de

Koninkrijksrelaties (BZK).

gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel

De ministervan BZK beoordeelt de gevolgde

en Tilburg per 1 januari 2021, zien de

procedure en toetst aan de criteria van het

vervolgstappen voor het wetgingsproces en

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’.

de feítelijke herindeling er als volgt uit:

Stuurgroep

aan betrokken partijen zoals buurgemeenten van Haaren,

Wat

Wie

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg, waterschappen,
gemeenschappelijke regelingen op 19 december2018
Herindelingsadvies
Herindelingsadvies voorzien van een provinciale
Bekendmaking raadsbesluiten en terinzagelegging

Colleges van B&W van Haaren,

voor acht weken op 21 december 2018

Oisterwijk, Vught, Boxtel en
Tilburg

Indienen zienswijzen bij de colleges van B&W uiterlijk

Iedereen die dat wil

binnen acht weken na officiële bekendmaking, dat wil

zienswijze
Beschrijvingvan de nieuwe grenzen

Gedeputeerde Staten

Toezending herindelingsadvies met provinciale zienswijze

Gedeputeerde Staten

aan de ministervan BZK

Wetgevingsproces

zeggen tot en met 14 februari 2019

Toetsing herindelingsadvies aan beleidskaders en

Indienen zienswijzen bij de colleges van B&W

Besturen van omliggende

uiterlijk binnen acht weken na officiële bekendmaking

gemeenten, waterschappen,

van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019

gemeenschappelijke regelingen

Opstellen Reactienota

Colleges

Vaststellen herindelingsadvies gelijktijdig en gelijkluidend

Gemeenteraden van Haaren,

3 (Tilburg) en 6 juni 2019 (overige gemeenten)

Oisterwijk, Vught, Boxtel en
Tilburg

Ministervan BZK

opstellen wetsvoorstel
Besluitvorming in ministerraad en adviesaanvraag bij

Ministervan BZK

de Afdeling advisering Raad van State
Advies Afdeling advisering Raad van State

Raad van State

Indienen wetsvoorstel bij Tweede Kamer

Minister

Behandelingen stemming

Tweede Kamer

Indienen wetsvoorstel bij Eerste Kamer

Minister

Behandelingen stemming

Eerste Kamer

Publicatie wet

Ministervan BZK

Effectuering van de herindeling
Toezending vastgesteld herindelingsadvies aan

Voorbereidingen op vorming gewijzigde gemeenten

Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg

Herindelingsverkiezingen Oisterwijk, Vught en Boxtel

Oisterwijk, Vught en Boxtel

Gemeenten/Stuurgroep

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
november 2020

Vervolgproces
en communicatie
8.2.

Vervolgproces provincie
Het herindelingsadvies is eensluidend

Opheffen gemeente Haaren en start gewijzigde gemeenten

Van rechtswege (op basis van

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg 1 januari 2021

de aangenomen wet)

Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg: maart 2022

Tilburg

vastgesteld op 3 juni 2019 in Tilburg en op
6 juni 2019 in Haaren, Oisterwijk, Vught en
Boxtel. Het vastgestelde herindelingsadvies
76
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VERVOLGPROCES

Communicatie

geplaatst in het Gemeenteblad op overheid,
nl en in de dorpsbladen en kranten van alle

Nadat de gemeenteraden het herindelings-

gemeenten. De informatie is tot 1 januari 2021

advies vaststelden is door de gemeenten

beschikbaar via de gezamenlijke website

een gezamenlijk persbericht uitgedaan.

www.haaren.nl/herindeling.

Hierin staat informatie over het vastgestelde
herindelingsadvies en het vervolgvan het

De indieners van zienswijzen kregen al

wettelijke traject. Ook op social media

eerdereen persoonlijk bericht over het

(Twitteren Facebook) is hieraan bekendheid

herindelingsadvies op het moment dat het in

gegeven. Daarnaast is er een publicatie

de openbaarheid werd gebracht.
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BIJLAGEN
1. Nota nieuwe grenzen
2. Logboeken draagvlakonderzoek en samenvatting
hoorzittingen
3. Overzicht van gemeenschappelijke regelingen
4. Reactienota op de zienswijzen
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BIJLAGE 1
NOTA NIEUWE GRENZEN
1. Inleiding

punt. De bestaande grenzen staan weergegeven
op (bijlage 1). Deze bestaande vier dorpen,

INHOUDSOPGAVE

1.
2.

3.

83

Inleiding
Bestaande dorpsgrenzen

Bestuurlijke voorwaarden begrenzing

83

83

4.

Logische grenzen

84

5.

Door inwoners uitgesproken voorkeuren voor grenswijziging

85

6.

Nieuwe begrenzing

86

6.1

Nieuwe gemeentegrens Tilburg-Vught

86

6.2

Nieuwe gemeentegrens Oisterwijk-Tilburg

87

6.3

Nieuwe gemeentegrens Oisterwijk-Vught

87

6.4

Nieuwe gemeentegrens Boxtel-Vught

88

6.5

Nieuwe gemeentegrens Boxtel-Oisterwijk

89

De gemeente Haaren heeft besloten over

de resultaten van de gespreksronde2 en

te gaan tot herindeling. Daartoe wordteen

een aantal eerdere onderzoeken vormden

gezamenlijk herindelingsproces gevolgd.

de basis voor het raadsvoorstel en -besluit

Deze “nota nieuwe grenzen” maakt deel uit

“richtingbepaling voor herindelingsontwerp

van het herindelingsadvies. Op 20 april 2018

gemeente Haaren” van de gemeente Haaren

is het Plan van Aanpak ‘Herindeling Haaren

van 5 juli 2018 (bijlage 2) en heeft de volgende

Fase I - Voorbereiding wetgevingsvoorstel’

uitkomst:

vastgesteld door de stuurgroep Herindeling

7.

Vervolg

Haaren gaat naarde gemeente Oisterwijk

het bepalen van de nieuwe grenzen op basis

-

Helvoirt gaat naar de gemeente Vught

van twee producten:

-

Esch gaat naarde gemeente Boxtel

-

Biezenmortel gaat naarde

*

Een voorstel welk dorp van Haaren over

gemeente Tilburg

gaat naar welke gemeente (hoofdlijnen);
*

Een nota nieuwe grenzen

Overeenkomstig het besluitvan 5 juli 2018

(detailuitwerking).

gaat er geen gedeelte van de gemeente Haar
en naar de gemeente Heusden.

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van
Bestaande Dorpsgrenzen Biezenmortel,

91

Raadsbesluit richtingbepaling voor

Haaren besloten over het voorstel “richting
bepaling voor herindelingsontwerp gemeente

Esch, Haaren, Helvoirt
Bijlage 2:

-

89

Bijlagen
Bijlage 1:

Haaren. Onderdeel van dit Plan van Aanpak is

92

3. Bestuurlijke voorwaarden
begrenzing

Haaren”. In deze “Nota nieuwe grenzen” is

herindelingsontwerp gemeente Haaren met bijbehorend

deze richtingbepaling als vertrekpunt geno

De gemeente Tilburg heeft als voorwaarde

raadsvoorstel en bijlagen

men, samen meteen verdere detailuitwerking

gesteld dat de voorkeursdatum van 1 januari

van de begrenzing. Hierbij zijn als vertrekpunt

2021 alleen haalbaar is als het gaat om een

voor de nieuwe grenzen de huidige dorps

grenscorrectie voor het deel van Haaren dat

grenzen gehanteerd van waaruit de gemeen

overgaat naarde gemeente Tilburg (Biezen

te Haaren in 1996/1997 is ontstaan.

mortel). Dit betekent dat het inwoneraantal

Bijlage 3:

Prognose Haaren

104

Bijlage 4:

Kaart nieuwe grenzen inclusief detailkaarten

106

van Biezenmortel maximaal lOTo magzijn van

2. Bestaande dorpsgrenzen

het totale inwoneraantal van de gemeente
Haaren op peildatum 1 januari 2020.

1 Een als dorp aangeduide woonlocatie en het aanliggend (buiten)gebied binnen de door het CBS
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De gemeente Haaren is in de járen negentig

Op basis van beschikbare bevolkingsgegevens

gevormd uit de voormalige gemeenten Esch,

heeft overleg plaatsgevonden met de provin

Haaren en Helvoirt, een deel van de voorma

cie Noord-Bra bant over de wijze van prog

lige gemeente Udenhout (Biezenmortel) en

nosticeren, hierbij is overeengekomen dat de

kleine gebiedsdelen van de gemeenten Vught

woningbouwprogrammering als input wordt

en Boxtel. De gebiedsdelen uit de gemeen

gebruikt. Gelet op de bevolkingssamenstel

ten Vught en Boxtel zijn toegevoegd aan de

ling en de woningbouwprogrammering van

dorpen Esch, Haaren en Helvoirt. Gemeente

de gemeente Haaren is het gerechtvaardigd

Haaren bestaat vanaf dat moment uitvier

om te stellen en aan te nemen dat het

dorpen met tot op de dag van vandaag ieder

inwoneraantal van Biezenmortel op 1 januari

vastgestelde dorpsgrenzen een en ander zoals weergegeven op de CBS buurtenkaart 2017.
2 De gemeente Haaren heeft in het voorjaar van 2018 een gespreksronde georganiseerd om de voorkeuren

een eigen karakter. De bestaande dorps

2021 minder isdan lOTovan het inwoneraantal

grenzen, van waaruit de gemeente Haaren is

van de gemeente Haaren (bijlage 3).

van de inwoners in beeld te krijgen. De inwoners hebben deze voorkeuren kenbaar kunnen maken.

ontstaan in 1996 en 1997 vormen het vertrek
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4. Logische grenzen

2. Bestaande barrières aanhouden die
landschap bepalend zijn en die mensen

5. Door inwoners uitgesproken
voorkeuren voor grenswijziging

*

De gehele Gijzelsestraat naaréén
gemeente (Tilburg) ook aangevuld met

Onderdeel van deze nota nieuwe grenzen is

niet makkelijk oversteekbaar zijn.

bepalen waaraanpassingen ten opzichte van

Er wordt voor de begrenzing zoveel mogelijk

De gemeente Haaren heeft in de periode

de huidige dorpsgrenzen gewenstzijn om

aansluiting gezocht met bestaande barrières

van 20 maart t/m 16 april 2018 een gespreks

*

N65alsgrenstussenTilburgen Oisterwijk;

vanuiteen bestuurlijke optiek en metdraag-

in het landschap zoals wegen, spoorlijnen en

ronde georganiseerd. Door middel van een

*

Alle adressen aan de Hoge Raam naarde

vlak van inwoners onlogische situaties bij

watergangen van enige omvang.

praatprent zijn de inwoners van de gemeente

splitsing te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid

het gebied Klein Laaren een gedeelte van

Haaren uitgenodigd om voorkeuren aan te

de Udenhoutseweg;

gemeente Oisterwijk;
*

Buurtschap De Ruiting binnen één

dat voor het herindelingsadvies als algemeen

3. Respecteren samenhangende land

geven met betrekking tot grenswijzigingen.

uitgangspunt geldt:

schappelijke elementen

Hiervoor konden de inwoners aangeven op

Het is niet wenselijk dat samenhangende

welke locatiesdatzij vinden datde grenzen

1. Aansluiten bij bestaande

landschappelijke elementen die nu in één

moeten worden aangepast en waarom. Van

dorpstructuren

gemeente liggen doorde nieuwe begrenzing

de ingekomen reacties bevatte 178 reacties

Dit uitgangspunt beoogt eenheid van kern en

over meerdere gemeenten worden verdeeld.

ook een voorkeur voor aanpassing van de

Verder gaven verschillende inwoners als

begrenzing. Kort samengevat hebben de

voorkeur mee zoveel mogelijk aansluiting te

dorp met het oog op het behoud van leef

gemeente begrenzen;
*

Het gebied De Noenes en omgeving naar
de gemeente Vught;

*

Nog wat mineure verzoeken.

baarheid. Hierbij geldt dat:

4. Consistente aansluiting bij de

ingekomen voorkeuren betrekking op:

zoeken bij de bestaande dorpsgrenzen en dat

*

de bestaande vierdorpen Biezenmortel,

bestaande grenzen van de ontvangende

*

N65 als grens tussen Vught en Oisterwijk;

maatwerk voorstelbaar is.

Esch, Haaren en Helvoirt met hun buiten

gemeenten

*

Delen van het buitengebied van Helvoirt

gebied de basis zijn voorde herindeling;

Voor het bepalen van logische grenzen speelt

naarde gemeente Heusden. Hiervoorzijn

Een aantal van deze ontvangen voorkeuren

eenheid van het dorp met het oog op het

ook eenduidigheid met hoe nu de ontvangende

verschillende straten genoemd, het

heeft geleid tot aanpassing van de begrenzing.

behoud van leefbaarheid (o.a. behoud

gemeenten aan elkaar grenzen een rol.

gebied Loonse en Drunense Duinen en

Bij de afweging hieroverzijn naast de van

ook de optie om De Zandleij als grens

inwoners ontvangen motivatie ook de eerder

*

voorzieningen). De dorpen vormen

*

hechte gemeenschappen. Dat geldt niet

5. Versnippering van bestaande

tussen de gemeenten Heusden en Vught

genoemde bestuurlijke uitgangspunten

alleen voorde kern, maar ook voor het

kadastrale percelen voorkomen

aan te houden;

betrokken. Een uitgesproken voorkeur heeft

bijbehorende buitengebied. Het bij elkaar

Het is niet wenselijk dat een bestaand

Delen van het buitengebied van Esch

tot aanpassing van de begrenzing geleid

houden van dorpsgemeenschappen is

kadastraal perceel verdeeld wordt en in

naarde gemeente Vught. Hiervoorzijn

indien hiermee de benoemde uitgangspunten

belangrijk voor de leefbaarheid;

verschillende gemeenten komt te liggen.

verschillende straten genoemd, huizen

voldoende gediend danwel geborgd zijn.

voorzieningen op de schaal van de

Daarnaast is ook voor wegen en waterwegen

cluster Oude Tol (Hal), de optie landgoed

dorpen zijn onlosmakelijke verbonden

versnippering ongewenst. Om die reden

Beukenhorst naaréén gemeente en de

met de kernen. Ze dragen bij aan de

wordt voordeze zaken als uitgangspunt

Essche Stroom als mogelijke gemeente

sociale cohesie en aan gemeenschapszin.

geformuleerd dat:

grens;

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van

*

een wegprofiel (incl. bermen en trottoir)

*

*

De begrenzing tussen de gemeenten

verenigingen en komen bijna altijd uit het

in zijn geheel naar één gemeente gaat,

Tilburg en Vught bij de Oude Bosschebaan.

‘eigen’ dorp.

daarbij gaat de voorkeur uit naar de zijde

Hieroverwerden verschillende opties

waaraan de meeste adressen liggen;

aangereikt. Waaronder meer locaties toe

bij voorkeur het midden van een

voegen bij Tilburg maarook een groter

waterweg de grens vormt.

deel van de Oude Bosschebaan naar

Daarnaast is er een aantal specifieke
uitgangspunten benoemd om onlogische

*

situaties in de begrenzingte voorkomen:

Vught;

3 Andere operationele zaken zoals beheeraspecten (bv. afvalinzameling) worden beschouwd als

4 Deze praatprent bestond uit de bestaande dorpsgrenzen. Voorsorterend op uitgangspunten voor

praktische uitwerkingen die los staan van de identiteit van het gebied en daarom geen rol spelen bij het

logische grenzen waren hierop een aantal mogelijke aanpassingen gemotiveerd. Deze voorgestelde

bepalen van de grenzen. Deze operationele zaken komen in het vervolgproces aan de orde. Hierbij wordt

aanpassingen hebben een plek gekregen in het uiteindelijke begrenzingsvoorstel.

aandacht gevraagd voor die straten die als grens zijn aangewezen tussen twee gemeenten.

5 Over een aantal van deze voorkeuren ontvingen ook de provincie en ontvangende gemeenten een brief
van de betreffende inwoners. Ook deze input is meegenomen in de afweging.
6 Hierbij is bestuurlijk bepaald dat eigendom van één persoon in verschillende gemeenten op zichzelf
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geen reden is om te constateren dat een grens onlogisch is en aanpassing daarvoor dus passend is.
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een bedrijf met camping en recreatieappar-

gevolg dat een veel groter gebied betrokken

7. N65

tementen. Deze solitair gelegen locatie is bij

zou moeten worden. Daarmee wordt er fors

Op grond van de bestaande dorpsgrenzen

In bijlage 4 is de kaart opgenomen waarop de

Tilburg begrensd zodat deze binnen dezelfde

afgeweken van de bestaande grenzen.

ligt een klein gedeelte buitengebied van het

nieuwe begrenzing is aangegeven. Vertrek

gemeente komt als de overige vergelijkbare

-

dorp Haaren ten noorden van de N65 en zou

punt hierbij zijn de bestaande dorpsgrenzen.

bedrijven aan de Oude Bosschebaan.

de Gijzelsestraat hebben geen gedeelde voor

dit gebied zijn ingedeeld bij de gemeente

keur uitgesproken om naarTilburgtegaan.

Oisterwijk. De huidige gemeentegrens tussen

6. Nieuwe begrenzing

Deze zijn op basis van de eerder benoemde

De bewoners aan de Helvoirtse zijde van

uitgangspunten op twaalf punten aangepast

2. De Runsvoort

Een aantal inwoners aan deze zijde heeft

Oisterwijk en Tilburg ligt echterop de N65.

om onlogische situaties te voorkomen. Op

Bij De Runsvoort is voornamelijk de bestaan

uitgesproken bij Vught te willen blijven horen.

In dit deel van het buitengebied van Haar

de kaartzijn de aanpassingen genummerd.

de dorpsgrens gevolgd, soms een kleine af

In dit hoofdstuk wordt per nieuw bepaal

wijking zodat het hele huidige wegprofiel naar

5. Kruispunt Gijzelsestraat-Gezel-

enkele verspreid liggende woonadressen en

de gemeentegrens de nieuwe begrenzing

één gemeente gaat. In dit geval de gemeente

straat-zandweg in het verlengde van de

landbouwpercelen. Gelet op de bestaande

kort gemotiveerd. Ookworden daarbij de

Vught.

Lage Raam

grens tussen Tilburg en Oisterwijk en eenheid

Op grond van de bestaande dorpsgrenzen

in het natuurgebied is het logischer om voor

afwijkingen ten opzichtevan de bestaande

en liggen het natuurgebied De Leemkuilen,

dorpsgrenzen beschreven en gemotiveerd. De

3. Aansluiting De Runsvoort,

is hier sprake van een stukje Haaren ten

de begrenzing aan te sluiten bij de bestaande

nummers in de tekst bij deze aanpassingen

Udenhoutseweg

noorden van de N65 en zou dit gebied zijn

grenslijn tussen Oisterwijk en Tilburg langs de

corresponderen met de nummers op de kaart

Hier is voornamelijk de bestaande dorpsgrens

ingedeeld bij de gemeente Oisterwijk. Dit

N65. Hiermee komt het gehele wegprofiel van

en detailkaarten in bijlage 4. Hierdoor is op

gevolgd met een kleine afwijking zodat het

wordt gezien als niet logisch. Voor de nieuwe

de N65 in de gemeente Tilburg te liggen.

de kaartterugte vinden waarde betreffen

hele huidige wegprofiel naar één gemeente

begrenzing wordt nu hierde N65 aangehouden.

de afwijking ten opzichtevan de bestaande

gaat, in dit geval de gemeente Vught.

Vervolgens is hier de nieuwe grens tussen
Tilburg en Vught bepaald op de zandweg in

dorpsgrenzen heeft plaatsgevonden.

6.1 Nieuwe gemeentegrens
Tilburg-Vught

4. Gijzelsestraat

het verlengde van de Lage Raam vanwege de

Hier is de bestaande dorpsgrens aangepast

oriëntatie van de woningen in dit gebied op

De nieuwe grens tussen de gewijzigde ge

om te borgen dat het wegprofiel in één

de kern Helvoirt.

meenten Oisterwijk en Vught komt in grote

gemeente komt te liggen, in dit geval de
De nieuwe grens tussen de gewijzigde ge

gemeente Tilburg.

meenten Tilburg en Vught komt in grote lijnen
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6.3 Nieuwe gemeentegrens
O i ste rw ij k-Vu gh t

lijnen te liggen op de N65, Raamse Loop, een
6. Project N65

klein stukje Hoge Raam, Hoge weg, De Voort,

Hier is geanticipeerd op het project N65 en

omgeving Broeksteeg en De Broekleij. Dit sluit

te liggen langs de wegen Oude Bosschebaan,

Erzijn meerdere voorkeuren uitgesproken

daarom de bestaande begrenzing aangepast

grotendeels aan bij de bestaande dorpsgren

De Runsvoort, Gijzelsestraat, en de zandweg

die toezien op verdergaande aanpassing van

zodat het totale projectgebied in de gemeen

zen. Op een aantal punten is hier in beperkte

in het verlengde van de Lage Raam tot aan de

de bestaande grenzen. De meest benoems-

te Vught komt. Daarnaast is bepaald dat voor

mate van afweken om tot logische grenzen te

N65. Dit sluit grotendeels aan bij de bestaan

waardigezijn de voorkeuren diegaan overhet

de gemeente Oisterwijk hier de grens op de

komen.

de dorpsgrenzen. Op een aantal punten is

gebied Gijzelsestraat/Klein Laar. De bestaan

N65 het meest logisch is. Dit heeft tot gevolg

hier in beperkte mate van afweken om tot

de dorpsgrens ligt van oorsprong midden op

dat er ook nog een deel van de N65, namelijk

8. Hoge Raam I Hogeweg

logische grenzen te komen.

de weg. Op basis van de uitgangspunten gaat

het stuk vanaf de projectgrens van het project

De bestaande dorpsgrens lig hierop de Hoge

het gehele wegprofiel naarde gemeente

N65 tot aan de zandweg in het verlengde van

Raam, waardoor de adressen aan deze straat

1. Oude Bosschebaan

Tilburg (erzijn meeradressen aan de zijde

de Lage Raam, in de gemeente Vught komt.

in verschillende gemeenten zouden komen

De Oude Bosschebaan is een duidelijke grens

van Biezenmortel, dan aan de zijde van

te liggen. Vlak achter de drie woonperce-

in het landschap. Indien hierde bestaande

Helvoirt). Verzoeken tot verdergaande aan

len aan de Helvoirtse kant van deze straat

dorpsgrens gevolgd wordt dan komt het

passing aan de grens zijn niet gehonoreerd

huidige wegprofiel niet in zijn geheel in één

om een tweetal redenen:

gemeente te liggen. Hier is nu de begrenzing

-

op aangepast zodat het hele wegprofiel in de

alle adressen aan de Gijzelsestraat en Klein

De nieuwe grens tussen de gewijzigde

der is voor het verdere verloop daar waarde

gemeente Tilburg komt te liggen. Daarnaast

Laar betekent dat op zoek moet worden

gemeenten Oisterwijk en Tilburg komtte

Raamse Loop en de Hoge Raam elkaarweer

is de grens aangepast ter hoogte van het

gegaan naar een nieuwe logische grens. Deze

liggen op De N65. Dit is in afwijking van de

kruisen het wegprofiel Hoge Raam - Hogeweg

perceel Oude Bossche Baan 35. Dit betreft

is in de nabijheid niet om handen, met als

bestaande dorpsgrenzen.

in zijn geheel in één gemeente begrenst.

6.2 Nieuwe gemeentegrens
Oisterwijk-Tilburg

Het binnen één gemeente brengen van

loopt de waterloop Raamse Loop. Dit is een
opvallende lijn in het landschap waarmee een
logische gemeentegrens wordt gevormd. Ver
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De meeste adressen aan deze weg zijn Haaren,

grenzen. De meest benoemingswaardig

Hier heeft dus geen aanpassing plaatsgevonden

daarom aansluiting van het wegprofiel bij de

hiervan zijn het gebied ten zuiden van de N65

ten opzichtevan de bestaande dorpsgrenzen.

gemeente Oisterwijk.

naarde gemeente Oisterwijk en het gebied

Voorwat betreft het verzoek van het landgoed

Deze nota nieuwe grenzen maakt als bijlage 1

De Noenesen omgeving naar de gemeente

kan daar nog aan toe worden gevoegd dat het

onderdeel uitvan het herindelingsadvies.

In het kadervan de plannen rondom de aan-

Vught. In deze gebieden was geen unanieme

totale landgoed gelet op de uiterlijke verschij

Het herindelingsadvies wordt in juni 2019

passingvan de N65, vindt er een verkenning

voorkeur te definiëren er is hierdus aange

ningsvorm geen duidelijk in het landschap

behandeld in de gemeenteraden van

plaats naarde mogelijkheden om een paral

sloten bij de historische situatie en hiervoor

herkenbare eenheid vormt. Het gedeelte

Haaren, Boxtel, Vught, Tilburg en Oisterwijk.

lelweg en een fietstunnel aan te leggen onder

geen aanpassing gedaan aan de bestaande

dat gelegen is in Vught betreft de historische

Het vastgestelde herindelingsadvies incl.

de N65. Deze verkenning is nog nietafgerond

dorpsgrenzen.

buitenplaats. De in de gemeente Haaren ge

bijlagen zal vervolgens in procedure worden

legen gronden zijn van oorsprong agrarische

gebracht conform de Wetarhi.

en er is nog geen sprake van besluitvorming
hierover. Daarmee is het nog te prematuur om
bij het bij het bepalen van de gemeentegren

6.4 Nieuwe gemeentegrens
Boxtel-Vught

zen in het kadervan het herindelingsadvies
hier rekening mee te houden.

7. Vervolg

gronden en ookalszodanig herkenbaarin
het landschap. De ruimtelijke uitstraling van
deze gronden is meer in samenhang met het

De nieuwe grens tussen de gewijzigde

overige nabijgelegen buitengebied van Esch

gemeenten Boxtel en Vught komt in grote

dan met het landgoed. Een duidelijke grens

9. Omgeving Broeksteeg

lijnen te liggen langs de Haarenseweg, via

wordt hier juist gevormd door de huidige

Hier is de bestaande dorpsbegrenzing be

een stukje Pickensteeg naarde Broekstraat,

gemeentegrens, die loopt door de Broekstraat

perkt aangepast zodat er een in het land

Groenendaal en Essche stroom. Dit sluit gro

en Groenendaal.

schap zichtbare lijn wordt aangehouden en

tendeels aan bij de bestaande dorpsgrenzen.

om te voorkomen dat een aaneengesloten

Op een klein stuk is hier in beperkte mate van

perceel van één eigenaar in verschillende

afweken om tot logische grenzen te komen.

6.5 Nieuwe gemeentegrens
Boxtel-Oisterwijk

conform de praatprent in zijn geheel in de

11. Pickensteeg I omgeving

De bestaande dorpsgrens tussen Haaren en

gemeente Vught.

De bestaande dorpsbegrenzing is hier iets

Esch ligt niet langs wegen maar langs land-

aangepast zodat de natuurlijke begrenzing in

bouwpercelen tussen de straten

10. Helvoirtsbroek I Overeind I Oirbroef-

het landschap wordt gevolgd en voorkomen

Haarenseweg en de Ruiting. Ook voorde

dreef/ Essche baan

wordt dat percelen die één geheel vormen in

nieuwe grens tussen de gemeenten Boxtel en

Historisch gezien hoorde dit gebied bij de

verschillende gemeenten komen te liggen, dit

Oisterwijk vormt deze bestaande dorpsgrens

gemeente Vught. Dit is bij de herindeling

wordt de gemeente Vught.

het vertrekpunt. Hier is in beperkte mate van

tltlHtH.
i

n i

gemeenten komt te liggen. Dit perceel komt

1996/1997 deels opgenomen binnen de

afgeweken om tot logische grenzen te komen.

dorpsgrenzen van Helvoirten deels binnen

Voor wat betreft de begrenzing tussen de

de dorpsgrenzen van Haaren. Gezien historie

gemeenten Boxtel-Vught zijn nogandere

12. Haarenseweg - Ruitingf omgeving

en de samenhang van het gebied gaatdit

voorkeuren uitgesproken, vooral om meer

De bestaande dorpsgrenzen zijn hier in be

deel van het Helvoirtsbroek als totaal naarde

percelen van het buitengebied van Esch op

perkte mate aangepast, zodat deze aansluit

gemeente Vught. Ook het gebied bij Overeind

te nemen binnen de gemeente Vught. De

bij natuurlijke grenzen in het landschap, per

Į Oirbroekdreef en Essche baan hoort histo

meest benoemingswaardige hiervan zijn het

celen niet doorsneden worden, het agrarisch

risch gezien bij de gemeente Vught. Ook dit

aanhouden van de Essche Stroom als begren

bouwvlak aan De Ruiting4 in één gemeente

gebied inclusief de paar daar gelegen woon

zing tussen de gemeenten Boxtel en Vught en

komtte liggen, buurtschap De Ruiting in

locaties komt daarom in de gemeente Vught.

het totale landgoed Beukenhorst opnemen

één gemeente komt en dat samenhangende

binnen de gemeente Vught. Deze gevraagde

landschappelijke elementen worden geres

Voor wat betreft de begrenzing tussen de

aanpassingen zijn forsten opzichtevan de

pecteerd. Hierdoor gaan de adressen Ruiting

gemeenten Oisterwijk-Vughtzijn nogandere

bestaande dorpsgrenzen. Hierdoor komt de

5,6,7 en 8 in afwijkingvan de bestaande

voorkeuren uitgesproken, vooral tot verder

eenheid van kern en dorp met het oog op het

dorpsgrenzen naarde gemeente Boxtel.

gaande aanpassing van de bestaande

behoud van leefbaarheid onderdrukte staan.
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BIJLAGE 1:
BESTAANDE DORPSGRENZEN BIEZENMORTEL,
ESCH, HAAREN, HELVOIRT
Bijlage 1:

Bestaande dorpsgrenzen Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt

Bijlage 2:

Raadsbesluit richtingbepaling voor herindelingsontwerp
gemeente Haaren met bijbehorend raadsvoorstel en bijlagen

'ůċ 1 Hl
Bijlage 3:

Prognose Haaren

Bijlage 4:

Kaart nieuwe grenzen inclusief detailkaarten:

4.1 Detailkaart aanpassing puntl

1

Heivoirf

4.2 Detailkaart aanpassing punt2
4.3 Detailkaart aanpassing punt3
4.4 Detailkaart aanpassing punt4
4.5 Detailkaart aanpassing puntS
4.6 Detailkaart aanpassing punt 6
4.7 Detailkaart aanpassing punt7
4.8 Detailkaart aanpassing punt8
4.9 Detailkaart aanpassing punt9

mm

Wfjï

. JĮ

4.10 Detailkaart aanpassing punt 10
4.11 Detailkaart aanpassing punt 11
4.12 Detailkaart aanpassing punt 12
iV.“*
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BIJLAGE 2:
RAADSBESLUIT RICHTINGBEPALING VOOR
HERINDELINGSONTWERP GEMEENTE HAAREN MET
BIJBEHOREND RAADSVOORSTEL EN BIJLAGEN

Raad:

Beslissing:

W g

f

v íĚ

B—T 9

gemeente
Haaren

9emeente

Haaren

Besluit van de raad

Voorstel aan de raad

Kv*r»'

ÉKh

f wh

Ilir|n«tk.flrl

•nMtyiiip

Raadsvergadering

5 juli 20"‘8

Raadsvergadering

S juli 2018

Registratienummer
Onderwerp

1098

Portefeuillehouder

Cahne Btom-Ke'sters

rich tingoepaling voor herhdcungsontwerp gemeente Haaren

Registratienummer

1158

Onderwerp

richtingbepaling veer hemde mgsontwerp gemeente Haaren

De raad van de gemeente Haaren;
in zijn ve'gader pg van 5]ul; 2018;

Te besluiten om

gezien het voorste van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018;
gelet op de behandeling in het raadselen van 21 juni 2018;
gelet op de Wet Ahri en het standpunt van de stuurgroep Herindeling Haaren

BESLUIT
1.

de gemeentersoen van de omliggende gemeenten te in'omteren dat voor het
her ndeíingsontwerp geldt dat;
1 1 er geen onderdeel van de gemeente Haaren naar de gemeente Heusden gaat;
1 2 Biezenmcrtel naar Tilburg gaat
1.3 Esch naar Boxtel gaat,
1.4 Haaren naar Oisterwijk gaat;
1.5 Helvo rt naar Vught gaat
1.6 Maatwerk in de nader te becalen begrenzing wordt toegepast om onlogische situaties bij
splitsing te voorkomen.

de gemeenteraden van de omliggende gemeenten te informeren dat voor het
hehndeiingscntwerp geldt dat
1 1 er geen onderdeel van de gemeente Haaren naar de gemeente Heusden gaat
4 2 B.ezenmortel naar T Iburg gaat
1 3 Esch naar Boxtel gaat.
1 4 Haaren naar Oiste'wi^ gaat
1.5 Hclvort naar Vught gaat.
16 Maatwerk in de nader te bepalen begrenzing wordt toegepast om onlogische situaties bį
splitsing te voorkomen

Inleiding
Op 20 april 2018 is het Plan van Aanpak ‘Herindeling Haaren Fase I - Voorbereiding
wetgevingsvoorstel' vastgesteld door de stuurgroep Herindeling Haaren Onderdeel van dit Plan
van Ajrpak -s het bepalen van de nieuwe grenzen op basis van twee producten
»
*

een voorstel welk dorp van Haaren overgaat naar welke gemeente (hoofdlijnen);
een nota nieuwe grenzen (detailuitwerking,.

Het henndelingsontwerp dat aan het Rijk wordt voorgelegd, wordt opgesteld door de gemeente
Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren ovememen. Voordat het
henndelingsontwerp kan worden geschreven moet dus duidelijk zijn welke dorpen naar welke
gemeente overgaan Uitgaande van vaststelling van het herindei.rtgsor.tweîp n december 2018
betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren vóór het zomerreces een besluit moet nemen over
welk dorp overgaat naar welke gemeente (product 1i De nota nieuwe grenzen (product 2) vormt
een onderdeel van het he' ndetingsontwerp dat op een later moment ter bes uitvormìrtg aan alle
betrokken gemeenteraden voort gL Hier vindt nadere detailuitwerking van de begrenzing plaats
(inclusief afweging met betrekking tot maatwerk:

De raad van de gemeente Haaren,

Dit voorstel met voergenomen besluit van het college van de gemeente Haaren wat enkel
betrekking heeft op product 1 wordt door de stuurgroep gerespecteerd.

Ghffìer

Pagina 1 van 1
Pogn-j t V*n 4

92

93

BIJLAGE 1
NOTA NIEUWE GRENZEN

BIJLAGE 2:
RAADSBESLUIT RICHTINGBEPALING VOOR
HERINDELINGSONTWERP GEMEENTE HAAREN MET
BIJBEHOREND RAADSVOORSTEL EN BIJLAGEN

onder de 10'ft van het totaal aantal inwoners van de gemeente Haaren bt jft zodat er
sprake is van een grenscorrectie

Proces tot op hadan
De gemeente Haaren heeft in de periodu van 20 maart t/m 16 apnl 2018 een gespreksronde
georganiseerd Door m.ddel van een praatprent (bijlage 1) zijn de -nwoners van de gemeente
Haaren uitgenodigd mee te denken, een mer r.g te geven en voorstellen te doen over de Wijze var
opsplitsing De historische grenzen 11996 en 1997) zijn gekozen als uitgangspunt voor de
gemeentegrenzen op de praatrrent De resultaten zijn bekend en zijn weergegeven in bijlage 2
Naar aanleiding van de/e resultaten en informatie uit eerdere onderzoeken heeft het college op 1
mei overwogen dat er voor de overgang van de dorpen Biezenmortel Haaren en Helvoirt
voldoende duidelijkheid .s om vcor de keuze van de raad een onderbouwd voorstel te kunnen
aanbieden Voor Esch was het beeld voor wat betreft de opvatting van de inwoners over de
overgang naar een andere gemeente op dat moment nog diffuus Hoewel er naar aanleiding van
de gespreksavonden vanuit Esch voel reaches zijn binnengekomen, virdt het college het van
belang dat zoveel mcgeîijk inwoners van Esch z ch hebben uitgesproken over de toekomst van
Esch Daarom is besloten om een aanvullende mailing naar alle adressen in Esch te verzenden
(bijlage 3). De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 4
Bestuursakkoord
Voor het proces van de opsplitsing heeft het college in zijn 'Bestuursakkoord 2018-2021/2022*
vermeld dat het opteert voor een opsplitsing langs de huidige dorpsgrenzen. individuele wensen
van nwoners voor grenscorrecties worden waar rrogeliįk gehonoreerd
Argumenten

11 Er gaat geen onderdeel van de gemeente Haaren naar de gemeente Heusaen
« Gemeente Heusden heeft in aanvang kenbaar gemaakt open te staan voor een eerder
geuíte wens van nwoners van de gemeente Haaren, om over te gaan in Heusden Via een
grenscorrectie buiten de Aihi tWel Algemene regels herīnde'ing)-structuur zou hieraan
invulling gegeven kunnen worden U t de gespreksronde s echter gebleken dat het aantal
inwoners dat de wens heeft om over te gaan raar de gemeente Heusden. minimaal is. Met
name gegeven deze minimale omvarg. betekent het ve'der volledig mee gaan draaien in
de op te lijnen Arhí-structuur. vcor Heusden een buitenproportionele benadering en mzet
Er gaat in dit traject dus geen onderdeel van de gemeente Haaren naar de gemeente
Heusden
1 2 Biezenmortel gaal naar Tilburg
» Tot 1 januari 1997 maakte Biezenmortel deel u-1 van de gemeente Udenhout Udenhout
werd bij de gemeente Tilburg geveegd
» De nauwe banden tussen Udenhout en Biezenmortel zijn blijven bestaar
» De onentatie van het dorp Biezenmortel ‘S in westelijke rchťng op het dorp Udenhout en
de gemeente Tilburg Dit kwam ook naar voren in het doo' inwoners samen met het PON
in maart 2008 opgestelde Dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel (Voorzieningen 4 6 pagina
32. Genoemd plan heeft mede als basis gediend voer de Toekomstvis-o Haaren 2022 (21
aprii 2011)
« Het rapport van WagenaarHoes over de toekomst van de gemeente Haaren (2015),
waarr meerdere scenano s werden onderzocht, bevestigt de oriëntatie van Biezenmortel
op Tilburg (Raadsvoorstel 26 november 2015, bijlage 1 pagina 6 c'itcnum 5
maatschappelijke oriëntatie)
» Uit de gespreksronde blijkt dat van de 572 adressen in Biezenmortel 68 unieke adressen
hebben gereageerd en hiervan hebben 34 adressen de voorkeur Tilburg aangegeven voor
de overige uitkomsten zie bijlage 2
* Uit de laatste cijfers blijkt dat er minder dan 10 inwoners in Biezenmortel te veel wonen
voor een grenscorrectie met Tilburg Eerder waren dat er meer Uit de prognoses b’ijkt dat
als de peildatum 1 januari 2020 wordt aangehouden het inwoneraantal van Biezenmortel

hcM»gb«paln(t voor herindrńiqsontwŕrp (1158)

13 Esch gaat naar Boxtel
* Tot i januan 1996 was Esch een zelfstandige gemeente
* De oriëntatie van het dorp Esch w.jst met specifiek in ėėn richting, maar zowel op de
gemeenten Boxtel. Vught als s Hertogenboscn Dit kwam naar voren in het door inwoners
samen met het PON in maart 2008 opgcstelde Dorpsontwikkel ngsplan Esch i4 6
Voorzieningen, pagina 31) Genoemd plan heeft mede als basis gediend voor de
Tookomstv's e Haaren 2022 (21 april 2011)
* Het rapport van WagenaarHoes over de toekomst van de gemeente Haaren (2015).
waarin meerdere scenario's werden onderzocht bevestigt de oriëntatie van Esch op Boxtel
en Vught (Raadsvoorstel 26 november 2015, b jlage 1 pagina 7, criterium 5,
maatschappelijke oriëntatie)
* Uit de gespreksronde bli.kt dat van de 919 adressen in Esch 278 unieke adressen hebben
gereageerd en hiervan hebben 148 adressen de voorkeur Boxtel en 120 de voorkeur
Vught aangegeven
* Uit du aanvullende mailing naar alle adressen in Esch opgeteld bij de eerste
gespreksronde komt dat in totaal 611 adressen hebben gereageerd en hiervan hebben
343 de voorkeur Boxtel en 246 de voorkeur Vught aangegeven Voor de ovenge
uitkomsten zie bijlage 4
* In Esch is geen sprake van een duidelijk van het dorp losstaand buitengebied Zo zijn er
bijvoorbeeld maatschappelijke voorzien ngen voor het dorp buiten de bebouwde kom
gelegen Die samenhang is voor de leefbaarheid van de gemeenschap bsch blìvend van
belang
1 4 Haaren gaat naar Oisteìyinjk
* Tot 1 januari 1996 was Haaren een zelfstanoige gemeente
« Uit het Dorpsontwikkelingsplan Haaren, dat door inwoners onder leiding van het PON is
opgesteld In maart 2008 blijkt dat Oisterwi.k en Vught belangrijke plaatsen zijn waar van
voorzieningen gebruik wordt gemaakt Oìsterwijk vooral voor de winkels voor nietdagelijkse boodschappen, tandarts, bibliotheek en postkantoor/bank Vught wordt vooral
genoemd voor het voortgezet onderwijs (4 6 Voorzieningen, pagina 26) Genoemd
dorpsontwikkelingsplan heeft mede als bas s gediend voor de Toekomstvisie Haaren 2022
(21 april 2011).
* Het rapporl van WagenaarHoes over de toekomst van de gemeente Haaren (2015).
waarin meerdere scenar.o s werden onderzocht bevestig! de oriëntatie van Haaren op
Oistenwijk en TiĴburg.(Raadsvoorstel 26 noverrber 2015 bijlage ' pagina 6. criterium 5
maatschaDoc ;k orientat e)
* Uit de gespreksronde blijkt dat van ae 2326 adressen in Haaren 35 unieke adressen
hebben gereageerd en hiervan hebben 24 adressen de voorkeur Oisterwi K aangegeven
voor de overige uitkemsten zie bijlage 2
1 5 Helvoirt gaat naar Vught
* Tot 1 januari 1996 was Helvoirt een zelfstandige gemeente Uit het dorpsontwikkelingsplan
Helvoirt, dat door inwoners onder leiding van het PON is opgesteld in maart 2008. blijkt dat
Vught en Oisterwi,k belangrijke plaatsen zijn waar voorzieningen gebruikt worden (4 ô
Voorzieningen, pagina 36) Genoemo plan heeft mede als basis gediend voor de
Toekomstvisie Haaren 2022 (21 april 2011)
* Het rapport van WagenaarHoes over de toekomst van de gemeente Haaren (2015).
waarin meerdere scenario s werden onderzocht, bevestigt de belangrijkste oriëntatie van
Helvoirt op Vught Ook is er sjxake van een orientale cp s-Hertogerncsc(Raadsvoorstel 26 november 2015, dj lage 1 pagina 7, critenum 5 maatschappelijke
______ oriëntatie, criterium 5, maatschappelijke oriēntalĉi
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«

Uit de gespreksronde blijkt dat van de 1989 adressen in Hetvoirt 169 unieke adressen
hebben gereageerd en hiervan heboen 138 adressen de v/ons Vught aangegeven. Voor
de ovenge uitkomsten zie b jîage 2

1 S Maatwerk in de nader Ie bepalen begrenzing wordt loegeoasl om onlogische situaties bij
splitsing te ,ocrkomen
Als onderdeel van de nota nieuwe grenzen (product 2) wordt bepaald waar aanpassingen ten
opzichte van de huidige dorpsgrenzen gewenst zijn om onlog sche situaties b'; splitsing te
vocrkcmer

BIJLAGE 2.1
PRAATPRENT GESPREKSRONDE
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Uitnodiging gespreksronde
opsplitsing gemeente Haaren
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Kanttekeningen

1 3 Uit de gespreksronde voor Esch komt een duidelijk verschil tussen voorkeuren binnen en
buiten de bebouwde kom
- Uit de eerste gespreksronde b '.kt dat
o Er 192 adressen van binnen de bebouwde kom hebben gereageerd en hiervan
hebben 135 adressen de voorkeur Boxtel en 47 de voorkeur Vught aangegeven
o Er 86 adressen van buiten de bebouwde kom gereageerd en hiervan hebben 73
adressen de voorkeur Vught aangegeven en 13 adressen de voorkeur Boxte Voor de
ovonge uitkomsten zie bijlage 7
- Uit de aanvullende consultatie in Esch opgeteld bij de eerste gespreksronde b'ijkt dat:
o Er 515 adressen van binnen de bebouwde kom hebben gereageerd en hiervan
hebben 314 adressen de voorkeur Boxtel en 175 de voorkeur Vught aangegeven
o Er 96 adressen van buiten de betouwde kom gereageerd en hiervan hebben 66
adressen de voorkeur Vught aangegeven en 26 adressen de voorkeur Boxtel Voor de
overige uitkcmsten zie bijlage 4
- Dit beeld laat zien dat de wensen bnnen de bebouwde kom een ander beeld geven dan de
wensen buiten de bebouwde kom
Bijlagen
* Bi.'age 1
« Bijlage 2
» Bijlage 3
* Bijlage 4
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BIJLAGE 2.2
RESULTATEN GESPREKSRONDE

B ij wel ke g enteente wil het dorp E sch a a ns I u iten ?

Esch

Totaal aantal in gekomen readies:

Boxtel
Reacties

Biezenmortel

572

80

68

Vught

of Boxtel

Esch

919

425

278

Geer voorkeur

Haaren

2326

52

35

Voorkeur dorp

Helvoirt

1989

237

Unieke adressen

550

Overig

5

4

Totaal

799

554

Buiten
bebouwde
kom

Totaal

Binnen
bebouwde
kom

Buiten
bebouwde
kom

207

193

14

148

135

13

47

73

208

70

138

120

Boxtel of Vught

2

2

0

2

2

0

Tilburg

1

1

0

1

0

1
1

1
1

0

1
5

5

0

5

5

0

Haaren

1

1

0

1

1

0

Totaal

425

273

152

278

192

86

Vught

3)

Bij welke gemeente wil het dorp Biezenmorĩel aansluiten?
Unieke adressen

Voorkeur gemeente:
Oisterwijk

16

10

Tilburg

39

34

Geen voorkeur

2

2

Onbekend

2

2

Biezenmortel*

18

18

Helvoirt

3

2

Totaal

80

68

Aantal reacties

Unieke adressen

Voorkeur gemeente
2

2

Giste rwifk

28

24

Vught

Boxtel
Aantal reacties

0

Bij welke gemeente wil het dorp Haaren aansluiten?

Haaren

Blezenmortel

Bannen
bebouwde
kom

Ĩ69

794

Subtotaal

1)

Totaal

Voorkeur gemeente.
Totaal
aantal
adressen1

DORP

UNIEKE ADRESSEN

AANTAL KEACTOES

20

7

Helvoirt / Vught

1

1

Geer voorkeur

1

1

52

35

Totaal

Voorkeur dorp:

»

'Aanval

98

Handtekeningen twee straten gevraagd naar het dorp van voorkeur

n met

Sie op g rand vanBASū.d.

mei 231 E
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BIJLAGE 2.3

4)

BRIEF EXTRA CONSULTATIE ESCH

Bij welke gemeente vvīl het dorp Helvoirt aansluiten?

Helvoirt

Aantal reacties

0 m

Unieke adressen

gemeente
Haaren
hUVTi

Voorkeur gemeente:
Boxtel

1

1

Heusden

6

4

OĒsterwijk

8

6

Tilburg

5

4

Vught

2Ŭ2

13 a

Geen voorkeur

2

2

Onbekend

2

2

Voorkeur dorp:
3 iezen mortel

4

4

Haaren

1

1

Helvoirt

6

6

237

169

Totaal

Hairs'!, 1 msi 2D1S

Consultatie Esch lierindeEing gemeente Haaren
Beate inwoner van Esch,
De gemeenteraad besloot op 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente h a a ren. Eén va n de stappen
in het proces van opsplitsing is het bepalen aan welke gemeente Each -vordt toegevoegd. Uw mening is daarin
een belangrijke factor
Gespreksronde
In april vond de gespreksronde plaats. Deze gespreksronde bad tot doel uw antwoorden op onderstaande
vragen op te halen:
» 3ij welke gemeente wi.it u dat uw dorp aansluit?
» We ke begrenzing moet daarbij worden aa r gei"ouden?
I nventarisatie gesoreksronde voor Et dl
Voor Esch geeft een eerste inventarisatie van de gespreksronde geen helder antwoord op de eerste vraag. In
circa de helft van de reacties is aangegeven dat Esch bij Vtçht moet aansluiten. In de andere heft is
aargzgeven dat Esch juist bij Boxtel moet worden gevoegd dij de heŕndeiing. De voorkeur van het college gaat
uit naar het bijeen houden van het dorp Esch.

5) Overige reacties

OVERIG

Aantal reacties

Unieke adressen

Anoríem

1

1

Drunen

1

1

Onbekend

1

1

Vught

2

1

Totaal

5

4

Consultatie Esch
Wij halen graag meer informatie op in Esch. lecercem die tijdens de gesprekronde niet al een voorkeur heeft
uitgesproken voer Būxtel of Vughtals toekomstige gemeente, heeft de mogelijkheid om dat alsnog te doen.
Dok kunt u opnieuw uw voorkeur uitspreken a Is uvan gedachten bent vera nderd.
Hoe kuntu reageren?
Reageren kan t;'rr, iz mei door:
» uw reactie op de achterkant van deze brie* kenbaar te maken en middels bijgevoegde
antwoordenvelop retour te sturen.
» het reactieformulier in te vullen oo www. haaren Jil/hcekamst.
Informatie die u helpt een keuze te maken tussen de gemeenten kunt u vinden op www.haaren.nirtoenomst.
Hier vindt u bijvoorbeeld de brochure Toekomst gemeente haaren, waarin 'de gemeenten op 14 thema's
warden vergeleken, en de praatprent en presentatie uit de gespreksronde.
Namens burgemeester en wethouders,

Alphons Buunn-an
Idcū-secretaris

100

Je-annette Zwijnen burg- van der Vliet
burgemeesSef
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BIJLAGE 2.3

BIJLAGE 2.4
RESULTATEN EXTRA CONSULTATIE ESCH OPGETELD
BIJ UITKOMSTEN EERSTE GESPREKSRONDE

BRIEF EXTRA CONSULTATIE ESCH

Bij welke gemeente moet Esch aansluiten? Maak uw keuze kenbaar door een
vakje in te kleuren. U kunt slechts 1 keuze invullen.

ū Boxtel
D Vught

Resultaten raadpleging Esch - opsplitsing.
Omdat per adres één reactieformulier is verstuurd, zijn de reacties per adres geanalyseerd.
Reacties uit de eerdere raadpleging zijn ook meegenomen, voor zover vanuit deze adressen geen
nieuwe reactie is ontvangen.
In het totaal hebben 603 adressen uit Esch gereageerd.
Daarnaast hebben zeven adressen gereageerd die NIET in Esch ingeschreven staan; hiervan geeft
één adres aan voorkeur te geven aan Esch naar Boxtel, zes adressen geven aan voorkeur te geven
aan Esch naar Vught.
Deze adressen worden in de analyse hieronder niet meegenomen.

n Geen voorkeur
Zijn ir op dit adres personen met eerschilliende voorkeuren? Vul dit formuliier niet in en geef 'lli

Voorkeur

Aantal

Herkomst

Vught

241

Boxtel

340

reacties door via www.ha3ren.nl/tijeltom5t

Geen voorkeur

18

Geen overeenstemming

4

Esch
Esch
Esch
Esch
Esch
Esch
Esch
Esch

-

binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom

603

Aantal
175
66
314
26
17
1
2
2

603

Na sluitingsdatum van de raadpleging zijn nog acht reacties binnengekomen
Dat brengt het totaal aantal reagerende adressen op 611:

Voorkeur

Aantal

Herkomst

Vught

246

Boxtel

343

Geen voorkeur
Geen overeenstemming

18
4

611

102

Esch
Esch
Esch
Esch
Esch
Esch
Esch
Esch

-

binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom
binnen bebouwde kom
buiten bebouwde kom

Aantal
179
67
317
26
17
1
2
2

611
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Inleiding

Tot slot is een derde scenario doorgerekend.

De gemeente Haaren, bestaande uit de

Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van

dorpen Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en

de feítelijke bevolkingscijfers op 1 januari

Esch wordt opgesplitst. Het dorp

(bron: CBS). In het derde scenario wordt het

Biezenmortel gaat bij de opsplitsing naarde

aandeel van Biezenmortel als volgt berekend:

gemeente Tilburg. Waar het voor de

Ontwikkeling van het inwoneraantal van

ontvangende gemeenten Boxtel, Oisterwijk en

Biezenmortel volgens de historische lijn t.o.v.

Vughteen lichte samenvoeging betreft, is het

de ontwikkeling van het inwoneraantal van

uitgangspunt voor de gemeente Tilburg dat

de gemeente Haaren op basis van het

het gaat om een grenscorrectie.

woningbouwprogramma.

Voorwaarde om toepassingte kunnen geven

Uitgangspunten

aan een grenscorrectie is dat het verwachte

-

Resultaat Prognose
Ontwikkeling aandeel Biezenmortel t.o v, gemeente Haaren

Bevolkingscijfers Biezenmortel en

inwoneraantal op het moment van de

gemeente Haaren (Bron: CBS en BRP):

herindeling (1 januari 2021) minder isdan

o

Inwoneraantal dorp Biezenmortel
perl/1/2019:1.425

lOTovan het inwoneraantal van de totale
o

gemeente Haaren.

Inwoneraantal gemeente Haaren per
1/1/2019:14.195

Om hier antwoord op te geven is er een

-

Omvang woningvoorraad 1/1/2019 (

prognose gemaakt die het aandeel van het

Bron: CBS)

dorp Biezenmortel afzet t.o.v. het

o

(voorraad woningen): 5.904

inwoneraantal van de gemeente Haaren.
-

2017

Aantal woningen perl/1/2019

2020

Omwikkeling aandeel ľiktorhseh

Srerwrkř 1

Huishoudensgrootte gemeente Haaren

Methodiek

per 1/1/2019 is 2,4 personen per

Over de wijze waarop de prognose wordt

huishouden;

Gelet op de uitgangspunten van de prognose

daalt in de periode tot 2024 vervolgens naar

Woningbouwprogramma gemeente

voor het bepalen van het aandeel van het

9,550Zo.

Haaren april 2019

dorp Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren

opgesteld is overleg geweest met de provincie
Noord-Brabant. Hierbij is overeengekomen

-

dat voor het bepalen van het aandeel van het

luidt de conclusie dat:

De resultaten van de prognose zijn in lijn met

dorp Biezenmortel ten opzichte van de

Het aandeel van het dorp Biezenmortel t.o.v.

gemeente Haaren, gebruik wordt gemaakt

de gemeente Haaren bedroeg op 1 januari

Het aandeel Biezenmortel t.o.v. de gemeente

Biezenmortel is al enkele járen aan het dalen.

van de feítelijke bevolkingscijfers perljanuari

2019:10,0407o

Haaren op basis van scenario 1 op 1 januari

Deze trend zet zich de komende ja ren door.

een al eerder ingezette trend. Het aandeel

(bron: CBS) en dat er vooruit gekeken wordt

2021 naar verwachting minder is dan lOTo,

op basis van het woningbouwprogramma van

namelijk 9,6807o. Het aandeel daalt in de

Op grond van vorenstaande wordt

de gemeente Haaren (scenario 1).

periode tot 2024 vervolgens naar 9,5307o

aangenomen dat het aandeel van het dorp
Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren op

Tervergelijking is ereen tweede scenario

Op basisvan scenario 2 hetaandeel

de datum van de herindeling minder is dan

doorgerekend. Hierbij wordt ook gebruik

Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren op 1

lOTo. Hiermee wordt voldaan aan de

gemaakt van de feítelijke cijfers op 1 januari

januari 2021 naar verwachting minder is dan

wettelijke vereisten voor een grenscorrectie.

(bron: CBS), maarwordtop een andere wijze

lOTo, namelijk 9,8907o. Het aandeel daalt in de

vooruit gekeken. Scenario 2 prognosticeert

periode tot 2024 vervolgens naar 9,6807o

hetaandeel Biezenmortel op basis van de

Bovenstaande prognose is gebaseerd op de

historische bevolkingsgroei van het dorp

Op basis van scenario 3, het aandeel

grenzen zoals deze zijn opgenomen in de

Biezenmortel t.o.v. de historische

Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren op 1

Nota nieuwe grenzen, welke integraal

bevolkingsgroei van de gemeente Haaren.

januari 2021 naar verwachting minder is dan

onderdeel is van het Herindelingsadvies.

1007o, namelijk9,8207o (scenario3). Hetaandeel
104

Nota Nieuwe Grenzen
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Gemeente Vught

ī 1ū J30 96t mí

Gemeente Tilburg

Herindeling Gemeente Haaren
Aanpassing punt 1
± 18.Ĵ35.ĽUŬ mí

GEMEENTE TILBURG

TT" ordernr
Gemeente Boxtel

4.1 Detailkaart
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Gemeente Oisterwijk
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INCLUSIEF DETAILKAARTEN

ľļĵ
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aanpassing punt 1
a

ļ

īi 1
D

-- fr. -

Herin-e mg Gemeente Haaren

4.2/43 Detailkaart
aanpassing punt 2 en 3
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Herindeling Gemeente Haaren
'ìunt nr. 6 en 8
ĴĨĮİI^.n..pa“'nApľ

Ieríndeling Gemeente Haaren
ļ I ļl Aanpassmį punt A

IjFMEENĨE

4.4 Detailkaart
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NOTA NIEUWE GRENZEN

aanpassing punt 4
4.6/4.Ô Detailkaart

BIJLAGE 4
KAART NIEUWE GRENZEN
INCLUSIEF DETAILKAARTEN

aanpassing punt 6 en 8

H e nndel i ng Ge mee n te H aa re n

Herindeling Gemeente Haaren
Aanpassi dę píjnl 7

įAįm passing punt 5__________________

108

4.5 Detailkaart

4.7 Detailkaart

aanpassingpuntS
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gemeentelijke herindeling2013’van het

beoordelingscriteria in het‘Beleidskader

1. DRAAGVLAKONDERZOEK
GEMEENTE HAAREN

ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Daar wordt de volgende
betekenis aan gegeven:

Wijze van draagvlakonderzoek

gepresenteerd en waar een voorkeur voor een
van de hoofd richtingen zelfstandigheid

“Draagvlak voor een herindeling is belangrijk.

De afgelopen járen spraken inwoners,

in combinatie met samenwerking, herindeling

Het streven moet zijn gericht op herindelin

bedrijven, belangengroeperingen, provincie,

als geheel of opsplitsing naar voren kon wor

gen die op een zo groot mogelijk draagvlak

buurgemeenten, de raad en het college van

den gebracht;

1. Draagvlakonderzoek gemeente Haaren

113

moeten kunnen rekenen. Het kabinet juicht

de gemeente Haaren intensief met elkaar over

e. Dooreen reactie achter te laten op een

2. Draagvlakonderzoek gemeente Oisterwijk

120

voorstellen die op de steun van alle betrokken

de toekomst van de gemeente Haaren.

online forum.

3. Draagvlakonderzoek gemeente Vught

122

gemeenten en (een meerderheid van) hun

4. Draagvlakonderzoek gemeente Boxtel

124

Hetdraagvlakonderzoekvan de gemeente

4. Burgerpeiling 4 oktober 2017

Haaren kent zes fases van globaal naar

De gemeenteraad sprak meerdere keren uit

5. Draagvlakonderzoek gemeente Tilburg

126

gedetailleerd:

dat voor definitieve besluitvorming over de

6. Samenvattend anoniem verslag hoorzittingen

130

inwoners kunnen rekening dan ook toe” (p.3).

“Om het draagvlak van de inwoners en maat
schappelijke organisatie te kunnen beoorde

toekomst van de gemeente Haaren plaats zou

len, vraagt het kabinet wel aan gemeenten, of

1. Verkenning

vinden, de inwoners zouden worden geraad

aan de provincie, wanneer de provincie het

Inwoners werden betrokken bij de‘Toekomst

pleegd. Besloten werd een Burgerpeilingte

initiatief neemt tot herindeling, in het herin-

visie gemeente Haaren 2022’ (WagenaarHoes

houden.

delingsadvies aandacht te besteden aan het

2011.

Om de inwoners te helpen bij het maken van

maatschappelijk draagvlak en de wijze

een weloverwogen keuze werd aan onafhan

waarop dit is vastgesteld, inclusief de

2. Dialoogavonden najaar 2014

kelijk bureau PON de opdracht gegeven de

ingediende zienswijzen. Het kabinet vraagt

In elkvan devierdorpen vond een dia-

meest relevante informatie te verzamelen

ook aan de betrokken gemeenten een log

loogavond plaats over de voorgenomen amb

overde omliggende gemeenten. Het resultaat

boek bij te houden op welke wijze burgers en

telijke samenwerking van Haaren met Boxtel

was de begin juli 2017 huis-aan-huis versprei

maatschappelijke organisaties betrokken en

en Sint-Michielsgestel. Raadsleden gingen in

de informatiefolder‘Toekomst gemeente

geraadpleegd zijn in het herindelingsproces”.

gesprek met inwoners over de voorgenomen

Haaren, een vergelijk tussen gemeenten’.

(p.3)

ambtelijke samenwerking.

De Burgerpeiling werd gehouden op
4oktober2017 onderalle inwoners van

/-N J

112

In het herindelingsadvies is het maatschap

3. Onderzoek bestuurlijke

16 jaaren ouder. De werkwijze sloot zoveel

pelijk draagvlak beknopt beschreven in

en organisatorische toekomst 2015

als mogelijk aan bij reguliere verkiezingen. Zo

hoofdstuk 7 waarin de criteria uit het beleids

In januari 2015 startte in opdrachtvan

werden eroproepkaarten verspreid, stem

kader worden behandeld. Deze bijlage betreft

de raad het onderzoek van onafhankelijk

bureaus ingericht en een onafhankelijke

het in het beleidskadervoorgeschreven

onderzoeksbureau WagenaarHoes naarde

commissie samengesteld om toezichtte

logboek van activiteiten per gemeente om

bestuurlijke en organisatorische toekomst

houden op en verslagte doen van het proces.

inwoners en maatschappelijke organisaties te

van de gemeente Haaren. Inwoners hebben

betrekken en te raadplegen.

op verschillende manieren inbreng kunnen

5. Gespreksronde

geven door:

opsplitsing gemeente Haaren

a. Zich aan te melden vooreen klankbord

Tervoorbereidingvan de besluitvorming

groep die een afspiegeling is van de dorpen;

over bij welke gemeente de dorpen Haaren,

b. Als lid van de klankbordgroep het bestuur

Helvoirt, Esch en Biezenmortel aansluiten

te adviseren over de wijze van communiceren

en hoe de grens moet lopen organiseerde de

met inwoners;

gemeente Haaren van 20 maart tot en met

c. Het inbrengen van te onderzoeken

16 april 2018 een gespreksronde. Inwoners

toekomstscenario’s en toetsingscriteria;

werden met een pu blicatie die is verspreid via

d. Deelname aan een bijeenkomst perdorp

meerdere media uitgenodigd mee te denken,

waarin de onderzoeksresultaten werden

een mening te geven en voorstellen te doen

į-4 İL r (ļ
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over de wijze van opsplitsing.

6. Informatieavonden

huis werden verspreid, een online forum,

de aanleiding de voorbereiding van de
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Tijdens deze periode vond in elk dorp een

16 en 17 januari 2019

meerdere bijeenkomsten in elkvan de vier

ambtelijke samenwerking met Boxtel en

bijeenkomst plaats. Twee vragen stonden

Om iedereen in de gelegenheid te stellen

dorpen, een burgerpeiling en

Sint-Michielsgestel op te schorten. Op dat

centraal:

zich goed te laten informeren over het

persoonsgerichte (al dan niet digitale)

momentontbrak naarde meningvan de raad

-

Bij welke gemeente wilt u dat uw dorp

herindelingsontwerp en daarover nadere

brieven.

een door inwoners breed gedragen

aansluiten

vragen te stellen organiseerde de gemeente

Het college en de raad waren en zijn zich

bestuurlijke stip op de horizon (20 november

Welke begrenzing moet daarbij worden

Haaren twee informatieavonden. Inwoners en

ervan bewust dat de opvattingen en belangen

2014).

aangehouden?

organisaties werden daartoe expliciet

perdorp en binnen de dorpen kunnen

uitgenodigd. Daarmee werden voor hen extra

verschillen, bijvoorbeeld als gevolg van een

3. Onderzoek bestuurlijke en

Als startdocument is een zogenaamde praat-

mogelijkheden geschapen om op basis van

verschillende oriëntatie door werk,

organisatorische toekomst

prent opgesteld, waarbij is uitgegaan van de

de informatie te beslissen of het indienen van

sportverenigingen of familiebanden.

(WagenaarHoes 2015)

grenzen uit 1996 toen de gemeenten Esch,

een zienswijze nuttig of zinvol zou zijn.

DRAAGVLAKONDERZOEK
GEMEENTEHAAREN

-

Haaren en Helvoirt werden samengevoegd tot

Doorde beperkte opkomst bij de bijeenkom

Uitkomsten van
het draagvlakonderzoek

de nieuwe gemeente Haaren, de grenzen uit

Naast de activiteiten, die de gemeente Haaren

1997 toen Biezenmortel werd samengevoegd

expliciet voor haareigen inwoners

met de gemeente Haaren en maatwerk uit

organiseerde tijdens de voorbereiding van het

Achtereenvolgens worden de uitkomsten

zou willen.

sluitend op basis van onlogische grenzen.

besluittot herindeling en de procedure om te

geschetst van de zes fases in het draagvlak

Wel werd duidelijk dat herindeling als geheel

Reageren kon door tijdens de gespreksavond

komen tot een gedragen herindelingsadvies,

onderzoek van de gemeente Haaren.

voorde gemeente Haaren geen realistische

een reactieformulier in te (laten) vullen, een

initieerden de gezamenlijke gemeenten

brief of een e-mail te sturen of door hetdown-

a.

dezienswijzeprocedure;

1. Verkenning

bij buurgemeenten.

loaden en opsturen van een reactieformulier.

b.

de hoorzittingen.

Om draagvlak te krijgen waren inwoners be

De gemeenteraad besloot af te zien van het

De (wettelijk verplichte) zienswijzeprocedure

trokken bij de totstandkoming van de

eerdere voornemen om een raadplegend

Voorafgaand aan de besluitvorming van de

heeft expliciet tot doel om de gelegenheid te

‘Toekomstvisie gemeente Haaren 2022’

referendum te organiseren over de toekomst

gemeenteraad van 5 juli 2018 en 18 december

bieden bedenkingen tegen het herindelings

(WagenaarHoes 2011). Kernboodschap

van de gemeente Haaren (28 januari 2016).

2018 informeert de gemeente Haaren ieder

ontwerp kenbaarte maken. De hoorzittingen

van deze visie: “De gemeente Haaren is in

Om het traject af te sluiten en een richting te

een die een reactie kenbaar maakte tijdens de

zijn doorde gemeenten toegevoegd als extra

2022 een levendige, groene en zelfbewuste

bepalen voor de toekomst, besloot de raad

gespreksronde schríftelijk over het vervolg

waarborg voor zorgvuldig handelen. In diezin

gemeente”. Voor het realiseren van de visie en

van Haaren op 21 april 2016, mede op basis

proces. Dit is aanvullend op de communicatie

dragen beide activiteiten bij aan het creëren

het bieden van de gewenste kwaliteit aan

van het onderzoek van WagenaarHoes: ‘Als

van de gezamenlijke gemeenten.

van lokaal en regionaal draagvlak.

inwoners en bedrijven was samenwer

toekomstperspectief vast te stellen, dat de

king met andere gemeenten noodzakelijk.

gemeente Haaren opsplitst op het moment

Verschillende sa menwerkingen kwamen tot

dat ervoor alle dorpen een toekomst-

stand.

bestendige en bestuurskrachtige oplossing

Doordat maatwerk wordt toegepast aan de
grenzen, geldt voor enkele adressen in de

Motivering van de vorm van
draagvlakonderzoek

online forum bestond er nog geen compleet
beeld van wat een groot deel van de inwoners

optie is. Er ontbrak draagvlak bij inwoners en

gemeente Haaren dat deze in een andere

114

sten en het beperkte aantal bijdragen op het

voorhanden is’.

gemeente terechtkomen, dan het raadsbe-

Voorafgaand aan elk van de zes fases vond

2. Dialoogavonden

sluitvan 5juli doetvoorkomen. De bewoners

een afweging plaats over de vorm van raad

Uit reacties zowel voor, tijdens als na de avon

zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld.

pleging. Doel is telkens geweest alle inwoners

den kwam onrust naar voren ondereen deel

In de brief werd ook aangegeven dat de

de gelegenheid te bieden om mee te praten

van de inwoners over de voorgenomen

portefeuillehouder de keuze graag persoon

en een mening kenbaarte maken, om daar

intensivering van de ambtelijke samenwerking

lijk wilde toelichten als de bewoners daar

mee een representatief beeld van het draag

met de gemeenten Boxtel en Sint-Michiels-

behoefte aan hadden. De bewoners maakten

vlak voor de doorde gemeenteraad te nemen

gestel. De handtekeningenactie in elkvan de

geen gebruikvan deze mogelijkheid.

besluiten te krijgen.

vierdorpen doorde belangengroep Toekomst

(Brief college van Burgemeester en Wethouders

De aanpak varieerde perfase. Publicaties op

Haaren bevestigde dit beeld.

gemeente Haaren 7 september 2018).

de gemeentelijke website, in diverse media,

Deze reacties en de uitkomst van de

kranten en een informatiefolder die huis-aan-

dialoogavonden vormden voor de raad mede

115

BIJLAGE 2

LOGBOEKEN
DRAAGVLAKONDERZOEK
EN SAMENVATTING
HOORZITTINGEN
DRAAGVLAKONDERZOEK
GEMEENTEHAAREN

4. Burgerpeiling

.. »\»

-ég

De Burgerpeiling werd gehouden op 4 oktober
2017 onderalle inwonersvan 16 jaaren ouder.

ļļľj

De uitslag luidde perstembureau als volgt:

Uitslag Burgerpeiling. Het onderstaand overzicht toont de definitieve uitslag van de Burgerpeiling van de gemeente Haaren Tabel 21)

«jr.'í

Haaren 1

Haaren 2

Helvoirt3

Helvoirt4

Esch 5

Biezen
mortel 6

Totaal

Zelfstandigheid

617

483

287

237

444

96

2164

Opsplitsen

602

563

578

459

414

277

2893

25

13

16

20

20

6

100

Keuze

"

ŵ .
•*ŗ ,

Geen voorkeur

A. *

įhři»
Blanco stemmen
Geldige stemmen

2
1244

1059

Ongeldige stemmen
Opgeroepen

881

1
2379

2541

718

2
878

1
1841

2100

1832

379

5159

1

3

1215

11908

1

'»i

it

ì

S3i
Opkomstpercentage

52,2907o

41,7207o

47,8507o

34,2407o

47,9307o

31,2807o

43,3507o

ŕį.1,
-

Samengevat en in percentages uitgedrukt

'I

-.-j

zag de uitslag er als volgt uit. (Tabel 22)
7Ŵ
Vraagstelling Burgerpeiling

07o

Ik ben voor zelfstandig blijven

42,00

Ik ben voor opsplitsing

56,10

Ik heb geen voorkeur
Totaal

1,90

r/ì
iVÍSÍňŕ

r ^

4
- sy-T . í

« į V.'

««

*

-« í,
(IaİU'.

100,00

Deze uitkomst was leidend bij het raadsbesluit
van 21 december 2017 om de gemeente Haaren
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opsplitsing gemeente Haaren

gespreksronde en een aantal eerdere

Tervoorbereidingvan de besluitvorming

onderzoeken vormden de basisvoor het

over bij welke gemeente de dorpen Haaren,

raadsvoorstel en -besluit over de richting.

Helvoirt, Esch en Biezenmortel aansluiten en

De volgende onderzoeken zijn meegewogen:

hoe de grens moet lopen, organiseerde de

-

DRAAGVLAKONDERZOEK
GEMEENTEHAAREN

De onder leidingvan het PON opgestelde

gemeente Haaren in het voorjaarvan 2018

dorpsontwikkelingsplannen voor Biezen

een gespreksronde.

mortel, Esch, Haaren en Helvoirt (2008);

Voor het dorp Esch gaf de eerste inventa

-

risatie van de gespreksronde geen helder
antwoord op de vraag bij welke gemeente

De Toekomstvisie Haaren 2022
(WagenaarHoes 2011) en

-

Hetonderzoekoverdetoekomstvan de

het dorp aan wil sluiten. Het aantal reacties

gemeente Haaren van WagenaarHoes

voor Vught en Boxtel was nagenoeg hetzelfde.

(2015).

Om meer informatie op te halen vond een

Op 5 juli nam de gemeenteraad een besluit

consultatie plaats. Alle huishoudens in Esch

over de richtingbepaling van de dorpen:

ontvingen een brief. Iedereen die tijdens de

Biezenmortel naarTilburg, Esch naar

gespreksronde niet al een voorkeur had uit

Boxtel, Haaren naarOisterwijken Helvoirt

gesproken kreeg de mogelijkheid dat alsnog

naarVught.

te doen. Dit gold ook als de voorkeur was

De exacte begrenzing is opgenomen in de

veranderd. Deze consultatie leverde voor Esch

eerdergenoemde Nota nieuwe grenzen

een voldoende representatief beeld op.

(bijlage 1).

Voor de dorpen Haaren, Helvoirt en Biezen

ïlll

mortel was er geen aanleiding om verder

6. Informatieavonden

onderzoektedoen naardevoorkeurvan

16 en 17 januari 2019

inwoners wat betreft de herindelingsgemeen-

Om iedereen de gelegenheid te geven

te. De combinatie met informatie uit eerdere

zich goed te laten informeren over het

onderzoeken leidde tot een voldoende

herindelingsontwerp en daarover nadere

representatief beeld. Uit de gespreksronde

vragen te stellen organiseerde de gemeente

kwam verder naar voren dat het aantal

Haaren twee informatieavonden. Inwoners

inwoners dat bij Heusden aan wil sluiten

en organisaties werden daartoe expliciet

minimaal is. Voor Heusden was dit aanleiding

uitgenodigd. Daarmee werden voor hen extra

af te zien van deelname aan het herindelins-

mogelijkheden geschapen om op basis van

traject.

de informatie te beslissen of het indienen
van een zienswijze nuttig of zinvol zou zijn.

___Z

De resultaten van de gespreksronde zijn

Enkele inwoners namen de uitnodiging aan

uitgebreid opgenomen in de Nota nieuwe

en verschillende raadsleden van betrokken

grenzen (bijlage 1)

gemeenten waren op de avonden aanwezig.
Het herindelingsontwerp en de nieuwe
grenzen werden nadertoegelicht. Er was ruim
gelegenheid om vragen te stellen.
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De methode van een burgerpanel is gekozen

Van de respondenten wil 3907o meer

3. Informatiebijeenkomsten

om op een laagdrempelige en snelle manier

informatie over de samenvoeging en de

gemeente Haaren 16 en 17 januari 2019

informatie te krijgen over:

gevolgen voor de inwoners. De media die

Tijdens de informatiebijeenkomsten in

-

De manier waarop inwoners tegenover de

daarvoor kunnen worden ingezetzijn de

Haaren, waarbij het herindelingsontwerp en

samenvoeging staan en waarom.

lokale pers, de gemeentelijke website en het

de Nota nieuwe grenzen werden toegelicht,

Inzichtte krijgen in de gewenste informatie

Brabants Dagblad.

waren enkele geïnteresseerden vanuit de ge

behoefte, in de wensen en de zorgen.

Tot slot worden vele ideeën ingezonden om

meente Oisterwijk aanwezig. De aanwezigen

Ideeën op te doen voor het vervolg en

inwoners van Haaren een warm welkom te

vonden het een zeer informatieve bijeenkomst.

vooreen warm welkom van de

heten. Enkele ludieke: een rode loper en

Haarenaren.

banners van Haaren naar Oisterwijk en een

Vervolg

Het burgerpa nel wordt tijdens de voorberei

Reus voorde kern Haaren.

Het burgerpanel en de informatieavond zijn

dingsperiode tot en met 2021 diverse keren

Van de resultaten is een infografic gemaakt,

een startpunt om inwoners, verenigingen en

over het onderwerp samenvoeging bevraagd.

die is uitgedeeld op de informatieavond. Ook

ondernemers te betrekken bij de herindeling

Oisterwijk heeftop meerdere manieren het

Daarvoorzal de gemeente, na het Herinde-

is die gepubliceerd op social media en in de

en zo te koersen op een soepele overgang van

draagvlakonderzoek ingevuld:

lingsadvies, het burgerpanel uitbreiden met

lokale pers.

het dorp Haaren bij Oisterwijk. Via toekomstige

1.

inwoners uit het dorp Haaren.
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Wijze van het draagvlakonderzoek

Er is een vragenlijst uitgezet onder het

-

-

burgerpanel van de gemeente. Dit panel

De eerste bevraging is uitgezet op 20 augustus

2. Informatieavond

gemeente vinger aan de pols blijven houden.

bestaat uit 839 burgers die regelmatig een

2018 en gesloten op 1 september 2018

op 17 september 2018

Inwoners van Haaren zullen, zodra de

Op de informatieavond waren ongeveer

besluitvorming van de raad er ligt, van harte

digitale vragenlijst voorgelegd krijgen over
actuele ontwikkelingen in de gemeente.

De methode van de informatieavond is

70 belangstellenden aanwezigen. Grofweg de

uitgenodigd worden om lid te worden van

2.

gekozen om inwoners, verenigingen en

helft daarvan kwam uit Oisterwijk, de andere

dat burgerpanel.

inwoners, verenigingen en ondernemers van

ondernemers gelegenheid te geven hun

helft uit het dorp Haaren. De avond werd geo

zowel de gemeente Oisterwijk als Elaaren op

vragen te stellen en om informatie met hen te

pend door de gemeentesecretaris uit

17 september 2018 in het raadhuis van de

delen. Om de samenwerking met Haaren te

Oisterwijk, daarna hield de portefeuillehouder

gemeente Oisterwijk.

benadrukken is de avond geopend dooreen

uit Haaren een welkomstwoord. Aan de hand

3.

lid van het college van Haaren en afgesloten

van een presentatie kwamen de vragen. Die

17 januari 2019 informatiebijeenkomsten

doorde burgemeester van Oisterwijk. Aan

gingen voornamelijk over de procedure die

georganiseerd over het herindelingsontwerp.

bod kwamen informatie over het proces, het

nog voor lag.

Daarbij werd ook informatie verstrekt over het

beantwoorden van vragen via stellingen en

De aanwezigen konden onder het genot van

indienen van een zienswijze op dat

het ophalen van ideeën, wensen en zorgen.

een 2 lokale lekkernijen (de Oisterwijkse Heer

Er is een informatieavond gehouden voor

In de gemeente Haaren zijn op 16 en

herindelingsontwerp. Via de (sociale) media
van de gemeente Oisterwijk zijn inwoners van
O i ste rwij k d a a rove r géinfo rm ee rd e n

Resultaten van
het draagvlakonderzoek

^

borden waarop kansen, zorgen, wensen en
ideeën konden worden aangegeven. Kansen
en ideeën waren er genoeg. Die varieerden

1. Vragenlijst burgerpanel

van politieke samenwerking, het betrekken

Van de 839 burgerpanelleden vulden 371

van Haarense inwoners en een prettige

leden het onderzoek in (respons van 4407o).

samenwerking tussen inwoners, verenigingen

Daarvan staat 6307o positief tegenover de

en raden. Zorgen waren eroverdefinanciën

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschre

samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk en

van de gemeente Haaren. De burgemeester

ven onderdeel van het herindelingsproces,

nog eens 3307o neutraal. Slechts 40Zo is kritisch.

van Oisterwijk sloot de avond af doorde

maar ook zonder verplichting hecht het

Dat er een beetje tot niets zal veranderen

gemaakte opmerkingen te bespreken en de

gemeentebestuur eraan de eigen inwoners

verwacht 9207o. Wel worden er kansen gezien

Haarenaren nogmaals welkom te heten.

te raadplegen. Draagvlakvoorde samenvoe

in een kostenbesparing, benutting van de

ging is zowel voor de eigen gemeenschap

schaalgrootte en slagvaardiger en

als de ‘nieuwkomers’ van groot belang. Het

professioneler werken.

draagt bij aan de gemeenschapszin en aan

Zorgen zijn erover het omhoog gaan van

een daadwerkelijk ‘lichte samenvoeging’ van

de gemeentelijke kosten, het verlies van het

Haaren bij Oisterwijk.

dorpse karakter en de afstand tot de politiek

Motivatie van het
draagvlakonderzoek

.

en het Haarense Tuintje) aan de slag met

uitgenodigd deel te nemen.
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Het draagvlakonderzoek in Vught vond plaats

Vervolg

in de vorm van een enquête. De enquête was

Via de lokale en de eigen media hebben we

Hetdraagvlakonderzoekvan de gemeente

volledig anoniem en gedurende een langere

het resultaat van de enquête gedeeld met

Vught onder haar eigen inwoners is gehouden

periode 24/7 beschikbaar. Dat maakte deel

onze inwoners. Het was een positieve bood

in de vorm van een online enquête. Vanaf 25

name laagdrempelig, volledig privé en voor

schap: het overgrote deel van de deelnemers

juli toten met31 augustus kon elke inwoner

iedereen toegankelijk. Bovendien vond het

staat welwillend tegenover de herindeling en

van Vught en Cromvoirt via www.vught.nl. zijn

onderzoek, door de procesomstandigheden

verwelkomt de nieuwe inwoners. Vanzelfspre

of haar mening geven over de samenvoeging

gedwongen, in de vakantieperiode plaats, wat

kend was er in de publicaties ook aandacht

van Helvoirt met Vught.

het belang van de doorlopende, langdurige

voorde geuíte zorgen en kritische noten. In

De deelnemers konden niet alleen hun stand

deelnamemogelijkheid onderstreept.

dat kader hebben we onze inwoners ook ge

Wijze van het draagvlakonderzoek
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wezen op de (latere) zienswijzemogelijkheid

punt (positief, neutraal of kritisch) weergeven,
maarook een eventueel kritisch standpunt
toelichten. Verder werd de inwoners gevraagd

Resultaten van
het draagvlakonderzoek

na vaststelling van het Herindelingsontwerp.

In Haaren zijn op 16 en 17 januari informatie

of en hoe de samenvoeging een meerwaarde
voor onze samenleving zou kunnen opleveren

In totaal hebben 242 inwoners de enquête

bijeenkomsten georganiseerd in het gemeen

en hoe we de nieuwe inwoners welkom zou

ingevuld: 239 bewoners deden dat online en

tehuis over het herindelingsontwerp en het

den kunnen heten. De insteek van de enquête

drie inwoners leverden ‘papieren’ enquête in.

indienen van zienswijzen hierop. Via de (sociale)

was positief.

De uitslag is als volgt:

media van de gemeente Vught en via de
lokale media zijn inwoners van de gemeente

Enquête op papier

Overde komst van Helvoirten zijn inwoners

Voor inwoners die dat wensten, was een

naarVughtzijn:

papieren enquête beschikbaar. Ook dit is

* 204 deelnemers positief

bekendgemaakt.

* 23 deelnemers neutraal
*

Vught hierover geïnformeerd en uitgenodigd.

15 inwoners kritisch

Bekendmaking draagvlakonderzoek
De overgrote meerderheid (bijna 940Zo) van de
Om veel inwoners te bereiken, is de enquête op uitgebreide schaal bekendgemaakt:

deelnemers aan de enquête staat dus positief

20-7

Brabants Dagblad

Online artikel met aankondiging enquête

of neutraal tegenover de herindelingen de

21-7

Brabants Dagblad

Artikel in regiokatern met aankondiging enquête

komst van Helvoirt en zijn inwoners naar

V lí

Vught. Slechts 607o van de reacties is kritisch.

25-7/15-8/22-8 Klaverblad

(Foto)artikei met oproep deelname enquête

25-7/7-8

Facebook

Aankondigingen oproep deelname enquête

Op de vraag hoe de samenvoeging een meer-

25-7

www.vught.nl

Enquête - nieuwsbericht - banner op homepage

waardevooronze samenleving kan opleve
ren, zijn de suggesties talrijk, opbouwend,
diversen creatief. Dat gaat van het samenvoe

Motivatie van
het draagvlakonderzoek

gen van natuurgebieden en recreatiemogelijk
heden tot het samenwerken aan de rijksweg
N65 en het verduurzamen van woningen. Net

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschreven

zo creatief zijn de voorstellen om de nieuwe

onderdeel van het herindelingsproces, maar

inwoners hartelijk welkom te heten.

ook zonder verplichting hecht het gemeente
bestuur eraan de eigen inwoners te

De kritische deelnemers zijn, onderandere,

raadplegen. Draagvlakvoorde samenvoeging

bezorgd over mogelijke financiële gevolgen

is zowel voorde eigen gemeenschap als

van de samenvoeging (lokale belastingen),

de ‘nieuwkomers’ van groot belang en het

het niveau van voorzieningen ofverlies van

draagt bij aan de gemeenschapszin en aan

identiteit.

een daadwerkelijk ‘lichte samenvoeging’ van
Helvoirt en Vught.
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beeld de lokale omroep, wordt door alle

gebruik gemaakt van de gelegenheid om met

aanwezigen met vertrouwen tegemoet gezien.

elkaar persoonlijk in gesprek te gaan.

Aan het einde van de bijeenkomst

In de lokale en regionale pers en op social

De burgemeester opende de avond.

concludeerde de burgemeester dat er bij de

media is aandacht besteed aan de avond. De

Hij heette daarbij de aanwezigen, waaronder

aanwezigen vanuit Boxtel en Esch/Haaren, en

verslaglegging in het Brabants Dagblad met

een vertegenwoordiging van het bestuur van

degenen die zij vertegenwoordigden, breed

als kop: “Band Boxtel en Esch lijkt nu al innig”

de gemeente Haaren, bijzonder welkom.

draagvlak isvoor hetontvangen van hetdorp

onderschrijft het bovenstaande beeld van de

Vervolgens schetste hij de procedure over

Esch en zijn inwoners.

avond (21 september 2018).

Boxtel heeft het draagvlakonderzoek ingevuld

de herindeling. Er is verder gesproken over de

Na afloop hebben de vertegenwoordigers van

door het organiseren van een informatie

mogelijkheden om ervoortezorgen datde in

de Boxtelse en Essche samenleving spontaan

avond. Wij hebben twee maal op onze

woners van Esch zich welkom voelen in onze

gemeentepagina in een lokaal blad een

gemeente. Boxtel heeft goede ervaringen met

advertentie geplaatst op 6 en 13 september.

het geven van een rol van betekenis aan de

Ook heeft de burgemeester in een interview

dorpen. Die rol is ook voor Esch weggelegd.

met het lokale nieuwsblad Brabants

Vragen van inwoners zijn beantwoord, ideeën

Centrum een toelichting gegeven over het

zijn opgehaald en wensen en zorgen zijn

hoe en waarom van de informatieavond van

uitgesproken.

4. DRAAGVLAKONDERZOEK
GEMEENTE BOXTEL
Wijze van het draagvlakonderzoek

Resultaten van
het draagvlakonderzoek
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20 september 2018. Verder is de informatie
avond breed bekend gemaakt via onze online

Zo’n 30 belangstellenden bezochten de

kanalen (website en social media). De

avond. De sfeer was goed. De aandacht en

informatieavond is gehouden in het raadhuis

vragen op de avond gingen over de manier

van de gemeente Boxtel.

waarop Boxtel het dorp Esch gaat besturen.
De burgemeester benadrukte dat hij zeer

Motivatie van
het draagvlakonderzoek

onder de indruk is van de saamhorigheid in
Esch. Hij zei dat de Esschenaren trots mogen
zijn op hun mooie dorp.

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschre

De aanwezigheid van Platform Esch Perspectief

ven onderdeel van het herindelingsproces,

(PEP) op deze avond was ook een signaal dat

maar ook zonder verplichting hecht het

doorhetbestuurvan Boxte I wo rd t gewa a rd eerd.

gemeentebestuur van Boxtel eraan de eigen

Het platform zet zich in voor het behoud en

inwonerste raadplegen. Draagvlak voorde

het dorpse karakter van Esch. De uitnodiging

samenvoeging is zowel voorde eigen ge

van PEP om aanwezigte zijn bij de officiële

meenschap als de ‘nieuwkomers’ van groot

presentatie van het platform op 21 novem

belang. Het draagt bij aan de gemeenschaps

ber aanstaande wordt graag aanvaard. Het

zin en aan goede integratie van de inwoners

platform gaf aan in de toekomst graag met

van Esch in onze gemeente.

initiatieven te komen die de Essche samenleving
kunnen ondersteunen. De burgemeester

De methode van de informatieavond is ge

benadrukte dat de gemeente graag wil

kozen om inwoners de gelegenheid te geven

meewerken en dat dit precies past in de

hun vragen te stellen en om informatie met

gedachte achter meewerkend Boxtel.

hen te delen.

De vertegenwoordiging van Esch in de

ft ra lil

MKMh'

Boxtelse samenleving, zowel bestuurlijk als
op allerlei andere gebieden zoals bijvoor
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inwoners, hen de gelegenheid te geven aan

Hoe kijkt u aan tegen de overgang van Biezenmortel
naar de gemeente Tilburg?

dachtspunten aan de gemeente mee te
geven en ideeën aan te dragen om een goede

Datvind ik positief

overgang te bewerkstelligen.

Datvind ik negatief

Maatschappelijk draagvlak voor de grens

Datvind ik niet positief
maar ook niet negatief

correctie is van groot belang. Met na me voor

Het maakt mij niet uit

de dorpsgemeenschap in Udenhout én voor
de nieuwe inwoners uit Biezenmortel.

Wijze van het draagvlakonderzoek

De overgang van Biezenmortel naarTilburg
draagt bij aan het herstel van de gemeen

Resultaten digitale peiling

Informatiebijeenkomst in Udenhout

De gemeente Tilburg heeft voor het draag

schapszin die al bestond vóór de overgang

De respons was 45 To; 398 panelleden vulden

Op 5 september 2018 organiseerde de

vlakonderzoek onder haar inwoners over de

van Biezenmortel naar Haaren en Udenhout

de vragenlijst in. Op hoofdlijnen was de

gemeente Tilburg een informatiebijeenkomst.

overgang van Biezenmortel naarTilburg in

naarTilburg in 1997. Op dit moment bestaat

uitkomst positief.

Doel van de avond was om het draagvlak

september2018 een digitale peiling

er daarom al een sterke verwevenheid tussen

gehouden via het Burgerpanel en een

beide dorpsgemeenschappen. Deze is onder

De sterke -historische- band Udenhout-

van Biezenmortel naarTilburg.

informatiebijeenkomst georganiseerd.

andere zichtbaar in oriëntatie op voorzienin

Biezenmortel wordt bevestigd. Veel mensen

Omdat Tilburg graag vroegtijdig aandacht

Voorafgaand zijn er gesprekken gevoerd

gen en -actieve deelname in-verenigingen.

geven aan zich niet verdiept te hebben in de

heeft vooreen goede integratie van Biezen

met de raadsleden die betrokken zijn in de

Een soepele overgang en goede integratie van

specifieke situatie van Haaren c.q. Biezen

mortel binnen de gemeente waren ook de

raadsklankbordgroep Herindeling Haaren, de

de inwoners van Biezenmortel in de gemeente

mortel en hebben daar dus ook niet echt een

inwoners van Biezenmortel uitgenodigd. Het

Dorpsraad Udenhouten de bewoners-

Tilburg vindt de gemeente Tilburg daarom erg

oordeel over. Van belang vinden veel panel

is wat vreemd om te spreken over (de

coöperatie Biezenmortel.

belangrijk.

leden, dat de Biezenmortelaren het zelf een

toekomst van) Biezenmortel zonderde

goed idee moeten vinden (draagvlak huidige

inwoners van dit dorp in dit gesprek te

inwoners om naar Tilburg over te gaan).

betrekken. Tilburg bereidtzich nu al actief

Specifieke aandachtspunten richten zich met

voorop de komst van Biezenmortel.

De inschatting van de gemeente was dat het
draagvlak onderTilburgers op zichzelf géén
groot issue is. Dit werd mede ingegeven door

Resultaten van
het draagvlakonderzoek

de signalen die Tilburg uit de Dorpsraad

name op:

Udenhout ontving. Daarom is ervoor gekozen

Digitale peiling Burgerpanel

het behoud van het dorp Biezenmortel

In de praktijk bleek dat er nauwelijks belang

om naast het peilen van het draagvlak onder

De digitale peilingvond plaats van 30

als dorpsgemeenschap en het eigen

stelling wasvan inwoners uitTilburgvoor

de Tilburgers ook al stil te staan bij de aan

augustus tot en met 9 september 2018. De

karakter;

deze bijeenkomst. Er zijn geen grote gevoelig

dachtspunten voor een soepele overgang en

887 leden van het Burgerpanel hebben een

-

behoud van voorzieningen;

heden en met de overgangvan Biezenmortel

kansen van het dorp Biezenmortel bij Tilburg

korte vragenlijst voorgelegd gekregen overde

-

een goede vertegenwoordiging door een

kan de historische (sociaal-economische)

Biezenmortelaren zijn daarom actief uitgeno

overgangvan Biezenmortel naarTilburg. De

dorpsraad danwel het samengaan van

band tussen Udenhout en Biezenmortel

digd voor deze bijeenkomst.

deelnemers krijgen een terugkoppeling van

een dorpsraad met de dorpsraad

hersteld worden.

de uitkomsten op hoofdlijnen. De uitkomsten

Udenhout;

Ongeveer 75 personen hebben de bijeen

voldoende bestuurlijke aandacht voor

komst bijgewoond; inwoners van

Biezenmortel als dorp;

Biezenmortel (waaronder leden van de

aandachtvoorgoed openbaarvervoer(bus),

bewonerscoöperatie Biezenmortel en be

Motivatie van
het draagvlakonderzoek

worden ook openbaar. Naast het weergeven

-

-

van het standpunt over de overgang -posi
tief, neutraal, negatief- is er ook gevraagd

-

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschreven

naaraandachtspunten ten aanzien van de

goede communicatie en continuïteit in de

woners van Landgoed Assisië), leden van de

onderdeel van het wettelijke herindelings-

overgangvan Biezenmortel naarTilburg. Dit

dienstverlening;

dorpsraden en gemeenteraden van Tilburg en

proces Haaren. Los van die wettelijke

met het oog op een goede integratie en de

zorgen dat het dorp niet volgebouwd

Haaren en vertegenwoordigers van

verplichting hecht Tilburg er aan om

verwachte verandering in de relatie met het

wordt en daarmee de kwaliteit/ karakter

Udenhoutse verenigingen. Naast een

inwoners te raadplegen overde overgang

dorp/inwoners van Biezenmortel.

van het dorp aantasten

algemene toelichting over het herindelings-

leden houden een pleidooi om ervoorte

proces en de overgangvan Biezenmortel naar

van het draagvlakonderzoek via een digitale

zorgen datTilburgde inwoners van

Tilburg was er gelegenheid om -in groepen-

peiling en informatieavond is gekozen om

Biezenmortel een warm welkom geeft!

aandachtspunten, kansen en zorgen kenbaar

van Biezenmortel naarTilburg. De uitvoering

informatie te geven aan de huidige én nieuwe
126

onderTilburgerste peilen overde overgang

-

-

te maken.
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Een positieve en actieve in breng werd wel

aandacht voor de fiets en verkeers

Tilburg, Biezenmortel neemt afscheid van
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geleverd dooreen vertegenwoordigingvan de

veiligheid - onderandere rond Land park

Elaaren’ (Brabants Dagblad 6 september

De leden van het Burgerpanel die uitgenodigd

Dorpsraad Udenhout. We kunnen niet alleen

Assisië- belangrijk.

2018). Biezenmortelnaren stellen ‘kan de

waren om een vragenlijst in te vullen, zijn

leren uit het verleden, de aanwezigen werd

Specifiek vraagt een zorgvuldige over

overgang niet eerder’.

ook geattendeerd op en uitgenodigd voor

ook voorgehouden dat Udenhout een aantal

gangvan de voorzieningen in het sociale

zaken voor elkaar heeft gekregen die niet

domein aandacht van de gemeente.

De burgemeester van Tilburg heeft zijn eerste

komsten van de informatieavond liggen in het

mogelijk waren geweest als ze als kleine

Bewoners van Prisma (Landpark Assisië)

reflectie op de opgehaalde input al meege

verlengde van de uitkomsten van de digitale

zelfstandige gemeente zouden hebben

hebben daartijdens de informatie

geven aan de aanwezigen. De portefeuille

burgerpeiling. Het geeft een goede agenda

voortbestaan. De vertegenwoordigers van de

avond nadrukkelijk ook een appèl op de

houder herindeling Haaren van de gemeente

om de operationele fase van het herindelings-

bewonerscoöperatie Biezenmortel hebben

gemeente gedaan om hierzorg voorte

Haaren riep aanwezigen vooral ook op te

proces vorm te geven.

een bijdrage geleverd.

dragen. Respectvooren integratie van de

laten zien welke meerwaarde Biezenmortel

bewoners is een belangrijk aandachts

kan hebben voorTilburg en die kracht uítte

Dialoog

Resultaten informatieavond

punt voorde inclusieve stad die Tilburg

dragen.

Tilburg ziet de informatieavond in het kader

De aanwezigen hebben een aantal zaken be

wil zijn.

De aanwezigen hebben aangegeven een

van het draagvlakonderzoek nadrukkelijk als

noemd waarvoorze aandacht vragen van de

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling

warme ontvangst door de gemeente Tilburg

startpunt vooreen dialoog met de inwoners

gemeente bij de overgangvan Biezenmortel

is gevraagd om tijdig in gesprek te gaan

te hebben ervaren metdeze start van de

van Biezenmortel, het derde dorp dat

naarTilburg. In hoofdlijnen komt daaruit het

met initiatiefnemers om ontwikkelin

voorbereidingen voorde herindeling. Het is

onderdeel zal gaan uitmaken van de

volgende beeld naarvoren:

gen mogelijk te maken en waar nodig

de kunst dit in de komende twee jaar vast

gemeente Tilburg. Grootste belang is een

-

Er zijn géén bezwaren ontvangen van

een overgangsregeling in te stellen. Een

te houden, het gesprek met (toekomstige)

soepele overgang waarbij Tilburg de

Tilburgers ten aanzien van deovergang

actieve, meedenkende houdingvan de

bewoners te continueren en in de operatie

continuïteit in dienstverlening kan borgen en

van Biezenmortel naarTilburg.

gemeenteen ontwikkelingsgericht

van de overgang aandacht te hebben voor die

een goede integratie van inwoners faciliteren.

Tilburg gaat uit van de gemeenschappen

opereren is wenselijk.

zaken die de mensen het meest direct raken.

Op 21 november 2018 is er een presentatie

die er zijn en houdt die zo veel mogelijk in

Met name rondom praktische zaken

stand. De binding Udenhout-

hebben inwoners vragen; afvalinzameling,

Aanwezigen zijn nadrukkelijk gewezen op

deringvan de bewonerscoöperatie

Biezenmortel is sterk en er is sprake van

milieustraat, (verkeers)veiligheid (oa

de mogelijkheid zienswijzen in te dienen na

Biezenmortel Samen Krachtig. Met een

een sterke verwevenheid van relaties op

inzet wijkagent, ambulance, brandweer

vaststellingvan het herindelingsontwerp door

toelichting op het herindelingsproces, de

sociaal-cultureel-maatschappelijk terrein.

en specifiek rondom Landpark Assisië,

de gemeenteraden. Positieve ondersteuning

belangrijkste uitkomsten van het draagvlak

Biezenmortel wil geen wijk van Tilburg

strooibeleid) en het behoud van eigen

mag ook gemeld worden.

onderzoek en een voortuitblik naarde

worden; het dorp moet dorp blijven.

verenigingen in het dorp.

Inwoners vragen voldoende bestuurlijke

Er is aandacht gevraagd voor een goede

De uitnodiging voor de informatieavond is via

Inwoners zijn ook op de hoogte gesteld van

aandachten waarborg, dat de eigenheid

communicatie en continuïteit in dienst

de volgende informatiekanalen

het coördinerend dorpswethouderschap van

van de kern Biezenmortel behouden kan

verlening naar inwoners; zeker rondom

georganiseerd:

een van de portefeuillehouders binnen het

worden.

de overgangsfase.

-

Bericht op de gemeentepagina Tilburgse

college van B&Wvan de gemeente Tilburg en

Leefbaarheid (oa gemeenschapsvoorziening),

Tot slot werd duidelijk dat we kunnen

Koerier (inwonersTilburg)

de rol die de omgevingsmanagervoor de

bedrijvigheid en (een groei van het)

leren van het verleden; met de ervaringen

Bericht in de Wegwijzer (verspreidings

dorpen kan vervullen als belangrijke schakel

inwoneraantal voor het in stand houden

van de samenvoeging van Udenhout

gebied Udenhout en Biezenmortel)

tussen de bewoners en de gemeente Tilburg.

van voorzieningen zoals de basisschool,

bij Tilburg in 1997 kunnen we nu ons

-

Webpagina: www.tilburg.nl

De komende tijd zal het contacten de

sportvoorzieningen, en openbaarvervoer

voordeel doen. Een positieve ondersteu

-

Social media: berichtgeving via

afstemming met bewonerscoöperatie en

zijn belangrijke aandachtspunten die

ning sprak de vertegenwoordigervan de

twitteraccount en facebookpagina van de

andere vertegenwoordigers van de bewoners

zijn benoemd voor Biezenmortel. De

Dorpsraad Udenhout uit; de ontwikkeling

gemeente Tilburg

van Biezenmortel in intensiteit toenemen om

wens voor meer woningbouw is groot,

van Udenhout had nooit plaatsgevon

in de verwachting dat dit leidt tot meer

den als het zelfstandig was gebleven als

Gerichte uitnodigingen zijn digitaal verstuurd

goed mogelijk te begeleiden en te organiseren.

voorzieningen en daarmee direct ter

kleine gemeente. Opgaan in een grote

naaronderanderede Dorpsraad Udenhout,

En daarbij zo veel mogelijk rekening te

ondersteuning van de leefbaarheid in

gemeente heeft dus ook zo zijn voorde

raadsleden, enkele verenigingen, Prisma

houden met de wensen en initiatieven die

Biezenmortel.

len. De kop van het krantenartikel in het

(cliënten Landpark Assisië), de bewoners

leven in Biezenmortel.

Op het gebied van mobiliteit en bereik

Brabants Dagblad was daar een sprekend

coöperatie Biezenmortel, school en gemeen

baarheid zijn een goede busverbinding,

voorbeeld van; ‘Liever’ vandaag al bij

schapshuis.
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het bijwonen van de informatieavond. De uit

overgangvan Biezenmortel naarTilburg.

-

de overgangvan Biezenmortel naarTilburg zo
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concept reactie daarop werden in een

geschiedde voornamelijk doorde leden van

Samenvattende verslagen

concept reactienota neergelegd. Met deze

de stuurgroep. Ook kregen de leden van de

Samengevat en anoniem weergegeven kwam

nota werd doorde colleges van burgemeester

klankbordgroep de gelegenheid om

tijdens de hoorzittingen het volgende aan de

en wethouders van de vijf gemeenten

verduidelijkende vragen te stellen.

orde:

27 maart op de gezamenlijke herindelings-

Wijze van horen

Z019 openbaar

website werd geplaatst. Vanaf dat moment

Indieners van zienswijzen werden meerdere

Betrokkene wordt opgeroepen, maar is niet

was de nota openbaaren konden indieners

keren gewezen op de mogelijkheid om een

aanwezig. Een medewerkster van de

van zienswijzen zich aanmelden vooreen

mondelinge toelichtingte geven op hun

gemeente Haaren nam telefonisch contact

mondelinge toelichting tot en met 2 april 2019.

zienswijze. Daarbij werd aangegeven dat zij

met hem op. Betrokkene dacht dat hij zich

slechts hun eigen zienswijze konden toelichten,

had afgemeld.

De hoorzittingen

dat er geen standpunten werden uitgewisseld,

De gemeente voerde een check uit en heeft

Hoorzittingen naar aanleiding van de

Het houden van hoorzittingen is geen

dat men niet in kon gaan op zienswijzen van

nergens een verhinderingsbericht kunnen

ingediende zienswijzen op het

onderdeel van de wette lijk voorgeschreven

anderen, geen presentatietechnieken kon

vinden.

Herindelingsontwerp gemeente Haaren

procedure. De raden van de vijf gemeenten

gebruiken en dat men zich tijdig aan moest

waren van mening dat een zorgvuldige

melden. Voorafgaand aan de afzonderlijke

Z024 openbaar

Inleiding

verwerking van de zienswijzen zou worden

hoorzittingen op 9 april 2019 gaf de

Betrokkene pleit ervoor om Esch als

De raad van de gemeente Haaren besloot

gediend, door indieners de gelegenheid te

onafhankelijke voorzitter aan de betrokken

dorpsgemeenschap en leefgemeenschap bij

op 21 december 2017 tot herindeling van de

geven hun zienswijze mondeling toe te lichten

indiener van de zienswijze aan hoede

elkaarte houden. Bij opsplitsing van Esch

gemeente Haaren. Mede op basis van

tijdens een hoorzitting. Daarom werden de

hoorzitting zou verlopen, wie er aanwezig

zouden mensen uit dezelfde leefgemeen

gesprekken met de inwoners van de vier

hoorzittingen - buiten de verplichte procedure

waren en wat hun rol was. Ook legde hij uit

schap onder verschillende sociale

dorpen besloot de raad om Esch toe te

van de Wet arhi om - georganiseerd.

wat de hoorzitting inhield en wanneer de

voorzieningen vallen. Uit de concept-

voegen aan Boxtel, Helvoirtaan Vught, Haaren

Zes personen schreven zich in vooreen

(definitieve) reactie op de ingediende

reactienota blijkt dat Esch in zijn geheel naar

aan Oisterwijken Biezenmortel aan Tilburg.

mondelinge toelichting. Een van de

zienswijze openbaar zou worden, namelijk na

Boxtel gaat en betrokkene hoopt dat men

Tervoorbereiding van de herindeling werd

inschrijvers wenste een besloten hoorzitting

22 mei 2019. Nadatde indiener zijn zienswijze

niet van dit voornemen afwijkt.

het herindelingsontwerp (HO) eensluidend

en de vijf anderen gaven aan hun toelichting

mondeling had toegelicht, gaf de voorzitter

vastgesteld door de raden van de betrokken

in een openbare hoorzitting te willen geven.

eerst de leden van de stuurgroep de

Z043 besloten

gemeenten op 17 en 18 december 2018.

In de uitnodigingom een mondelinge

gelegenheid verduidelijkende vragen te

Betrokkene pleit ervoor om het gehele

Conform de procedure van de Wet algemene

toelichting te geven, werd expliciet de

stellen en daarna aan de leden van de

Helvoirts Broek in handen van één gemeente

regels herindeling (Wet arhi) lag het HO ter

mogelijkheid geboden om te kiezen voor een

klankbordgroep. Na afloop van elke hoorzitting

te leggen. En dan van een gemeente die

inzage in de periode van 21 december 2018

besloten, dan wel een openbare hoorzitting.

sprak de voorzitter zijn dank uit voor de

ervaring heeft met waterbergingen

tot en met 14 februari 2019. Iedereen kon op

Ookwerd aangegeven wat daaronder wordt

inbrengvan betrokkene.

waterreservering, omdat het gebied waarin hij

dit HO een zienswijze indienen. Van deze

verstaan.
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r

ingestemd, waarna de concept reactienota op

mogelijkheid maakten 73 personen/organisaties
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woont een probleemgebied is. Hij stelt Vught
Hoewel meerdere keren nadrukkelijk aan

of Boxtel voor en niet Oisterwijk, zoals

gebruik. De indieners van zienswijzen werd

Op dinsdag9 april 2019 vonden de

indieners werd gecommuniceerd dat het

voorzien in het herindelingsontwerp, omdat

daarna de gelegenheid geboden een

hoorzittingen plaats in het gemeentehuis

noodzakelijk was dat zij zich tussen 27 maart

hij zich afvraagt of Oisterwijk ervaring heeft

mondelinge toelichtingte geven op hun

van Haaren. Het horen vond plaats onder

en 3 april 2019 moesten aanmelden, bleek

met waterberging en waterreservering.

zienswijze en op de concept reactie op hun

voorzitterschap van de onafhankelijke

tijdens de hoorzittingen dat er indieners

Vanuit de stuurgroep wordt de vraag gesteld

zienswijze.

voorzitter Peter van der Velden. Leden van de

aanwezig waren, die een mondelinge

of betrokkene zouden worden geholpen als

Stuurgroep Herindeling gemeente Haaren

toelichting wilden geven, zonderdatzij dit

zijn problematiek nog eens bij het waterschap

De concept reactienota

(dat wil zeggen bestuurders van de betrokken

tijdig kenbaar maakten. De voorzitter gaf hen

wordt aangekaart. Betrokkene antwoordt dat

De binnengekomen zienswijzen (73 stuks)

gemeenten) en leden van de Klankbordgroep

alsnog - en buiten de orde - de gelegenheid

dit al is gebeurd en dat het geen soelaas

werden door de gezamenlijke gemeenten

(raadsleden van de gemeenteraden van de

hun zienswijze mondeling toe te lichten.

bood.

samengevat en van een concept reactie

betrokken gemeenten), alsmede ambtelijke

voorzien. De samengevatte zienswijzen en de

ondersteuning waren aanwezig. Het horen

131

BIJLAGE 2

Z062 openbaar

Z070 openbaar (buiten de orde)

Desgevraagd laat betrokkene weten dat het
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Betrokkene reageert op verschillende door

Betrokkene voert aan dat de gemeente

alleen gaat om de drie woningen in het

anderen ingezonden zienswijzen, omdat

Haaren een burgerpeiling uitvoerde, waarover

betreffende gebied en dat hij niet namens de

daarin naarzijn mening onwaarheden staan

zij aangaf dat deze bepalend zou zijn voorde

buurt spreekt, maar op eigen titel.

over het landgoed en indirect over zijn familie.

vraag naar welke gemeente het dorp Esch

Hij merkt op dat uit de zienswijzen blijkt dat

zou gaan. Bij deze peiling was er een krappe

Vervolg procedure herindeling

er weinig kennis is over het beheervan een

meerderheid voor aansluiting bij de

Op korte termijn, dat wil zeggen op 16 april

landgoed en wat daarbij komt kijken. Het

gemeente Vught. De gemeente Haaren

2019, geeft de klankbordgroep (een

landgoed doet veel om de kwaliteitvan het

besloot een tweede peiling te houden.

vertegenwoordiging van de raden van de

landschap te verbeteren en te behouden. De

Volgens de gemeente werd daaruit duidelijk

betrokken gemeenten) aan de stuurgroep zijn

ligging van het landgoed in twee gemeenten

dat de meerderheid vooraansluiting bij de

mening over de wijze waarop de zienswijzen

wierp ook in het verleden belemmeringen op,

gemeente Boxtel koos. Betrokkene merkt

verwerkt dienen te worden. De concept-

maar men had geen keus. Met de herindeling

op dat niet duidelijk is op welke gronden de

reactienota wordtzo nodig aangepast en

van de gemeente Haaren deed zich de

tweede peiling gehouden werd en dat hij

definitief gemaakt. De reacties op de

gelegenheid voorde ligging aan te kaarten.

geen controle kon uitvoeren op de

zienswijzen worden - door middel van de

Het is jammer dat het niet gelukt is ondereen

stemverhouding van de tweede telling.

reactienota - verwerkt in het herindeling-

gemeente te vallen, maar betrokkene kan zich

Vanuit de vertegenwoordiger van de

sadvies. Het herindelingsadvies (inclusief de

vinden in de gezamenlijke reactie van de

gemeente Boxtel wordt opgemerkt dat alle

reactienota) wordt uiterlijk 22 mei 2019 in de

gemeenten op zijn zienswijze. Hij spreekt de

inwoners van Esch van harte welkom zijn bij

openbaarheid gebracht. Indieners van

verwachting uit dat het convenant tussen

de gemeente Boxtel. De indiener van de

zienswijzen worden daarvan op de hoogte

Boxtel en Vught en de gezamenlijk op te

zienswijze apprecieert de opmerking en geeft

gesteld. Op 3 en 6 juni 2019 worden de

stellen toekomstvisie van het landgoed ook

aan dat de kwestie is dat de meerderheid in

gemeenteraden gevraagd over het

daadwerkelijk realiteit wordt. Hij is tevreden

Esch bij Vught gevoegd wil worden.

herindelingsadvies een eensluidend besluit
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met de gekozen oplossing en gaat er vanuit
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te nemen. Daarna gaat het naarde provincie

dat Esch dat ook is.

Z073 openbaar

Noord-Brabant, die het met zijn zienswijze

Vanuit de stuurgroep komt de opmerking

Betrokkene voert argumenten aan om de

aan de ministervan Binnenlandse Zaken en

dat het buitengewoon prettig is om te

voorgenomen grens op de Oude

Koninkrijksrelaties stuurt. Deze bewinds

constateren dat het landgoed zijn hand

Bosschebaan in Biezenmortel te verleggen

persoon zorgt dat het herindelingsadvies

uítsteekt naarde inwoners van Esch.

en een deel van deOude Bosschebaan in

in een wet wordt aangeboden aan het

Biezenmortel niet toe te voegen aan de

parlement ter besluitvorming.

Z064 openbaar

gemeente Tilburg, maaraan de gemeente

De OR van de gemeente Haaren vraagt

Vught.

aandacht voor de krappe tijdsplanning voor

Kern van zijn betoog is dat het voorliggende

de totstandkoming van het sociaal plan en de

voorstel is gebaseerd op de oude

adviesaanvraag aan de OR. De overeenstem

Middeleeuwse - en op macht gebaseerde -

ming over goede afspraken voor het

indeling en dat de huidige tijd vraagt om

overgaande personeel van de gemeente

moderne, economische criteria te gebruiken

Haaren naarde ontvangende gemeenten

voor het bepalen van de gemeentegrenzen,

kan daardoor in de knel komen.

met name het criterium van de bereikbaar

De voorzitter concludeert dat de agenda’s

heid van voorzieningen.

snel getrokken moeten worden. Vanuit de

De gemeente Tilburg maakt melding van het

klankbordgroep komt de vraag of er contact

gemeentelijke steunpunt in Udenhout,

is tussen OR en de vakbonden.

maar de indiener van de zienswijze heeft geen

Daarop antwoordt betrokkene bevestigend.

vertrouwen dat dit er altijd zal blijven.
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BIJLAGE 3
OVERZICHT VAN
GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN MET
INSTELLING VAN EEN
OPENBAAR LICHAAM
De gemeente Haaren kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Boxtel kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

1.

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Ruimtelijke ordening en milieu

1.

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Ruimtelijke ordening en milieu

2.

Gemeenschappelijke regelingWSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)

Participatie, arbeidsmarkt

2.

Gemeenschappelijke regelingWSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)

Participatie, arbeidsmarkt

3.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hartvan Brabant

Gezondheidszorg

3.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hart van Brabant

Gezondheidszorg

4.

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Veiligheid

4.

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Veiligheid

5.

Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gezondheidszorg

5.

Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gezondheidszorg

6.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Archiefzorg en -beheer

6.

Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Gemeentelijke samenwerking

7.

Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Tilburg kent de volgende gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Oisterwijk kent de volgende gemeenschappelijke regelingen
1.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Ruimtelijke ordening en milieu

1.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Ruimtelijke ordening en milieu

2.

Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep

Participatie, arbeidsmarkt

2.

Gemeenschappelijke regelingWSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)

Participatie, arbeidsmarkt

3.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Ha rt van Brabant

Gezondheidszorg

3.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hartvan Brabant

Gezondheidszorg

4.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Veiligheid

4.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Veiligheid

5.

Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gezondheidszorg

5.

Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gezondheidszorg

6.

Regio Hart van Brabant

Gemeentelijke samenwerking

6.

Afvalstoffendienst gemeente ’s-Hertogenbosch

Afval

7.

Regio Hart van Brabant

Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Vught kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

134

1.

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Ruimtelijke ordening en milieu

2.

Gemeenschappelijke regelingWSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)

Participatie, arbeidsmarkt

3.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart van Brabant

Gezondheidszorg

4.

Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Veiligheid

5.

Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gezondheidszorg

6.

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Archiefzorg en -beheer

7.

Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Gemeentelijke samenwerking
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1. INLEIDING
Vooru ligtde reactienota meteen samenvatting van deontvangen zienswijzen op het

REACTIENOTA OP
DE ZIENSWIJZEN

‘Herindelingsontwerp Haaren-Oisterwijk-Vught-Boxtel-Tilburg’. Ook bevat deze een reactie op
die zienswijzen.

1.1 Inleiding
Op 17 en 18 december 2018 stelden de gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en
INHOUDSOPGAVE

Tilburg het herindelingsontwerp voor het opheffen en opsplitsen van de gemeente Haaren per
1 januari 2021 vast. De dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel bouwen verder aan hun
toekomst onder de vleugels van respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

1.

INLEIDING

137

1.1 Inleiding

137

Het besluit tot vaststelling van het herindelingsontwerp is op de wettelijk voorgeschreven wijze

1.2 Status reactienota

138

bekendgemaakt en in een gezamenlijk persbericht via de reguliere kanalen van de betrokken

1.3 Ingekomen zienswijzen

138

gemeenten verspreid. In deze publicaties is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

1.4 Algemene samenvatting en conclusie

139

bekend gemaakt.

1.5 Privacy

139

1.6 Tot slot

139

Het herindelingsontwerp lag van 21 december 2018 toten met 14 februari 2019 ter inzage bij de
recepties van de gemeentehuizen van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en de Stadswinkel in

2

ZIENSWIJZEN

140

Tilburg. In de dorpen van de gemeente Haaren lag het herindelingsontwerp ook in de

2.1 Algemeen

140

gemeenschaps- en dorpshuizen ter inzage. Het herindelingsontwerp waste raadplegen op de

2.2 Samenvatting, reacties enconclusies zienswijzen

140

gezamenlijke website van de gemeenten www.haaren.nl/herindeling.
Voor iedereen stond tijdens de periode van terinzagelegging van het herindelingsontwerp de
mogelijkheid open een zienswijze kenbaarte maken (art.5, Wet algemene regels herindeling).

3

OVERZICHT WIJZIGINGEN

172
Het herindelingsontwerp is toegezonden aan de volgende instanties en zij zijn geattendeerd op
de mogelijkheid om een zienswijze kenbaarte maken:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gemeenten Best, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek,
Loon op Zand, Meierijstad, Oirschot en Sint-Michieisgestei;
Waterschap De Dommel

De volgende samenwerkingsverbanden - waaronder gemeenschappelijke regelingen:
Veiligheidsregio Brabant Noord, Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, GGD Hart voor
Brabant, Omgevingsdienst Brabant- Noord, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
Werkvoorzieningsschap De Dommel, GR Diamantgroep, Brabants Historisch
Informatiecentrum, Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, Regio Hart van Brabant, Afvalstoffendienst
’s-Hertogenbosch, Stichting Agri Food Capital, Bank Nederlandse Gemeenten, BAT bedrijven
NV, Bemij, Beheer Maatschappij Gemeente Tilburg B.V., Bureau Inkoop en Aanbestedingen
Zuidoost-Brabant, Brabant Water, Breedband Tilburg B.V, Commandiet Tilburg, Den Bogerd BV,
Midpoint Brabant, Stichting Brabants Investeringsfond Nieuwbouwwoningen Project
Havenmeester,MijnGemeenteDichtbij, NV Monumenten Fonds Brabant, Pieter Vreedeplein
Beheer BV en Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV, Regionaal Bureau Leerplicht, Regionale
ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg
B.V., Stichting Administratiekantoor Dataland,Stichting Marketing Tilburg, Stichting MiddenBrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, TWM Holding B.V. en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten.
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Iedereen, die tijdig een zienswijze indiende, kreeg de gelegenheid om tijdens een hoorzitting op

1.4 Algemene samenvatting en conclusie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

9 april 2019 zijn zienswijze mondeling toe te lichten en te reageren op de concept-reactienota.

Van eind december 2018 tot en met 14 februari 2019 kon iedereen een zienswijze indienen op

Hetgeen tijdens deze hoorzittingen aan de orde kwam is op hoofdlijnen in een verslag

het herindelingsontwerp, waartoe de raden van de gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk,

weergegeven (zie bijlage 2 Logboek draagvlakonderzoek en samenvatting hoorzittingen).

Vught en Tilburg op 17 en 18 december 2018 besloten. 66 personen en zeven organisaties
maakten van deze mogelijkheid gebruik, zodat er 73 zienswijzen werden ontvangen.

1.2 Status reactienota
In deze reactienota worden de ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Ook wordt

Van deze 73 zienswijzen zijn 41 zienswijzen te beschouwen als steunbetuigingen voor

aangegeven of en op welke punten, de zienswijzen aanleiding geven tot een aanpassing van

toevoeging van Esch in zijn geheel (dat wil zeggen dorp en buitengebieden) aan Boxtel. Vier (4)

het-nog vastte stellen- herindelingsadvies in vergelijking met het herindelingsontwerp.

zienswijzen prijzen het herindelingsontwerp in zijn geheel. Zeven (7) zienswijzen vragen om
bepaalde percelen toe te voegen aan Vught, waarbij dit in twee gevallen al is voorzien in het

Hierna volgt een zakelijke samenvatting van de ingekomen zienswijzen en het gezamenlijke

herindelingsontwerp zelf. Praktisch gezien steunen deze laatste twee zienswijzen daarmee het

standpunt van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg hierover. Het

herindelingsontwerp. Zes (6) zienswijzen verzoeken om verschillende redenen om af te wijken

standpunt is gebaseerd op de volledige tekst van de zienswijzen. Ervond een integrale

van de uitgangspunten van het herindelingsontwerp en bepaalde percelen/gebieden aan een

beoordeling plaats.

andere gemeente toe te voegen, dan waarin het herindelingsontwerp voorziet. Er zijn negen (9)
zienswijzen, die de aandacht vestigen op onderwerpen die meegenomen moeten worden in

Deze reactienota vormt bijlage 4 van het door de raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk,

het operationele traject, zoals bijvoorbeeld zorg voor de overdracht van subsidies. De

Vught, Boxtel en Tilburg op 3 en 6 juni 2019 vastgestelde herindelingsadvies. Na vaststelling

Ondernemingsraad van de gemeente Haaren vraagt aandacht voor het maken van goede

wordt het herindelingsadvies toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zij

afspraken over de rechtspositionele gevolgen van de herindeling voorde medewerkers van de

voorzien het van hun zienswijze en zenden het herindelingsadvies aan de ministervan

gemeente Haaren en spreekt het vertrouwen uit dat dit in de procedure een plaats krijgt. In eén

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

zienswijze wordt het herindelingstraject een werkverschaffend project genoemd, waarbij de
indiener zich afvraagt of alles niet allang vastligt. Twee (2) berichten bevatten geen inhoudelijke

1.3 Ingekomen zienswijzen

zienswijzen en de overige zienswijzen zien vooral toe op een goede overdracht van activiteiten

In totaal werden 73 zienswijzen ingediend. Daarvan waren er66 afkomstig van (groepen)

van de gemeente Haaren naarde ontvangende gemeenten.

inwoners van bij de herindeling betrokken gemeenten. Daarnaast kwam zeven (7) reacties
binnen van instanties/organisaties, die van het herindelingsontwerp op de hoogte werden

Alle zienswijzen werden integraal getoetst aan de uitgangspunten, waartoe de gezamenlijke

gesteld (zieonderl.1 Inleiding).

gemeenteraden besloten in het herindelingsontwerp. In één geval (Z005) blijken de

In onderstaand schema is het aantal ingekomen zienswijzen cijfermatig uitgesplitst naar

uitgangspunten ruimte te bieden vooraanpassingvan het herindelingsontwerp. Het betreft

gemeente (en voor de gemeente Haaren per dorp) waaruit de zienswijze afkomstig is:

een voortuin, die abusievelijk was aangezien als berm. Het herindelingsontwerp zal daarop
worden aangepast, nu deze wijziging binnen de uitgangspunten van het herindelingsontwerp

Gemeente

Aantal zienswijzen

Uitsplitsing

Haaren totaal

58

Dorp Biezenmortel: 1

kan worden gerealiseerd.

Dorp Esch: 46

1.5 Privacy

Dorp Haaren: 5 (incl. OR)

In verband met de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn

Dorp Helvoirt: 6

de zienswijzen van natuurlijke personen geanonimiseerd weergegeven. Namen en adressen

Oisterwijk

-

van afzenders zijn bij de colleges van burgemeester en wethouders van Haaren, Oisterwijk,

Vught

3

Vught, Boxtel en Tilburg bekend. De gemeenteraden ontvingen de geanonimiseerde

Boxtel

5

zienswijzen. Namen van instanties en gemeenten hoeven in het kadervan deAVG niette

Tilburg

-

worden geanonimiseerd, zodatdeze herken baar zijn weergegeven.

Totaal zienswijzen van (groepen) inwoners 66
Totaal zienswijzen/reactie van instanties
TOTAAL AANTAL Zl ENSWIJZEN

7
73

1.6 Tot slot
De gemeentebesturen van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg waarderen de
betrokkenheid die blijkt uit de ingediende zienswijzen. Het vervolg van het wettelijk traject is in

Tabel 1: aantal ingediende zienswijzen, gerubriceerd naar gemeente waaruitze zijn verzonden

handen van Gedeputeerde Staten respectievelijk de ministervan Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het indienen van het noodzakelijke wetsvoorstel voor deze herindeling is
aan de ministervan BZK.
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2 ZIENSWIJZEN

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Nummer Z003
Samenvatting zienswijze

2.1 Algemeen

De indienervan de zienswijze vindt dat het herindelingsontwerp steeds meer lijkt op een

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg spreken op deze plaats hun

werkverschaffend en papierverslindend project, met eindeloos overleg en registraties.

dank uit naar alle inwoners en instanties/organisaties, die hun betrokkenheid bij de herindeling

Betrokkene snapt het opknappen van het Smaldijkje niet. Hij vermoedt dat alles al lang vastligt

lieten blijken door het indienen van een zienswijze. De raden achten het daarom niet alleen van

gezien de vele documenten en het verstrijken van de járen. Betrokkene denkt dat er feítelijk

belang om elke zienswijze samengevat en anoniem weerte geven, maarook om deze te

geen invloed meer mogelijk is.

voorzien van een op de zienswijze toegespitste reactie. De indiener krijgt daardoor inzicht in de
overwegingen, die hebben geleid tot het al dan niet honoreren van de zienswijze.

Reactie
De procedure om tot een herindeling te komen ligt wette lijk vast en is door de betrokken

2.2 Samenvatting, reacties en conclusies zienswijzen

gemeenten niette beïnvloeden. Voorafgaand aan de wettelijk vastgestelde procedure heeft de
gemeente Haaren haar inwoners met regelmaat geïnformeerd en met hen gecommuniceerd.
Juist om van hen te horen watzij van de (voorgenomen) herindelingvonden, zodat de raad de

Nummer ZOOI

meningen van inwoners mee kon nemen in de besluitvorming rondom de herindeling. Ook bij

Samenvatting zienswijze

de andere betrokken gemeenten kregen inwoners de gelegenheid om aan te geven watzij van

De indienervan de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat het goed is dat

de (voorgenomen) herindelingvonden. De zienswijzeprocedure is de laatste (wettelijke)

Haaren bij Oisterwijk komt.

mogelijkheid voor inwoners om hun mening te laten horen.
Het wegdek van het fietspad aan het Smaldijkje was door het gebruik beschadigd en het herstel

Reactie

is in het reguliere onderhoud meegenomen.

De indiener bevestigt de gemaakte keuze om Haaren aan Oisterwijk toe te voegen.
Conclusie
Conclusie

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
Nummer Z004
Nummer Z002

Samenvatting zienswijze

Samenvatting zienswijze

De indienervan dezienswijze vindt dat de aanpassing bij punt 1 (minicamping Weideblik) niet

De indienervan dezienswijze kan zich volledig vinden in de voorgestelde gemeentegrenzen en

is te rijmen met de keuze voor logische grenzen, omdat deze aanpassing haaks op de

de aanpassing van de grenzen van de voormalige gemeente Esch. Hij vindt dat hiermee recht

uitgangspunten staat. Naarzijn meningzou hetuitconcurrentieoverwegingen (Tilburg/Vught)

wordt gedaan aan het historisch perspectief en daarmee aan de leefbaarheid van het dorp. De

logisch zijn om het bedrijf onder te brengen bij Tilburg in plaats van onder Vught. Betrokkene

aanpassing van punt 11 corrigeert zijns inziens een vreemde ‘hap’ in de gemeentegrenzen. Het

vindt dat de keuze precedentwerking geeft en een onlogische situatie creëert, in plaats van

handhaven van de grenzen bij Beukenhorst is landschappelijk logisch en uitstekend

deze op te heffen. Hij verzoekt om deze onlogische situatie niet door te voeren.

gemotiveerd. Historisch gezien was er altijd onderscheid tussen buitenplaatsen landerijen.
Ook de aanpassing van punt 12 vindt betrokkene terecht. Het is goed dat de huidige splitsing

Reactie

van het buurtschap niet wordt gehandhaafd. Historisch gezien vindt betrokkene het fraai dat

De opmerking van betrokkene dat het perceel van minicamping Weideblik afwijkt van het

alle hoeven weertot een gemeente (dorpskern) gaan horen.

uitgangspunt dat historische grenzen leidend zijn, is op zich juist. Er is hier echter maatwerk
geleverd, op basis van de constatering dat het om een onlogische grens ging. Minicamping

Reactie

Weideblik is solitair gelegen aan de noordzijde van de Oude Bosschebaan. In de on middellijke

De indiener bevestigt diverse in het herindelingsontwerp gemaakte keuzes over Esch.

nabijheid van de minicamping bevinden zich twee andere minicampings die - gelet op de
uitgangspunten - na de herindeling tot de gemeente Tilburg gaan behoren. Om eenduidig

Conclusie

beleid te hebben voor de drie minicampings op het gebied van recreatie, bestemmingsplannen

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

en toeristenbelasting, is het perceel waarop Weideblik is gelegen bij Tilburg gevoegd. Dit leidt

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

slechts tot een beperkte afwijking ten opzichte van de historische grens tussen Helvoirt en
Biezen mortel. Bij de afweging is betrokken of de geringe aanpassing afbreuk doet aan de
natuurlijke landschapseenheid die wordt gevormd door de Loonseen Drunense duinen. Dit
blijkt niet het geval te zijn, deze natuurlijke landschapseenheid blijft in stand.
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Conclusie

biedt. Na de feítelijke herindeling kan de indiener dit onderwerp bespreekbaar maken bij de

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

gemeente Vught.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Conclusie
Nummer Z005

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indiener van de zienswijze stelt dat het perceel ‘Gemeente Esch sectie A nummer 1287’ moet
worden toegevoegd aan de gemeente Vught. In de kern stelt hij in zijn onderbouwing dat

Nummer Z007

hierdoor de natuurlijke begrenzing in het landschap wordt gevolgd. Er ontstaat een

Samenvatting zienswijze

samenhangend landschapselement van perceel ‘Gemeente Elaaren sectie B nummer 3025’ en

De indienervan de zienswijze vindt het herindelingsontwerp een knap en evenwichtig

perceel ‘Gemeente Esch sectie A nummer 1287’.

document, dat in korte tijd tot stand kwam met ruim voldoende inspraak, vanuiteen open en
transparante houdingen met respectvoor ieders belang. Betrokkene vindt dat college en raad

Reactie

er trots op mogen zijn.

De indiener is eigenaar van twee naast elkaar gelegen percelen, waarvan het ene perceel
volgens het herindelingsontwerp in Vught komtte liggen en het andere perceel in Boxtel. Het

Reactie

betreft een voortuin, die was aangezien als berm. Volgens indiener kan het perceel, kadastraal

De indiener bevestigt diverse in het herindelingsontwerp gemaakte keuzes.

bekend gemeente Esch, sectie A, nummer 1287 worden toegevoegd aan Vught. Dit is inderdaad
mogelijk met behoud van de vastgestelde uitgangspunten, omdat door deze aanpassing de

Conclusie

grens op de wegberm komtte liggen en daarmee een logische grens vormt.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Het voorstel is de grens aan te passen, zodat het genoemde perceel in Vught komtte liggen.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Gelet op de samenhang tussen beide percelen, is indeling in één gemeente gewenst. Het
betreft een perceel meteen beperkte omvang.

Nummer Z008
Samenvatting zienswijze

Conclusie

De indienervan de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed. Betrokkene vindt dat het

Deze zienswijze geeft aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het herindelingsadvies

geld dat men krijgt,aan Esch besteed moet worden en dat subsidies niette snel afgebouwd

ten opzichte van het herindelingsontwerp, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de

mogen worden.

uitgangspunten. Het gaat om een voortuin van 150 vierkante meter. Omdat met deze wijziging
geen belangen van derden worden getroffen en de wijziging binnen de uitgangspunten van het

Reactie

herindelingsontwerp plaats kan vinden, kan de wijziging worden aangebracht.

De indiener bevestigt diverse in het herindelingsontwerp gemaakte keuzes. Watzijn zorg
betreft over het budget voor Esch: na de herindeling mag de gemeenteraad van Boxtel

De wijziging luidt als volgt: het perceel (de voortuin), kadastraal bekend gemeente Esch, sectie

beslissen over de wijze waarop en waarvoor hij het budget inzet. De zorg, die betrokkene heeft

A, nummer 1287 wordt toegevoegd aan de gemeente Vught.

over de subsidies en de daarmee georganiseerde activiteiten, wordt onderwerp van gesprek in
het operationele traject. De wettelijke herindelingsprocedure biedt daarvoorgeen ruimte.

Nummer Z006
Samenvatting zienswijze

Conclusie

De indienervan de zienswijze stelt dat de adressen Esschebaan 6 en Esschebaan 6a in de

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

gemeente Vught dienen te vallen. Betrokkene beroept zich op het uitgangspunt uit het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

herindelingsontwerp, datde opsplitsing van Haaren aansluit bij bestaande dorpsstructuren.
Ook merkt hij op dat het adres Esschebaan 6 zich vóór 1995 in de gemeente Vught bevond.

Nummer Z009
Samenvatting zienswijze

Reactie

De indienervan de zienswijze vindt dat Esch in zijn geheel moet overgaan naar Boxtel.

In het herindelingsontwerp zijn de beide woningen voorzien binnen de grenzen van de

Betrokkene is van mening dat het dorp Esch niet mag worden opgesplitst. Het beekdal van de

gemeente Vught. Dit stukje Esch gaat terug naar Vught, zoals het was voorde herindeling van

Essche Stroom hoort al eeuwen bij Esch en maakt onderdeel uit van de ontstaansgeschiedenis.

1996. Mogelijk bedoelt de indiener dat ook het adres in Vught zou moeten liggen en niet in
Esch. Het gaat dan om een adreswijziging, waarvoor dit wettelijke traject geen mogelijkheid

Reactie
De indiener bevestigt de in het herindelingsontwerp gemaakte keuze om het dorp Esch met
zijn buitengebieden in zijn geheel aan Boxtel toetevoegen.
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Conclusie

Nummer Z013

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indienervan de zienswijze is van mening dat het deel van Beukenhorst, dat nu bij Esch
hoort, bij Esch moet blijven. De historische grenzen moeten intact blijven.

Nummer Z010
Samenvatting zienswijze

Reactie

De indienervan de zienswijze vindt het terecht dat is besloten om de grens van Esch bij de

De indiener geeft daarmee aan dat hij de keuzes van het herindelingsontwerp over Esch

Broekstraat en Halsbroek te leggen. Hij merkt op dat de bewoners, zuidelijk van de Broekstraat

onderschrijft.

en Halsbroek al sinds mensenheugenis bij de vorige zelfstandige gemeente Esch wonen.
Betrokkene geeft aan dat het nietverstandig is om een hechte kleine gemeenschap nog verder

Conclusie

op te delen.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het
Herindelingsadvies ten opzichtevan het herindelingsontwerp.

Reactie
De indiener bevestigt de in het herindelingsontwerp gemaakte keuze over de grenzen van Esch

Nummer Z014

en zijn buitengebieden.

Samenvatting zienswijze
De stichting Plein Helvoirt spreekt in haar zienswijze haarsteun uit voor het

Conclusie

herindelingsontwerp en geeft daarbij enkele overwegingen vanuit de Helvoirtse gemeenschap.

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Als het gaat om de gevoelens over de samenvoeging benadrukt de stichting dat de inwoners

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

van Helvoirtzeer instemmen metde herindelingen datdeverwachtingen hieromtrent hoog
zijn.

Nummer ZOU

De stichting gaat in de zienswijze in opdeaardvan het dorp Helvoirt. Verder geeft de stichting

Samenvatting zienswijze

uitgebreid haar visie op de toekomst van het dorp, waarbij zij ingaat op de onderwerpen

De indienervan de zienswijze is het eens met het besluit van de raad van Haa ren dat Esch bij

verkeer, openbare voorzieningen, nieuwe woningbouw, buitengebied, natuurbescherming,

elkaar moet blijven. Op basis daarvan koos betrokkene voor sa mengaan met Boxtel. Het zou

recreatiewoningen, bedrijven, sport, drugsproblematiek, duurzaamheid, cultuurbeleid,

unfair zijn achteraf de spelregels te wijzigen.

lastendruk en grenzen.
Als laatste vraagt de stichting om aandacht voorde periode tot de datum van herindeling. Zij

Reactie

pleit ervoordat de gemeente Vught inspraak krijgt bij besluiten van de gemeente Haaren over

De indienervan de zienswijze onderschrijft de keuze van het herindelingsontwerp om Esch en

Helvoirt, die gevolgen hebben voorde periode na 2020. De zienswijze sluit af met de vraag om

zijn buitengebieden in zijn geheel aan Boxtel toe te voegen.

het Vughtse geluid tot 2021 nadrukkelijkerte laten doorklinken in Helvoirt en omgekeerd.

Conclusie

Reactie

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

De stichting geeft aan dat zij het eens is met het herindelingsontwerp en dat zij positief

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

gestemd is over het feit dat Helvoirt wordt ingedeeld bij Vught. De stichting geeft aan hoe zij
Helvoirt positioneert en vraagt om - voorafgaand aan de feítelijke herindeling - betrokkenheid

Nummer Z012

van Vught bij Helvoirt. In het herindelingsontwerp - in hoofdstuk 4, onder4.2.1 - laat de

Samenvatting zienswijze

gemeente Vught weten datzij haar inwoners op verschillende manieren betrekt bij de

De indienervan de zienswijze vindt het juist om alle bestaande gemeentegrenzen van Esch te

voorbereiding en uitvoering van beleid. Daarbij past zij maatwerk toe bij het bepalen van de

behouden en geen delen af te splitsen. Betrokkene vindt het van belang het dorp als een

vorm waarin de participatie plaatsvindt. Het laat zich aanzien dat de gemeente Vught en Plein

geheel in de gemeente Boxtel op te nemen, zonder uitzonderingen.

Helvoirt elkaarzullen vinden in hun samenwerkingsambitie. Op dit moment ligt het
herindelingsontwerp voor, dat een stap is in het wettelijke traject. De verwachting is dat na de

Reactie

vaststellingvan het herindelingsadvies doorde raden van de betrokken gemeenten - medio

De indiener is het eens met keuze van het herindelingsontwerp, om het dorp Esch samen met

2019 -, het operationele traject (ontvlechting van de gemeente Haaren en invlechting in de

zijn buitengebieden aan Boxtel toe te voegen.

ontvangende gemeenten) nog meer aandacht krijgt. Dan kan de gewenste samenwerking
tussen Plein Helvoirt, Haaren en Vught vastere vormen aan gaan nemen. Daarnaast heeft de

144

Conclusie

gemeente Vughtop dit moment in het kadervan het (wettelijk geregelde) preventief toezicht al

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

inspraak in besluiten met financiële consequenties. En zowel ambtelijk als bestuurlijk bestaat

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

overleg over dossiers, waarvan de werking de datum van herindeling overstijgt.
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Conclusie

Nummer Z018

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indienervan deze zienswijze is van mening dat het herindelingsontwerp zo goed is.
Betrokkene geeft aan dat zij niets wil missen van haar mooie dorp en dat er onrust in het dorp

Nummer Z015

ontstaat als maar een deel naar Boxtel zou gaan.

Samenvatting zienswijze
De indienervan de zienswijze vindt de grenzen geen probleem, omdat het geografisch niets

Reactie

uitmaakt waarje bij hoort.

De indiener geeft daarmee aan dat zij het eens is met de keuzes van het herindelingsontwerp
over Esch.

Reactie
De indiener geeft daarmee aan dat hij geen bezwaren heeft tegen de keuzes, die aan het

Conclusie

herindelingsontwerp ten grondslag liggen.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Nummer Z019

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Samenvatting zienswijze
De indienervan deze zienswijze vindt de grens tussen de gemeenten Oisterwijk en Vught

Nummer Z016

praktisch onlogisch en inconsequent en vindt dat Haaren bij Tilburg moet worden gevoegd

Samenvatting zienswijze

i.p.v. Oisterwijk. De N65 ziet betrokkene als logische grens tussen Haaren en Helvoirt. Het is

De indienervan de zienswijze vindt dat de woningen Oirbroekdreef 1 en la terug naarVught

inconsequent, omdat het stukje Haaren noord van de N65 wel bij Helvoirt wordt ingedeeld en

moeten, omdat ze daar vroeger ook onder vielen. Hij voorziet administratieve rompslomp en

het deel zuidelijk van de N65 niet bij Haaren.

kosten als de woningen in Boxtel komen te liggen. Hij verzoekt om grens (Esschebaan) een

De indiener is van mening dat bestuurskracht de enige reden voor verplichte herindeling was,

stukje op te schuiven.

omdat de gemeente Haaren niet toekomstbestendig zou zijn. Betrokkene vindt dat Oisterwijk
verre van bestuurskrachtig en toekomstbestendig is en ziet grote negatieve gevolgen voorde

Reactie

publieke en gemeenschapsvoorzieningen in Haaren, omdat de financiële situatie in Oisterwijk

In het herindelingsontwerp zijn de beide woningen voorzien binnen de grenzen van de

zorgwekkend is. Betrokkene vermoedt dat herindeling van Oisterwijk in de toekomst

gemeente Vught. Dit stukje Esch gaat terug naarVught, zoals het was voorde herindeling van

onafwendbaar is en vraagt om dit de inwoners van Haaren te besparen, door Haaren meteen

1996. Mogelijk bedoelt de indiener dat ook het adres in Vught zou moeten liggen en niet in

bij Tilburg te voegen.

Esch. Het gaat dan om een adreswijziging, waarvoor dit wettelijke traject geen mogelijkheid
biedt. Na defeitelijke herindeling kan de indienerditonderwerp bespreekbaar maken.

Reactie
De keuze dat de kern Haaren bij Oisterwijk komt, volgt uit de keuze om de vier kernen over vier

Conclusie

gemeenten te verdelen. Deze keuze vloeit voort uit de wens van de bevolking, zoals onder

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

andere uit de burgerpeiling bleek. De toekomstige grens tussen Oisterwijk en Vught is

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

gebaseerd op de historische grens tussen Helvoirt en Haaren. Onder de bewoners van het
zuidelijk deel van Helvoirt bestond geen eensluidende voorkeur voor de gemeente Oisterwijk,

Nummer Z017

waardoor hier geen reden voor aanvullend maatwerk was. Dit heeft geleid tot handhaving van

Samenvatting zienswijze

het uitgangspunt dat wordt aangesloten bij de historische grenzen.

De indienervan de zienswijze vindt het herindelingsontwerp prima, zoals het nu is, omdat

Uit de zienswijze blijktzorg voorde toekomst van hetdorp Haaren. In deaanloop naarde

Esch, Esch blijft. Betrokkene vindt dat nodigvoorde leefbaarheid.

herindeling is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naarde bestuurskracht van de
gemeente Oisterwijk en naar haarfinanciële situatie. Daaruit blijkt dat Oisterwijk

Reactie

bestuurskrachtig is en financieel gezond is.

De indiener bevestigt met zijn zienswijze de gemaakte keuzes over Esch.
Conclusie
Conclusie

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
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Nummer Z020

Conclusie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Het dagelijks bestuurvan Agrifood Capital onderschrijft het herindelingsontwerp en is van

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

meningdatdevoorgestelde herindeling kan bijdragen aan verdere versterking van de regionale
samenwerking.

Nummer Z022
Samenvatting zienswijze

Reactie

De indienervan de zienswijze vindt dat Beukenhorst verdeeld moet blijven over Esch en Vught.

De indiener bevestigt met zijn zienswijze de keuzes in het herindelingsontwerp.

Hij wijst daarbij op de ontstaans- en uitbreidingsgeschiedenis van het landgoed. De toenmalige
eigenaren van het landgoed kochten gronden om teverpachten aan Essche bewoners van de

Conclusie

Karthuizers uit deTaalstraat in Vught. Ook die zagen geen bezwaren. Betrokkene noemt enkele

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

bronnen.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
Reactie
Nummer Z021

Met zijn zienswijze bevestigt de indiener het herindelingsontwerp.

Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze merkt op dat het herindelingsontwerp voor hem, als bewoner

Conclusie

van het buitengebied dat in het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen valt, nadelig is.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Het herindelingsontwerp houdt naar zijn mening onvoldoende rekening met de voorkeur van

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

een minderheid van Helvoirt, die in het verre buitengebied woont.
Daarnaast geeft hij aan dat hij meer gericht is op Giersbergen dan op Helvoirt en dat de

Nummer Z023

communicatie vanuit de gemeente (en eveneens de ouderenvereniging) te wensen overlaat.

Samenvatting zienswijze

Reden daarvan is dat De Leije niet wordt bezorgd.

De indienervan de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch als geheel naar

Betrokkene ziet graag dat het gebied tussen het afwateringskanaaľs-Hertogenbosch-

Boxtel gaat en oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd. Betrokkene wijst erop dat

Drongelen en de Margrietweg aan de gemeente Heusden wordt toegevoegd. Hij ziet

buitengebied, buurtschappen en kern Esch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat de

landschappelijk een tweedeling in Helvoirt: het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse en

leefbaarheid daarop is gebaseerd.

Drunense Duinen. Het lijkt hem logischer om die tweedeling te gebruiken bij de herindeling,
zodat het landschapsbeheer met zo weinig mogelijk bestuursorganen te maken heeft. Tot slot

Reactie

stelt betrokkene dat er grote nadelen kleven aan het uitgangspunt om uítte gaan van de

De indiener is het eens met het herindelingsontwerp.

wensen van de individuele burger. Een verzameling individuele standpunten leidt nooittot
voldoendeconsensusvooreen algemeen gedragen besluit. Het gemeentebestuurzal moeten

Conclusie

kijken naarde individuele burger overstijgende belangen, zoals bestuurlijke uniformiteit,

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

integrale aanpak toerisme, recreatieve bewegwijzering. De indiener stuurde een bijlage mee

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

om zijn argumenten te bekrachtigen.
Nummer Z024
Reactie

Samenvatting zienswijze

De indiener merkt op dat het gebied tussen het afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch -

De indienervan deze zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch als geheel

Drongelen en de Margrietweg zou moeten worden toegevoegd aan de gemeente Heusden. De

naar Boxtel gaat en oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd. Hij merktopdatinwonersvan

gemeente Heusden heeft er echter voor gekozen geen partij te zijn bij de herindeling. Dat houdt

het buitengebied bij Essche verenigingen horen en gebruik maken van Essche voorzieningen.

in dat er ook geen gebieden aan de gemeente Heusden kunnen worden toegevoegd.

Er is een gemeenschappelijke historie van kern en buitengebied en de leefbaarheid is daarop

Het belangrijkste uitgangspunt voor de nieuwe grenzen is de aansluiting bij de historische

gebaseerd. Naarzijn mening geeft het spanningen in de leefgemeenschap, als het gebied

grenzen. Indiener uit de wens om het landschap als hoofd uitgangspunt te nemen. Het

onder twee gemeenten valt. Betrokkene merkt op dat Beukenhorst als landgoed/bosgebied bij

herindelingsontwerp gaat echter uit van de historische grenzen als basisvoorde begrenzing.

Vught hoort, maar dat de weien en landerijen in het Essche buitengebied en grenzend aan

De raden van de bij de herindeling betrokken gemeenten stelden dit (hoofd) uitgangspunt

Beukenhorst, geen visueel verband hebben met het bosrijke Beukenhorst. Daarnaast zijn

democratisch vast. Betrokkene heeft gelijk als hij aangeeft dat het algemeen belangde basis

grenzen flexibel door koop en verkoop.

voor besluitvorming moet zijn. Dat is ook de reden dat de historische grenzen als uitgangspunt
blijven dienen, tenzij zich onlogische situaties voordoen.
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Reactie

Conclusie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Met zijn zienswijze onderschrijft de indiener het herindelingsontwerp.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Nummer Z027

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Samenvatting zienswijze
De indienervan de zienswijze vindt dat Esch moet blijven in zijn huidige vorm, omdat het

Nummer Z025

buitengebied bij de kern Esch hoort.

Samenvatting zienswijze
De indienervan deze zienswijze wijst erop dat in de ‘Rapportage onderzoek Financiële positie

Reactie

gemeente Flaaren’ de financiële positie met betrekking tot de bestemmingsreserves

De indiener betuigtzijn instemming met het herindelingsontwerp.

onvoldoende is uitgewerkt. In hoofdstuk 4 - zo merkt de indiener op - wordt aangegeven dat er
een bestedingsplan bestaat m.b.t. de bestemmingsreserve Oude Mannengasthuis. Het Legaat

Conclusie

van Cooth wordt niet genoemd. Beide hebben een bestedingsdoel in de gemeenschap Esch.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Betrokkene stelt voorom een stichting in het leven te roepen die de reserves beheert en de

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

bestedingen van de opbrengsten statutair notarieel vastleggen. Hij stuurt verschillende bijlagen
mee, om zijn standpuntte onderbouwen.

Nummer Z028
Samenvatting zienswijze

Reactie:

De indiener vindt dat het herindelingsontwerp zo goed is, omdat het altijd zo is geweest.

Deze zienswijze gaat niet over het herindelingsontwerp, maar over de Rapportage financiële
positie gemeente Haaren. Dit rapport bevat een analyse van de financiële positie van de

Reactie

gemeente Haaren en ondersteuntde risicoafwegingvoorde ontvangende gemeenten.

De zienswijze heeft met name betrekking op Esch en geeft blijk van instemming met het

De rapportage maakt geen onderdeel uit van het herindelingsontwerp en is daarmee geen

herindelingsontwerp.

onderdeel geweest van de besluitvorming door de gemeenteraden. De rapportage is bekend
bij de colleges en raden van de betrokken gemeenten. De onderzoeksrapportage is in de raad

Conclusie

van Haaren behandeld en is daarmee een openbaarstuk.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

De zorg van betrokkene over de betreffende gelden is bij de gemeente Haaren bekend. Het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

herindelingsontwerp is echter niet de plaats om aandacht te schenken aan reserves van de
gemeente Haaren. Onderzoek naar de vraag hoe met deze reserves moet worden omgegaan

Nummer Z029

past in het operationele traject, dat volgt na vaststellingvan het herindelingsadvies en dat

Samenvatting zienswijze

loopt tot de feítelijke herindelingsdatum.

De indienervan deze zienswijze geeft aan het eens te zijn met het herindelingsontwerp, omdat
de huidige grenzen voorde kern Esch blijven gehandhaafd en dorp en buitengebied als geheel

Conclusie

naar Boxtel gaan. Ter ondersteuning voert betrokkene aan dat de sportaccommodatie druk

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

wordt bezocht door inwoners van Esch. Het sociale leven is een groot goed, dat behouden

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

moet blijven en waar men zuinig en trots op moetzijn. Kern en buitengebied zijn samen sterk.

Nummer Z026

Reactie

Samenvatting zienswijze

Met deze zienswijze laat de indiener blijken dat hij achter de uitgangspunten het

De indienervan deze zienswijze vindt dat Esch als een geheel naar Boxtel moeten dat de oude

herindelingsontwerp staat.

dorpsgrenzen moeten worden gerespecteerd. Betrokkene stelt dat de leefbaarheid van Esch is
gebaseerd op kern en buitengebied samen en ziet graag dat het verenigingsleven in Esch blijft

Conclusie

zoals het nu is. En dat men maar bij een gemeente hoeft te zijn voor bijvoorbeeld

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

vergunningen.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Reactie
De indiener is het eens met het herindelingsontwerp, zoals dat nu voorligt.

150

151

BIJLAGE 4

Nummer Z030

Reactie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze

Betrokkene laat weten het eens te zijn met de keuze die het herindelingsontwerp voor Esch

De indienervan de zienswijze vindt dat het buitengebied onlosmakelijk bij de kern Esch hoort

maakt.

en dat het in zijn geheel naar Boxtel moet gaan. Het is goed dat oudere dorpsgrenzen worden
gerespecteerd. Betrokkene merkt op dat de leefbaarheid van Esch gebaseerd is op mensen uit

Conclusie

de kern en het buitengebied.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Reactie
De indienervan de zienswijze onderschrijft het herindelingsontwerp.

Nummer Z034
Samenvatting zienswijze

Conclusie

De indienervindt dat het dorp Esch als geheel naar Boxtel moet om de eenheid, het

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

verenigingsleven en de leefbaarheid in stand te houden.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
Reactie
Nummer Z031

De indiener onderschrijft met zijn zienswijze de keuzevan het herindelingsontwerp voor Esch.

Samenvatting zienswijze
De indienervan de zienswijze is het eens met de in het herindelingsontwerp voorgestelde

Conclusie

grenzen van Esch. Betrokkene vindt dat het buitengebied onlosmakelijk bij Esch hoort en dat

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

het belangrijk is dat de historische grenzen behouden blijven.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Reactie

Nummer Z035

Met deze zienswijze laat de indiener blijken dat hij achter het herindelingsontwerp staat voor

Samenvatting zienswijze

zover het Esch betreft.

De indienervan de zienswijze vindt dat het dorp Esch in zijn geheel naar Boxtel moet, omdat
het buitengebied ook bij het dorp Esch hoort en oude dorpsgrenzen moeten worden

Conclusie

gerespecteerd.

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Betrokkene merkt op dat de leefbaarheid van Esch is gebaseerd op de mensen uit de kern en

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

het buitengebied samen.

Nummer Z032

Reactie

Samenvatting zienswijze

Met zijn zienswijze laat de indiener blijken dat hij het eens is met de keuzes die in het

De indienervan de zienswijze vindt dat de dorpsgrenzen moeten blijven, zoals bij de vorige

herindelingsontwerp worden gemaakt voor Esch.

herindeling vastgesteld. Esch moet in zijn geheel bij elkaar blijven.
Conclusie
Reactie

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

De indienervindt dat het herindelingsontwerp voor Esch de goede keuze maakt.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Conclusie

Nummer Z036

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indienervan de zienswijze is van mening dat het dorp Esch in zijn geheel naar Boxtel moet,
omdat het buitengebied ook bij het dorp Esch hoort en oude dorpsgrenzen moeten worden

Nummer Z033

gerespecteerd. Betrokkene stelt dat de leefbaarheid van Esch is gebaseerd op de mensen uit de

Samenvatting zienswijze

kern en het buitengebied samen.

De indienervan de zienswijze vindt het goed dat het dorp Esch in zijn geheel naar Boxtel gaat
en dat de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd.

Reactie
Betrokkene laat merken dat hij het eens is met de keuze die wordt gemaakt in het
herindelingsontwerp met betrekkingtot Esch.
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Conclusie

Nummer Z040

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indienervan deze zienswijze vindt het goed dat Esch in zijn geheel naar Boxtel gaat en dat
de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd. Het buitengebied hoort in zijn visie

Nummer Z037

onlosmakelijk bij de kern Esch en de leefbaarheid van Esch is gebaseerd op mensen uit de kern

Samenvatting zienswijze

en het buitengebied samen. Anders wordt de eenheid in Esch erg aangetast.

De indiener laat weten dat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet. Als je Esch nog verder opsplitst
is het geen leefgemeenschap meer maareen wijkje. Betrokkene vindt dat er geen persoonlijke

Reactie

aanpassingen moeten zijn, omdat dit niet solidair is en iedereen het recht geeft om wat anders

Uit de zienswijze spreekt zorg voor de eenheid en leefbaarheid in Esch. De indiener is het eens

te willen.

met de keuzes die het herindelingsontwerp maakt voor Esch.

Reactie

Conclusie

Daarmee onderschrijft de indiener de keuzes die in het herindelingsontwerp worden gemaakt

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

voor Esch. Voor wat betreft de persoonlijke aanpassingen, waar betrokkene op doelt: het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

herindelingsontwerp laat beperkte ruimte voor persoonlijke aanpassingen, namelijk daar waar
de algemene uitgangspunten leiden tot onlogische situaties of indien het gevraagde maatwerk

Nummer Z041

de benoemde uitgangspunten voldoende dient, dan wel borgt.

Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze wijst erop dat in de‘Rapportage onderzoek financiële positie

Conclusie

gemeente Haaren’ geen bestedingsplan bestaat met betrekking tot de bestemmingsreserve

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Oude Mannengasthuis. En dat de bestemmingsreserve Legaat van Cooth niet wordt genoemd.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Beide hebben - zo geeft betrokkene aan - vanuit hun oorsprong een juridische status en een
bestedingsdoel in Esch en zij moeten daarom opnieuw ten goede komen aan Esch.

Nummer Z038

Betrokkene steltvoor om een stichting in het leven te roepen, die het beheer van de reserves

Samenvatting zienswijze

krijgt en de besteding van de opbrengsten statutair notarieel vastlegt. Vanuit burgerparticipatie

De indienervindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet.

is men binnen Esch in staat deze fondsen te beheren en zelf te besteden. De indiener stuurt

Betrokkene merkt op dat hij niets te maken heeft met grondeigenaren.

verschillende bijlagen mee om zijn visie te ondersteunen.

Reactie

Reactie

De indiener is het eens met de keuzes uit het herindelingsontwerp voor wat betreft Esch. De

Deze zienswijze ziet toe op de zorg van de indiener, om legaten die in het verleden aan de

opmerking over de grondeigenaren ziet naar alle waarschijnlijkheid toe op het verzoek van

gemeente Esch waren toegekend, na de herindeling weerten goedete laten komen aan de

Beukenhorst, om bij de gemeente Vught te worden gevoegd. Het is duidelijk dat de indiener

gemeenschap Esch. In het herindelingsontwerp wordt dit onderwerp echter niet beschreven.

zich niet kan vinden in ditverzoek.

De zorg van betrokkene over de betreffende gelden is bij de gemeente Haaren bekend. Het
herindelingsontwerp is echter niet de plaats om aandacht te schenken aan reserves van de

Conclusie

gemeente Haaren. Onderzoek naar de vraag hoe met deze reserves moet worden omgegaan

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

past in het operationele traject, datvolgt na vaststelling van het herindelingsadvies en dat

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

loopt tot de feítelijke herindeling perljanuari 2021.

Nummer Z039

Conclusie

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

De indienervan de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch bij Boxtel past.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Reactie

Nummer Z042

Betrokkene is het eens met het herindelingsontwerp om Esch bij Boxtel te voegen.

Samenvatting zienswijze
De indienervan de zienswijze stelt dat de inwoners aan de zuid kant van Beukenhorst al

154

Conclusie

honderden járen binnen de gemeenschap Esch wonen. Betrokkene vindt dat de sociale

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

cohesie van de gemeenschap voorrang verdient boven de financiële belangen van een

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

grootgrondbezitter.

155

BIJLAGE 4

Daarnaast merkt hij op dat een afgesloten landgoed geografisch al een afgesloten gebied vormt

Reactie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

tussen de openbare wegen.

Indiener is het daarmee eens met het herindelingsadvies.

Reactie

Conclusie

Met deze zienswijze betuigt de indiener zijn steun aan de keuzes die in het herindelingsontwerp

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

worden gemaakt over Esch.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Conclusie

Nummer Z045

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indiener van de zienswijze is het eens met het herindelingsontwerp, omdat het dorp Esch
als een geheel naar Boxtel gaat, de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd, het hele

Nummer Z043

buitengebied bij Esch hoort en de leefbaarheid gebaseerd is op kern en buitengebied samen.

Samenvatting zienswijze

Terondersteuningvan zijn standpunt merkt hij op dat initiatieven voorverdeling van Esch over

De indiener van deze zienswijze verzoekt om het gehele waterbergings- en reserveringsgebied

twee gemeenten in Esch op weerstand stuitte en leidde tot polarisatie binnen de Essche

Helvoirts Broek, met alle (deels) ingelegen percelen, inclusief de rond het Helvoirts Broek

gemeenschap. Een grote meerderheid in Esch sprak zich uit om in zijn geheel naar Boxtel te

gelegen attentiegebieden, bij één gemeente (Vught of Boxtel) te herindelen. Betrokkene

gaan. De ontstaansgeschiedenis van Esch ligtjuist in de buitengebieden. De Essche Stroom is

ondersteuntzijn standpuntdoorte wijzen op de onvolkomen communicatie van de gemeente

niet een logische grens: al in de Romeinse tijd werden doden begraven aan weerszijden van de

Haaren over het waterberging- en waterreserveringsgebied en het feit dat de in- en aangelegen

Essche Stroom, zowel in het buitengebied, als in de kern van Esch. Daarnaast verhaalt

perceeleigenaren - daardooren door het niet tijdig reageren - metde problemen bleven zitten.

betrokkene van twee inwoners van het buitengebied, die bezittingen nalieten aan inwoners van

Hij vraagt zich af wat Oisterwij kweet over waterberging en waterreserveringsgebied en de

het dorp Esch. Daaruit - en ook uit andere voorbeelden, zo geeft betrokkene aan - blijkt de

gevolgen voorde toekomst in het Helvoirts Broeken stelt dat de gemeente Vught

verbondenheid tussen buitengebied en kern. Het kan in zijn visie niet zo zijn dat de

perceeleigenaren correct informeerde. Betrokkene voegde verschillende documenten toe aan

economische belangen van het landgoed Beukenhorst een grotere rol spelen dan de

de zienswijze.

historische dorpsgrenzen en democratische besluitvorming. Het voorstel om Beukenhorst in
een gemeente onder te brengen dient geen enkel publiek belang, maar is alleen gericht op

Reactie

eigenbelang.

Uit de zienswijze spreekt zorg over waterberging en waterreservering. Het beleid en de zorg
ervoor ligt echter niet bij gemeenten, maar is een verantwoordelijkheid van het waterschap en

Reactie

gaat over gemeentegrenzen heen. De gemeente heeft geen enkele rol in dezen, ook niet in het

De indiener geeft aan het eens te zijn met de keuze die het herindelingsontwerp maakt inzake

aanspreken van het waterschap. Dat is ook de reden dat in het herindelingsadvies niets over dit

Esch.

onderwerp is opgenomen en dat het waterschap niet als directe partij bij de herindeling
betrokken is. De indiener kan zich metzijn zorg het beste tot het waterschap richten.

Conclusie

Het voorgaande betekent dat wijziging van de gemeentegrenzen het geschetste probleem voor

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

de indiener niet oplost. Het uitgangspunt dat de historische grenzen leidend zijn bij de

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

bepaling van de nieuwe gemeentegrenzen wordt daarom aangehouden.
Nummer Z046
Conclusie

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Heemkundekring De Kleine Meierij staat achter het voorgestelde herindelingsontwerp.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Verdelingvan Beukenhorst overtwee gemeenten doet rechtaan de cultuurhistorische
positioneringen historie van dit gebied. Eerdere eigenaren zagen bij het ontstaan en

Nummer Z044

uitbreiding van Beukenhorst geen obstakel dat het zich uitstrekte over gemeentegrenzen.

Samenvatting zienswijze

Opnemen van geheel Beukenhorst in een gemeente dient naarzijn mening geen enkel publiek

De indienervan de zienswijze vindt dat het plan moet blijven, zoals heter nu ligt, namelijk Esch

belangen kan zelfs worden gezien als een verzwakking van de bescherming van het

in zijn geheel naar Boxtel en niet verdeeld over meerdere gemeentes. Het buitengebied en de

landschappelijke waardevolle karaktervan dit landgoed, omdat er dan slechts een

kern van Esch horen onlosmakelijk bij elkaar en de oude dorpsgrenzen moeten worden

gemeentelijke overheid bemoeienis mee zou hebben.

gerespecteerd.
Reactie
De zienswijze van de Heemkundekring ondersteunt de keuze van het herindelingsontwerp ten
aanzien van de grenzen van Esch.
156

157

BIJLAGE 4

Conclusie

Reactie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Met zijn zienswijze laat de indiener merken dat het eens is met de keuze voorde begrenzing

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

van Esch.

Nummer Z047

Conclusie

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

De indienervan de zienswijze vindt dat het dorp Esch als een geheel naar Boxtel moet. Oude

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

dorpsgrenzen moeten worden gerespecteerd, het hele buitengebied hoort bij Esch. Betrokkene
geeft aan dat het voor Beukenhorst nooit een probleem is geweest uitbreiding te realiseren in

Nummer Z050

meerdere gemeenten. Nu zou dit een punt zijn ten koste van de Essche gemeenschap.

Samenvatting zienswijze
De indienervindt dat het herindelingsontwerp zo moet blijven: correctie van de

Reactie

gemeentegrenzen van Esch mag niet aan de orde zijn. Erzijn zijns inziens voldoende

Met deze zienswijze worden de keuzes in het herindelingsontwerp over de grenzen van Esch

argumenten om de huidige gemeentegrenzen te respecteren. Erzijn geen valide argumenten

ondersteund.

om de gemeentegrenzen aan te passen.

Conclusie

Reactie

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

De indiener steunt met zijn zienswijze de keuzes van het herindelingsontwerp over Esch.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
Conclusie
Nummer Z048

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Samenvatting zienswijze

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

De indienervan deze zienswijze verzoekt om Hal (d.w.z. enkele gebiedsdelen, die hij op een
bijlage aangeeft) per 1 januari 2021 officieel toe te voegen aan het dorp Boxtel en dus niet aan

Nummer Z051

het dorp Esch. Historisch gezien horen die gebiedsdelen bij Boxtel, minstens vanaf midden

Samenvatting zienswijze

14de eeuw.

De indienervindt dat Esch in zijn geheel bij Boxtel hoort en dat Esch niet opgesplitst mag
worden.

Reactie
Elet huidige herindelingsontwerp ziet toe op het onderbrengen van de vier dorpen van de

Reactie

gemeente Haaren bij de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. De gebieden die op dit

Betrokkene onderschrijft daarmee het herindelingsadvies ten aanzien van Esch.

moment bij een van de dorpen horen, gaan daarmee over naarde ontvangende gemeenten en
gaan daarmee tot het grondgebied van de betreffende gemeente horen. De vraag of het

Conclusie

buurtschap Halvanwege historische redenen Boxtel, gemeente Boxtel moetzijn, of Esch,

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

gemeente Boxtel is een vraag die voor de bewoners van Hal van belang is/kan zijn. Het is echter

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

een vraag die niet in deze herindelingsprocedure beantwoord kan worden.
Nummer Z052
Conclusie

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

De indienervan de zienswijze vindt dat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet, omdat het mooie

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

dorp Esch bij elkaar moet blijven.

Nummer Z049

Reactie

Samenvatting zienswijze

De zienswijze ondersteunt de keuzes over Esch in het herindelingsontwerp.

De indienervan de zienswijze steunt de grens tussen Esch en Vught. De grenzen zijn gebaseerd

158

op de voormalige gemeentegrenzen van de toen samengevoegde gemeenten. Ze hebben

Conclusie

instemming van de meeste Esschenaren en hierdoorzal erde minste onvredezijn in Esch over

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

het herindelingsbesluit.

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
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Nummer Z053

Nummer Z055

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze

Samenvatting zienswijze

De indienervan de zienswijze is van mening dat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet en dat

De gemeente Best laat weten geen zienswijze in te dienen.

oude dorpsgrenzen moeten worden gerespecteerd. Betrokkene vindt dat het buitengebied niet
opgedeeld mag worden, omdat het onlosmakelijk bij Esch hoort. Bewoners binnen en buiten

Nummer Z056

de bebouwde kom zijn een eenheid.

Samenvatting zienswijze
De gemeente Sint-Michielsgestel geeft aan geen zienswijze in te dienen.

Reactie
De indiener laat daarmee weten dat hij achter het herindelingsontwerp staat, wat Esch betreft.

Nummer Z057
Samenvatting zienswijze

Conclusie

De indienervan deze zienswijze verzoekt om Esch in zijn geheel naar Boxtel te laten gaan, maar

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

het Helvoirts Broek naarVught. Hij verzoekt aanpassing van de grens: vanaf rijksweg A2 -

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Halsebroek - Groenendaal - Broekstraat- richting het gestelde Esschebaan naar rechts naar
kruising Overeind - Bergenshuizensestraat vandaar uit de grenslegging Oirbroekdreef naarde

Nummer Z054

Broekleij op perceelsniveau. Esch blijft in sociaal opzicht voor de toekomst en het

Samenvatting zienswijze

dorpska ra kter blijft behouden.

De indienervan de zienswijze wijst op de uitwerking van het streekplan Midden- en OostBrabant uit 1978, waarin staat dat bewoners van de nabijgelegen buurtschappen invloed

Reactie

hebben op het sociale klimaat van Esch. Om ook woningzoekenden uit de buurtschappen te

De indiener ziet graag dat een gedeelte dat voor 1996 onderdeel uitmaakte van Vught, en dat

kunnen huisvesten, werd destijds het richtgetal woningbouw voor Esch opgehoogd.

nadien als buitengebied van Esch is ingedeeld bij de gemeente Haaren, met de rest van Esch

Betrokkene merkt op dat opdeling van Esch een deel van hetdraagvlak wegslaat onder het

naar Boxtel gaat. Volgens het herindelingsontwerp gaat het naarVught. De historische

sociaal-cultureel en sportief gebeuren in Esch en zorgt dat Essche verenigingen te maken

dorpsgrens tussen Vught en Esch is hier grotendeels aangehouden. In de verschillende

krijgen met verschillende gemeentelijke regelgeving en subsidies. De indiener noemt een

consultatierondes hebben de meeste bewoners van het door indiener geschetste gebied hun

aantal buurtschappen, dat samen met Esch naar Boxtel moet gaan.

voorkeur voor indeling bij Vught uitgesproken. In het betreffende gebied zijn een paar (kleine)

Voor betrokkene is het niet duidelijk over welk economisch belang Beukenhorst het heeft, als

correcties doorgevoerd, omdat kadastrale percelen door gemeentegrenzen werden

de landgoedeigenaar stelt dat het van belang is onder een gemeente te vallen, blij vermoedt

doorsneden.

dat het waarschijnlijk om een op eigenbelang gericht economisch beleid gaat, zonder rekening
te houden met de mensen, die in dit gebied wonen en de belastingbetaler in het algemeen.

Conclusie

De indienervan de zienswijze stelt dat Beukenhorst vroeger een open landgoed was, waar

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

inwoners van Esch doorheen konden fietsen en wandelen en dat het in de loop derjaren

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

steeds meer werd afgesloten. En eveneens dat door de activiteiten van de la ndgoedeigenaar
het natuurschoon verdwijnt op het landgoed. Hij verkiest aansluiting van heel Esch bij Boxtel,

Nummer Z058

omdat Boxtel meer ervaring heeft met agrarisch beleid, Boxtel initiator en stimulator is bij de

Samenvatting zienswijze

ontwikkeling van de verbrede landbouw en zich zeer actief toont met de ontwikkeling van

De indienervan de zienswijze geeft aan een perceel te pachten van de gemeente Haaren voor

natuurgebieden en de aanlegvan ecologische verbindingszones. Ook heeft Boxtel zich een

zijn bedrijf. Op basis van de Nota Nieuwe Grenzen zou het perceel in Vught komen te liggen.

goede katalysator getoond bij het openen en activeren van private landgoederen.

Betrokkene vraagt zich af of het pachtperceel gewaarborgd (beschikbaar) blijft voorjaren voor
de toekomst van het bedrijf, ondanks dat betrokkene in Boxtel woont.

Reactie
De indiener geeft een aantal redenen weer, op basis waarvan hij de keuzes uit het

Reactie

herindelingsontwerp over Esch ondersteunt.

Het perceel waarover betrokkene schrijft is kortdurend verpacht. Als er grondgebonden rechten
en verplichtingen bestaan op het moment van herindeling, dan gaat de overeenkomst over

Conclusie

naarde gemeente waar het grondgebied naar overgaat. Omdat het om kortdurende pacht gaat

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

kan de overeenkomst door elke eigenaar worden opgezegd, zo hij daartoe redenen heeft. De

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

herindeling heeft geen invloed op de huidige overeenkomst.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
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Nummer Z059

Conclusie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Platform Esch’ Perspectief geeft in zijn zienswijze aan dat het herindelingsontwerp

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

onvoldoende zekerheid biedt om de resultaten van het op dit moment in ontwikkeling zijnde
dorpsplan van Esch door de gemeente Boxtel te laten erkennen en voortvárend op te pakken.

Nummer Z061

Ook is niet duidelijk welke rol PEP van Boxtel krijgt als gelijkwaardige partner. PEP ziet de

Samenvatting zienswijze

eenheid van de gronden, die historisch gezien deel uitmaken van Esch, als een keiharde

De indienervindt een mogelijke afsplitsing van een deel van Beukenhorst, zodat dat deel niet

randvoorwaarde om goedkeuringte kunnen geven aan dit herindelingsontwerp. Mocht er

naar Boxtel maar naar Vught gaat, niet goed. Een historische verbinding met de kern Esch

verandering plaatsvinden op dit punt, dan zal PEP zich ferm verzetten. Ook merkt PEP op dat

wordt dan doorgesneden en dat geldt in sociaal opzicht voor enkele bewoners. Betrokkene

hetfairen logisch is dat minimaal de bestem mingsreserves en de opbrengsten, die

merkt op dat het feit dat Beu ken horst tot het grondgebied van twee gemeenten hoort,

rechtstreeks uitde in Esch gelegen gronden/objecten komen voorlOO^o in Esch terug worden

kennelijk totaal geen afbreuk heeft gedaan en dat zal in de toekomst niet anderszijn.

geïnvesteerd. Eletgaatom de verkoop/het legaat van het Mannengasthuis en de opbrengsten
uitdeontwikkelingvan het gebied Reigerskant.

Reactie
De indiener reageert op de wens van landgoed Beukenhorst om percelen, die in Esch liggen,

Reactie

over te hevelen naarde gemeente Vught. Honorering van die wens betekent dat zou worden

Plet herindelingsontwerp is een instrument in het wettelijke traject naarde herindeling op 1

afgeweken van het uitgangspunt dat bij de herindeling de historische grenzen worden

januari 2021 toe. Daarbij gaat het onder andere om duidelijkheid over de gemeenten, waarde

aangehouden. De zienswijze steunt daarmee het uitgangspunt om de historische grenzen bij

vier dorpen van de gemeente Haaren worden ondergebracht en over de begrenzingen. Dat

Esch aan te houden.

betekent dat er nog veel onderwerpen zijn, die in het herindelingsontwerp nietaan deorde
kunnen komen. Deze zullen verder worden uitgewerkt/opgepakt in het operationele traject,

Conclusie

waarbij de gemeente Haaren wordt‘ontvlecht’ en de verschillende beleidsgebieden in de

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

ontvangende gemeenten worden ‘ingevlochten’. Hoe het operationele traject er exact uit gaat

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

zien is op dit moment nog niet bekend, maar dat zal in de aanloop naar 2021 steeds duidelijker
en concreter worden.

Nummer Z062

De onderwerpen, die PEP in zijn zienswijze aanhaalt, zien toe op het operationele traject.

Samenvatting zienswijze

Daarbij wordt verwezen naar hoofdstuk 5, onderdeel 5.1.5. van het herindelingsontwerp,

De indiener benoemt vier onderwerpen in zijn zienswijze:

waarin de gemeente Boxtel aangeeft dat het initiatief van PEP goed aansluit bij de werkwijze

1.

van de gemeente Boxtel. Concreet geeft Boxtel aan: “Boxtel zet zich in de sfeer en eigenheid in

situatie, die voor maatwerk in aanmerking komt, vanwege de ligging op twee gemeentelijke

de dorpen te behouden. De gemeente wil daarbij vooral actief bewonersinitiatieven

territoria. In Biezenmortel is bij de camping om dezelfde economische wens maatwerk

ondersteunen. ... Boxtel heeft het in zijn genen zitten om de inwoners actief te betrekken.”

geleverd.
2.

Naar zijn mening is er met betrekking tot landgoed Beukenhorst sprake van een onlogische

Landgoed Beukenhorst voldoet aan het beleidskadervan de Nota Nieuwe Grenzen voor

Conclusie

het leveren van maatwerk.

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

a. houdt bestaande barrières aan, die landschapsbepalend zijn;

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

b. respecteert samenhangende landschappelijke elementen en komt er juist aan tegemoet;
c. sluit consistent aan bij bestaande grenzen van de ontvangende gemeenten;

Nummer Z060

d. het voorstel leidt er niet toe dat bestaande kadastrale percelen versnipperd raken.

Samenvatting zienswijze

Erkend wordtdat het eerste voorstel nietaan alle beleidskaders voldeed. Het tweede voorstel

De indiener steunt het herindelingsontwerp, met name de grens tussen Esch en Vught. Omdat

komt tegemoet aan de kritiek dat een te groot deel van Esch naarVughtzou gaan. Het verzoek

de grenzen de instemming hebben van de meerderheid van de Esschenaren, vermoedt

van Beukenhorst heeft geen aanzuigende werking; dergelijke verzoeken ontbreken. Er is sprake

betrokkene dat het handhaven van de grenzen van Esch zal leiden tot de minste weerstand

van een unieke situatie. Deze zienswijze is een laatste mogelijkheid om invloed uítte oefenen

tegen het herindelingsbesluit.

op het herindelingsadvies. Verdere rechtsbescherming ontbreekt.
3.

Het gelijkheidsbeginsel vergt aanpassing van de onlogische situatie, zoals dat in

Reactie

Biezenmortel is gehonoreerd: gelijke monniken, gelijke kappen.

De zienswijze steunt het herindelingsontwerp, met name de keuzes ten aanzien van Esch.

4.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook van toepassing op de

totstandkomingvan het herindelingsadvies.
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BIJLAGE 4

Betrokkene verzoekt om het herindelingsadvies niet eerder vast te stellen dan nadat metdeze

economische belang van het landgoed. Het bij elkaar brengen van eigendommen binnen één

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

zienswijze (volledig) rekening is gehouden, althans de gemeenteraden dienovereenkomstig te

gemeente, wat inderdaad als een economisch belang kan worden gezien, is een belang van

adviseren. Ter onderbouwing van zijn standpunten stelt hij dat het landgoed in zijn

veel grondeigenaren die eigendommen hebben die over gemeentegrenzen heen gaan.

samenhangende complexen van natuuren agrarische gronden infeiteeen landschapopzich is.

Eigendom is een zakelijk recht dat op anderen kan overgaan. Honorering van dit verzoek zou

Het landgoed verkrijgt haar inkomsten uit huur, erfpachten verpachten van opstallen en

betekenen dat bij toekomstige overdracht van een perceel, de gemeentegrens steeds opnieuw

gronden, waarmee zij materieleen immateriële waarden creëert. Uit die inkomsten worden

zou moeten worden vastgesteld. Daar komt bij dat hetvoorstel ook percelen en woningen van

negen Rijksmonumenten in stand gehouden. Naast economische activiteiten is er sprake van

derden betreft. Honorering van hetvoorstel zou betekenen dat de percelen en de woningen

maatschappelijke activiteiten, waarbij het in stand houden en doorgeven van cultureel erfgoed

van de betreffende eigenaren - die geen zienswijzen indienden - bij een andere gemeente

hoog in het vaandel staat. Vanwege het feit dat politiek en economie constant in beweging zijn

zouden horen dan zij op grond van het herindelingsontwerp mochten verwachten en zonder

- hetgeen zijn invloed heeft op de inkomsten van het landgoed - zijn nauwe sa menwerkingen

dat zij daar in gekend zijn, dan wel rechtsmiddelen tegen aan kunnen wenden.

met gemeente, provincie en andere overheden cruciaal, zo ook met de bewoners en boeren,

Niet alleen is er geen sprake van onlogische grenzen, het landgoed blijft ook in het tweede

die op het landgoed wonen en werken. Het wegnemen van belemmeringen door overheden

voorstel gelegen in twee verschillende gemeenten, zodat het verschil in gemeentelijke

blijft een cruciale stap om cultureel erfgoed en natuurschoon in stand te kunnen blijven

regelgeving blijft bestaan. Het beroep op de vergelijking met camping Weideblik gaat niet op.

houden.

Allereerst gaat het bij deze camping niet om een verzoek om verschillende eigendommen/

De landbouwgronden zijn de economische dragers van het landgoed. Het landgoed ondervindt

percelen van deze eigenaar binnen één gemeente te begrenzen. Bij de camping is sprake van

bijna op dagelijkse basis hinder van het feit dat haar landgoed is gelegen op twee

een gewijzigde situatie, omdat de aanwezige campings na de herindeling in verschillende

gemeentelijke territoria. Het gaat daarbij niet alleen om planologische problematiek, maar ook

gemeenten komen te liggen. De omvangen de ligging bieden bij camping Weideblik ruimte

om uiteenlopende gemeentelijke regelgeving, beleid en politieke keuzes. Dat geldt ook voor

voor maatwerk, omdat de gevolgen ten opzichte van de uitgangspunten zeer beperktzijn. Bij

het behoud, onderhoud en beheer van landgoed en monumenten, dat daardoor onder druk

landgoed Beukenhorst is dat niet het geval: de grenzen van het landgoed veranderen niet door

komt te staan.

de herindeling. Het is juist andersom: doortegemoette komen aan de wensen van de eigenaar

Het landgoed verzocht op 23 juni 2017 om het gehele landgoed binnen de grenzen van de

zou fors worden afgeweken van het hoofduitgangspunt om de historische grenzen aan te

gemeente Vught te trekken en voor maatwerk in aanmerking te komen. Een tweede voorstel op

houden. Het gelijkheidsbeginsel verplicht om gelijke gevallen, gelijkte behandelen. Hier is geen

22 augustus 2018 deed belangrijke concessies, namelijk om in afgeslankte vorm naarVughtte

sprake van gelijke gevallen. Doorvastte houden aan de historische grenzen worden ook het

gaan. Uit het herindelingsontwerp blijkt dat dit tweede voorstel niet is beoordeeld. De indiener

zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel niet geschonden. Het verzoekvan

verzoekt uitdrukkelijk om beoordeling en inwilliging van het tweede verzoek, waarbij

betrokkene is meerdere keren zorgvuldig onderzocht, waarbij alle feiten en alle belangen zijn

Broekstraat, Groenendaal en de Essche Stroom als gemeente(grens) zal gaan fungeren.

meegewogen, ook het economische belangvan betrokkene. Er zijn geen redenen gevonden

Betrokkene doetdaarbij een beroep op hetzorgvuldigheidsbeginsel, het

om af te wijken van de algemene uitgangspunten van de herindelingen voor betrokkene een

evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.

bijzondere positie te creëren.
Uit de geschiedenis van het landgoed blijkt dat het vasthouden aan de historische grenzen

Reactie

geen gevolgen heeft (hoeft te hebben) voor de economische en maatschappelijke activiteiten

Landgoed Beukenhorst heeft inderdaad nog geen formele reactie ontvangen op zijn verzoek

en voor het creëren van materieleen immateriële waarden. Niettemin begrijpen de betrokken

van 22 augustus 2018. Met deze reactie op de ingekomen zienswijze, wordt eveneens (alsnog)

gemeenten de zorg van de landgoedeigenaar. Daarom spreken de gemeenten Vught en Boxtel

gereageerd op het voorstel van 22 augustus 2018.

de intentie uit om een convenant met betrokkene te sluiten, waarbij zij overeenkomen datzij

Als eerste algemeen uitgangspunt voor het bepalen van de nieuwe grenzen is vastgesteld dat

na de herindeling en bij concreet aangedragen problemen, die het gevolg zijn van de ligging

aangesloten wordt bij bestaande dorpsstructuren. Hierbij geldt dat de bestaande dorpen met

van het landgoed in twee gemeenten, in onderling overleg treden om de belemmeringen weg

hun buitengebied de basisvormen vooropsplitsing. De dorpen vormen hechte

te nemen, voor zover wet en regelgeving zich daar niet tegen verzetten. Beide gemeenten

gemeenschappen. Dat geldt niet alleen voorde kern, maar ook voor het bijbehorende

streven ernaar, om samen met het landgoed een toekomstvisie vastte stellen.

buitengebied. Het bij elkaar houden van dorpsgemeenschappen is belangrijk voor de
leefbaarheid. Wij constateren dat op dit punt een groot aantal ondersteunende zienswijzen is

Conclusie

ontvangen. Naast dit algemeen uitgangspunt is een aantal specifieke uitgangspunten

Deze zienswijze - waarin meegewogen het (tweede) voorstel van 22 augustus 2018 - geeft geen

benoemd om onlogische situaties in de begrenzing te voorkomen.

aanleiding tot het aan brengen van wijzigingen in het herindelingsadvies ten opzichte van het

In het betreffende voorstel en zienswijze wordt ongeveer 50 ha van het grondgebied van Esch

herindelingsontwerp.

bij Vught gevoegd. Daarmee is het een forse afwijking van de bestaande dorpsgrens tussen
Esch-Haaren en Vught. Bij de afweging van alle belangen, zijn geen argumenten gevonden om
deze afwijking van de historische grenzen te rechtvaardigen, ook niet vanwege het
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Nummer Z063

personeelsconvenant verwoordt de uitgangspunten van de werkgevers - zoals onder andere

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze

géén gedwongen ontslagen -en vormt de basisvoor het Sociaal Plan, zoals dat in overleg met

De indiener is het eens met het herindelingsontwerp, omdat het dorp Esch in zijn geheel naar

de vakbondsvertegenwoordigingzal worden uitgewerkt en vastgesteld. Omdat de herindeling

Boxtel gaat, de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd, kern en buitengebied van Esch bij

is gebaseerd op een lichte samenvoeging, moeten werkgevers- en werknemersdelegaties

elkaar horen en de leefbaarheid is gebaseerd op mensen uit kern en buitengebied samen.

overeenstemming bereiken overdit plan. De overeenstemming over de rechtspositie van de
medewerkers dient in het herindelingsadvies een plaatste krijgen. Dat houdt in dat de

Reactie

inspanningen erop zijn gericht om het Sociaal Plan gereed te hebben, voordat de

Deze zienswijze onderschrijft de keuzes die het herindelingsontwerp maakt ten aanzien van

gemeenteraden op 3 en 6 juni 2019 het herindelingsadvies vaststellen. Hiermee krijgen de

Esch.

medewerkers van de betrokken gemeenten, en meerin het bijzonderde medewerkers van de
gemeente Haaren, de gewenste duidelijkheid over hun positie.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het

Conclusie

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Nummer Z064
Samenvatting zienswijze

Nummer Z065

De Ondernemingsraad (OR) gemeente Elaaren vindt het van belang dat er snel duidelijkheid

Samenvatting zienswijze

komt over de afspraken over de rechtspositie van Haarense medewerkers. Deze hebben niet

De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren vindt de opmerking van Oisterwijk, dat zij

dezelfde positie als de medewerkers van de ontvangende gemeenten. De laatsten behouden

samen met de Haarense gebruikerwil kijken hoe Den Domp het beste totzijn recht komt en

hun aanstellingen de medewerkers van Haaren moeten opnieuw worden geplaatst.

toekomstbestendig blijft, erg mager omschreven. De stichting is van mening dat Den Domp de

De OR concludeert dat de gemaakte afspraken overde personele consequenties van de

thuisbasis is voor een breed scala aan activiteiten en dat de behoefte daaraan zal toenemen.

herindeling op dit moment niet voldoen aan het criterium ‘goede afspraken’ uit het

Zij verzoekt het herindelingsontwerp aan te vullen meteen passage over Den Domp, waarin

aanvullende beleidskader. Ditomdat het convenant personeel door de werkgevers is

nadrukkelijk en vooral krachtig staat omschreven dat ontmoetingscentrum Den Domp cruciaal

vastgesteld zonder betrokkenheid van OR en GO, terwijl deze moeten worden vastgesteld in

is voor het borgen van de leefbaarheid in Haaren.

overeenstemming met bondsvertegenwoordigingen. De afspraken in het convenant bevatten
een aantal tegenstrijdigheden en zijn een minimale inzet vanuit de werkgevers, gelet op

Reactie

hetgeen in Nederland gangbaar is. Omdat het een lichte samenvoeging betreft, mag een

De indiener van deze zienswijze reageert op hoofdstuk 3, onderdeel 3.2.1. van het

ruimhartiger inzet van de ontvangende gemeenten worden verwacht. De OR spreekt zijn

herindelingsontwerp, waarin de gemeente Oisterwijk haar visie neerlegt op de - na de

vertrouwen uit dat dit via de nog op te stellen adviesaanvraag voorde OR en het nog uítte

herindeling - gewijzigde gemeente Oisterwijk. Naast de tekst, die de indiener weergeeft, stelt

onderhandelen sociaal plan met de bonden alsnog gaat gebeuren en datdit nogvoorde

de gemeente Oisterwijk letterlijk het volgende: “Haarenaren hechten aan het verenigingsleven,

vaststelling van het herindelingsadvies plaatsvindt.

zoals dat onder meereen thuisbasis heeft in gemeenschapsvoorziening Den Domp. Deze
voorziening is het sociaal culturele hart van de Haarense gemeenschap.”

Reactie

Met deze woorden bevestigt de gemeente Oisterwijk de zienswijze van de stichting, namelijk

De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Haaren vraagt aandacht voor het belang van een

dat den Dompeen cruciale sociale en culturele functie vervult in Haaren. Daarmee erkent de

zorgvuldig proces ten aanzien van de rechtspositie van het personeel van de gemeente Haaren.

gemeente Oisterwijk expliciet het belang van Den Domp voor het dorp Haaren.

De bij de herindeling betrokken gemeenten beseffen dat de positie van de medewerkers van de
gemeente Haaren niet dezelfde is als die van het personeel van de ontvangende gemeenten.

Conclusie

Daar waar de medewerkers van de ontvangende gemeenten hun functie en positie behouden,

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

moeten de medewerkers van Haaren in de ontvangende organisaties worden ingepast. Vanuit

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

dit besef maakten de betrokken gemeenten de afspraken, zoals ze zijn verwoord in het
personeelsconvenant. De werkgevers wilden- vanuit hun verantwoordelijkheid als werkgevers

Nummer Z066

- in een vroeg stadium onderling en op hoofdlijnen afspraken maken om de belangen van de

Samenvatting zienswijze

medewerkers te waarborgen.

De Veiligheidsregio Brabant-Noord biedt hulp aan om de organisatie en uitvoering van
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief geneeskundige en

166

De rol van de OR en van de vakbondsvertegenwoordiging is bij organisatieveranderingen -

bevolkingszorg en fysieke veiligheid in de dorpen op zorgvuldige wijze aan de Veiligheidsregio

zoals bijvoorbeeld een herindeling - wettelijk vastgelegd en daarmee geborgd. De

Midden-en West-Brabant over te dragen. De organisatie merkt op dat hoewel de post Helvoirt

gemeentelijke werkgevers hebben vanaf de aanvangvan het herindelingsproces benadruktdat

onderdeel blijft van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, hij in samenspraak met betrokken

zorgen aandacht voor het personeel een belangrijk onderwerp was in het proces. Het

partijen medewerking zal verlenen aan de overdracht van bestuurlijke binding naarVught. Ook

BIJLAGE 4

wil hij aandacht besteden aan de overdracht van bestuurlijk en operationeel relevante

om operationele zaken aan de orde te stellen. Uiteraard is in het operationele traject - dat is

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

informatie en voorzieningen. De indiener treedt graag in overleg over de gevolgen van

aangevangen en na de zomerperiode van 2019 zal worden geïntensiveerd - aandacht voor de

uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Hij vraagt aandacht voor de getrokken

overdrachtvan uitvoerende zaken, waaronder subsidies. Zodra daarover duidelijkheid is

gemeentegrenzen, waarbij bijvoorbeeld in het dorp Biezenmortel de Gijzelsestraat tot het

worden organisaties (niet alleen in Biezenmortel, maar binnen de gehele gemeente Haaren)

toekomstig grondgebied van Tilburg gaat behoren, maar de woningen en ondernemingen tot

geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken.

het grondgebied van de gemeente Vught. Met het oog op brandbestrijding en technische
hulpverlening is dat geen logische oplossing. Deze vraagt hetzij om aanpassing van de

Conclusie

voorgestelde grens, hetzij om goede afspraken tussen beide betrokken Veiligheidsregio’s.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Als bijlage stuurt hij een (niet limitatief) overzicht mee van onderwerpen en betrokken partijen,

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

die om nadere uitwerkingvragen.
Nummer Z068
Reactie

Samenvatting zienswijze

Het herindelingsontwerp is een onderdeel van de wettelijke procedure en ziet met name toe op

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geeft aan belanghebbende te zijn, nu door de

de overdracht van de dorpen naarde ontvangende gemeenten en op de gewijzigde

herindeling het verzorgingsgebied van haar organisatie groter wordt. De organisatie heeft geen

gemeentegrenzen. Naast het wettelijke traject ving een operationeel traject aan, waarin de

bezwaren tegen herindeling, vraagt om gedurende het traject op de hoogte te worden

beleidsterreinen daadwerkelijk worden overgedragen en de uitvoerende taken van de latende

gehouden van de ontwikkelingen en om in een vroeg stadium in gesprek te komen over

gemeente naarde ontvangende gemeenten plaats gaat vinden, met als einddatum 1 januari

organisatorische en financiële consequenties van deze gebiedsverschuiving.

2021. De zienswijze van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ziet met name toe op het
operationele traject. Het is goed dat de indiener al in deze fase van het herindelingstraject

Reactie

aangeeftzijn bijdrage te willen leveren aan een zorgvuldige overdrachtvan taken. In het

Naast het wettelijke traject - waarvan het opstellen van het herindelingsontwerp en de

operationele traject zal hier ruim aandacht aan worden geschonken.

zienswijzeprocedure onderdeel zijn - is een operationeel traject aangevangen. In dat

Het voorgaande neemt niet weg dat de Wet algemene regels herindeling in artikel 41 een

operationele traject wordt op alle beleidsterreinen onderzocht wat er moet gebeuren om de

primaire verantwoordelijkheid neerlegt bij de gemeenschappelijke regeling zelf om tijdig

uitvoerende taken van de gemeente Haaren op een zorgvuldige en adequate wijze overte

maatregelen te treffen voor de voorzienbare wijziging van de gemeentelijke indeling.

dragen aan de ontvangende gemeenten. Uiteraard worden daarbij de desbetreffende

Wat betreft de gemeentegrenzen en de hulpverlening wordt opgemerkt dat dit op meer

organisaties betrokken. De opmerkingen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

plekken in het land speelt en dat het verleggen van gemeentegrenzen niet de oplossing

betreffen het operationele traject en zullen daarin een plaats krijgen. Het voorgaande neemt

daarvoor is, omdat dit weer andere vragen/problemen oproept. Het behouden van de

niet weg dat de Wet algemene regels herindeling in artikel 41 een primaire

historische grenzen ligt als basis onder het herindelingsontwerp en daaraan wordt zo min

verantwoordelijkheid neerlegt bij de gemeenschappelijke regelingzelf, om tijdig maatregelen

mogelijk afbreuk gedaan. Daarom is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt

te treffen voorde voorzienbare wijziging van de gemeentelijke indeling.

tussen de beide betrokken veiligheidsregio’s om praktische problemen het hoofd te bieden en
de hulpverlening en rampenbestrijding ongehinderd en adequaat doorgang te laten vinden.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Conclusie

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Nummer Z069
Samenvatting zienswijze

Nummer Z067

De gemeente ’s-Hertogenbosch waardeert de keuzes die de gemeente Haaren maaktten

Samenvatting zienswijze

aanzien van de toekomst van de dorpen. Zij constateert dat deze keuzes zijn gebaseerd op de

Coöperatie Biezenmortel merkt in zijn zienswijze op dat in het herindelingsontwerp niets

oriëntatie van de afzonderlijke woonkernen en hun inwoners, bedrijven en organisaties en

opgenomen is over de subsidiemogelijkheden aan organisaties. Voorde leefbaarheid en

merkt op dat deze aansluiten bij haar eigen standpunten ten aanzien van herindeling.

onderlinge samenhang vindt de coöperatie dit een belangrijk aandachtspunt voor de inwoners
van Biezenmortel. Hij verzoekt om een transitieperiode van twee tot driejaar na de herindeling,

Reactie

om de subsidies van met name genoemde organisaties, op het huidige niveau te continueren.

De zienswijze van de gemeente ’s-Hertogenbosch houdt een bevestiging in van de keuze die de
(raad van de) gemeente Haaren maakte om tot herindeling overte gaan.

Reactie

168

De opmerking van de indiener van de zienswijze is terecht, dat er in het herindelingsontwerp

Conclusie

niets werd vermeld over de subsidiëring van organisaties door de ontvangende gemeenten.

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Het herindelingsontwerp is een onderdeel van de wettelijke procedure en biedt geen ruimte

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

BIJLAGE 4

Nummer Z070

Conclusie

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Het Burgerinitiatief Haaren vindt de argumenten om de kern Esch bij de gemeente Boxtel in te

herindelingsadviesten opzichte van het herindelingsontwerp.

delen eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist. De indiener acht het herindelingsontwerp in strijd met
het beleidskader om met name vanuit draagvlak van de inwoners een keuze voor de

Nummer Z071

herindelingsrichting te maken. Er ligt - zo geeft de indiener aan - aan het voorstel geen

Samenvatting zienswijze

zorgvuldig ontwikkelde visie ten grondslag, onderbouwd met rapportages, onderzoeken of

De indiener van deze zienswijze vindt dat niet heel Esch bij Boxtel gevoegd moet worden. Hij

andere meningsvergaringsvormen. De wijze waarop het herindelingsproces is gevoerd drijft

vindt dat het buurtschap Hal c.q. het cluster huizen direct overde Essche Stroom vanaf Vught

partijen eerder uit elkaar dan dat het een constructieve samenwerking bevordert.

en langs deA2 (DeOudeTol), bij Vught gevoegd zou moeten worden. Als argument geeft

Betrokkene verzoekt de raad om niet in te stemmen met het herindelingsontwerp en om Esch

betrokkene aan dat de huizen van oudsher gericht zijn op Vught en dat de historische band met

in te delen bij Vught, dan wel ervoor te zorgen dat de bevolking daadwerkelijk wordt betrokken

Vught groter is. Den Bosch met de stedelijke voorzieningen ligt in het verlengde van Vught,

bij de te maken keuzes.

waardoor de gerichtheid in noordelijke richting nog verder versterkt wordt.

Burgerinitiatief Haaren haalde 125 handtekeningen op in het buitengebied voor samenvoeging
van Esch bij Vught. De indiener stelt dat de stemmen van inwoners van het buitengebied, die

Reactie

niet vallen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Esch bij de burgerraadpleging niet

Uitgangspunt van het herindelingsontwerp is dat de historische grenzen leidend zijn bij het

zijn meegeteld, ondanks dat zij wel bij de herindeling mee zouden gaan met de kern Esch.

bepalen van de nieuwe gemeentegrenzen. Het voorstel van betrokkene zou een forse

Betrokkene stelt dat de eerste peiling over de toekomst van Esch een voorkeur laat zien voor

aanpassing betekenen en zou afbreuk doen aan het uitgangspunt om de historische grenzen

aansluiting bij Vught. Weliswaar meteen kleine meerderheid, maar daarbij zijn ten onrechte en

aan te houden. Het feit dat bewoners van de betreffende huizen op Vught zijn gericht, is geen

in strijd met gedane toezeggingen meerdere stemmen niet meegeteld. Er is sprake van een

argument om de gemeentegrens daarop aan te passen. Deze oriëntatie kan ook na de

overduidelijke uitslag die moet worden gerespecteerd. Het college heeft een tweede

herindeling blijven bestaan

consultatieronde gedaan, maardaarvan isgeen schríftelijke besluitvorming voorhanden. Deze
moet naarde meningvan Burgerinitiatief Haaren daarom als onrechtmatig worden

Conclusie

aangemerkt. De telling van de tweede consultatieronde is uitermate ondoorzichtig vindt de

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

indiener. Ondanks een WOB-verzoekzijn de tellijsten en andere bescheiden niet ter

herindelingsadviesten opzichte van het herindelingsontwerp.

beschikking gesteld. Er zijn geen protocollen of proces-verbaal, waardoor er geen controle
mogelijk is. Door aHeen per adres een stem te tellen zijn de democratische rechten

Nummer Z072

geschonden. De kern Esch moet niet worden ingedeeld bij Boxtel, maar bij Vught. Tot slot

Samenvatting zienswijze

merkt betrokkene op dat de raad niet in de positie is gebracht een oordeel te geven.

De indiener vindt dat er teveel sluipverkeer en vrachtverkeer via de bebouwde kom in Esch rijdt
en vraagt zich af of er bij de herindeling rekening is gehouden met een eventuele

Reactie

ontsluitingsweg buiten de bebouwde kom van Esch. Betrokkene vindtdaterte weiniggrond

In zijn (openbare) vergadering van 5 juli 2018 besloot de gemeenteraad van Haaren aan welke

aan Esch istoegekend voorditdoel.

gemeenten de vier dorpen zouden worden overgedragen. Tijdens deze vergadering is onder
andere een amendement ingediend op raadsvoorstel 1158, waarin een voorstel aan de raad

Reactie

werd voorgelegd over de richting van de dorpen. In dit amendement werd opgeroepen om het

Uit de reactie van de indiener blijkt zorg voor de verkeerstechnische situatie in Esch en de zorg

dorp Esch niet aan Boxtel over te dragen, maar naarde gemeente Vught te laten gaan. Het

dat de herindeling goede oplossingen daarvoor in de weg staat. Oplossingen voor ervaren

resultaat van de discussie over dit amendement is dat de raad besloot om Esch bij Boxtel te

problemen zullen echteraltijd moeten worden gezochtop het grondgebied van de gemeente,

voegen. Dat de raad de beschikking had over alle documenten en informatie - dus ook over de

die het betreft. Het herindelingsontwerp is een stap in de wettelijke procedure tot herindeling

cijfers van de burgerraadplegingen, waarop de indieners van dezienswijze kritiek hebben -

en biedt daarmee geen ruimte om praktische oplossingen aan te dragen voor als

blijkt uit het hierboven genoemde raadsvoorstel 1158. Uit de geschetste gang van zaken blijkt

problematisch ervaren situaties. De wens om iets te doen aan het doorgaand verkeer in Esch is

dat de raad een democratisch besluit nam en dat de mogelijkheid om Esch bij Vught te voegen

bekend bij de gemeente Haaren. Binnen de leefgemeenschap van Esch is - ondersteund door

expliciet onderdeel van de besluitvorming door de raad was.

de gemeente Haaren - een proces aangevangen om het karaktervan hetdorp Esch voorde

Uit de stukken blijkt dat de raad bekend was met het feit dat er in het dorp Esch meerdere

toekomst veilig te stellen. De verkeerssituatie maakt daarvan onderdeel uit.

visies waren op de herindeling en dan met name de gemeente waar de verschillende

170

groeperingen naartoe wilden. Met zijn besluit van 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van

Conclusie

Haaren de knoop doorgehakt ten gunste van Boxtel, omdat de raad bij zijn uitgangspunt bleef

Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

dat dorp en buitengebied in zijn geheel aan één gemeente zouden worden overgedragen.

herindelingsadviesten opzichte van het herindelingsontwerp.

171

BIJLAGE 4

Nummer Z073

REACTIENOTAOP
DE ZIENSWIJZEN

Samenvatting zienswijze
De indieners geven aan zich formeel te verzetten tegen de voorgestelde grens op het begin van
de Oude Bossche Baan in Helvoirt/Biezenmortel; deze vinden zij onzinnig. Zij vinden het
verstandiger om de grens te laten lopen in het eerste stuk langs de Zandleij. De drempel van
hun voordeur is Helvoirt. Helvoirt/Vught is veel dichterbij dan Udenhout/Tilburg en qua
voorzieningen vallen zij terug op Helvoirt.

Reactie
Uitgangspuntvan de herindelingen daarmee van het herindelingsontwerp isdatde historische
grenzen leidend zijn bij het bepalen van de nieuwe gemeentegrenzen. Alleen als zich een
onlogische situatie voordoet in de begrenzing, kan van het eerste uitgangspunt worden
afgeweken. Dat is in de situatie van betrokkenen niet het geval en er is daarmee geen argument
om dit belangrijke uitgangspuntteverlaten. Bovendien hebben meerdere bewoners van het
gebied de voorkeur voor aansluiting bij Tilburg uitgesproken.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aan leiding tot het aan brengen van wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.

3

OVERZICHT WIJZIGINGEN

Samengevat leidden de ingediende zienswijzen tot de volgende wijzigingen in het
herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp:

het perceel, kadastraal bekend gemeente Esch, sectieA, nummerl287 wordt toegevoegd aan
de gemeente Vught.

De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het herindelingsontwerp, is door inwoners
aangegrepen om hun zorgen neerte leggen over verschillende onderwerpen, die de dagelijkse
praktijk raken. Van deze onderwerpen is een lijst gemaakt, die we in het operationele traject
mee zullen nemen.
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GEMEENTE TILBURG

2001

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 29-12-2018 13:47:38

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

goed

Bijlage
Pagina 1

~zaa^\

Ik vind dit omdat:

Haaren bij Oisterwijk is een goed plan.

Bijlage

Pagina 2

Z-00~L

Haar en
Zienswijze herindeling
Datum 30-12-2018 15:48:20

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formuliei is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
"

Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats

l

Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Ik kan mij volledig vinden in de
voorgestelde gemeentegrenzen en de
aanpassingen van de grenzen van de
Pagina 1

Z ooi
Ik vind van het herindelingsontwerp:

voormalige gemeente Esch

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Ik vind dit omdat.:
a) Er recht gedaan wordt aan het
historisch perspectief en daarmee ook
de leefbaarheid van het dorp
(sportvelden blijven bijvoorbeeld horen
bij dezelfde gemeente als de dorpskern
Esch).
b) Aanpassing punt 11 logisch is omdat
er een vreemde "hap" in ae
gemeentegrenzen wordt gecorrigeerd.
c) De handhaving van de
gemeentegrenzen ter hoogte van
landgoed Beukenhorst niet alleen
logisch (landschappelijk), maar ook
uitstekend gemotiveerd is. Historisch
gezien is er altijd onderscheid geweest
tussen de buitenplaats en de
landerijen. Persoonlijk vind ik het
prettig dat de boerderij (die het
ouderlijk huis van mijn vader is) tot de
dorpskern Esch blijft horen.
d) Aanpassing van punt 12 opvallend
(gezien de lobby tot een andere
indeling) is, maar ook terecht. Goed dat
er voor gekozen is om de huidige
splitsing van het buurtschap niet te
handhaven. Historisch gezien fraai dat
alle hoeven van het vroegere Hese
(oude benaming voor Esch), weer tot
een gemeente (dorpskern) gaan horen.
Succes met de verder afwildceling van
de gemeentelijke herindeling.

Bijlage

Pagina 2

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 02-01-2019 11:40:57

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, OĨsterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 201S. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

ļ Het lijkt steeds meer op een soort
werkverschaffing en papierverslindend
project.
Pagina 1
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

Eindeloos overleg en registraties
hiervan waardoor boeken worden
gedrukt en ordners worden gevuld.
Als dit het voortschrijdend inzicht is
begrijp ik het opknappen van het
Smaldįjkje niet.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Volgens mij ligt alles al lang vast en
moeten wij gaan geloven dat we nog
worden gehoord of ergens invloed op
hebben.
Dit wordt versterkt door alles watje er
aan documenten over ziet. U zult ál
deze inzet toch niet hebben getroost
om
het overboord te gooien omdat er
mensen met geld of invloed nu nog net
even iets anders willen!.
Het verloop van de tijd, de járen,
maken het er niet geloofwaardiger op.

Bijlage

Pagina 2

~Zoo^

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 03-01-2019 16:27:26

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontw’erp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

dat er gekozen is voor logische
uitgangspunten
- Logische Grenzen
Pagina 1

Zo©l

Ik vind van het herindelingsontwerp:

- Onlogische situaties qua begrenzing
corrigeren
- Voorkomen van versnippering
- Wegprofiel bij een gemeente
onderbrengen
Wat ik dan weer niet kan rijmen met
aanpassing punt 1, Oude Bosschebaan
35 (mini camping Weideblik).

Bijlage
Deze aanpassing staat m.i. haaks op
genoemde uitgangspunten.
We praten over een Europa, een
Nederland, een provincie Noord
Brabant en nu zou het uit concurrentie
overwegingen (Tilburg t Vught) voor
het bedrijíìogisch zijn onder te
brengen onder Tilburg i.p.v. Vught.
Ik vind dit omdat:

Nogmaals hiermede wordt afgeweken
van de uitgangspunten op m.i. zeer
oneigenlijke gronden en dit geeft veel
ruis op de lijn. Een onlogische situatie
wordt gecreeerd i.p.v. opgeheven.
Een precedentwerking mogelijk met
een domino effect tot gevolg.
Gezien de logische uitgangspunten het
verzoek om deze onlogische aanpassing
niet door te voeren.

Bijlage

Pagina 2

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 06-01-2019 11:49:54

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelìngsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelìngsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam

'

Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelmgsontwerp:

Ik vind dat perceel bekent als
Gemeente Esch sectie A nummer 1287
Pagina 1

Lk vind van het herindelingsontwerp:

moet worden toegevoegd aan de
gemeente Vught.

Bijlage
In deel 1 punt 2.1 van het
herindelingsontwerp staat dat er drie
uitgangspunten voor de herindeling
gelden bij punt 1 staatVerder gelden
er specifieke uitgangspunten om
onlogische situaties in de begrenzing te
voorkomen"

Ik vind dit omdat:

Dit is typisch een onlogische situatie. Ik,
ben eigenaar van zowel perceel
Gemeente Haaren sectie B nummer
3025 6* perceel Gemeente Esch sectie
A nummer 1287. De percelen zal ik
hierna alleen met het nummer
aanduiden. Perceel 1287 is 150 m2 en
het is qua afmetingen niet logisch dat
dit perceel als zelfstandig landbouw
perceel dienst kan doen net hoort
logischerwijs bij perceel 3025. Hiermee
respecteer je samenhangende
landschapselementen en volg je
bestaande barrières (sloot en de
Pickensteeg) punten die in paragraaf
2.1 zijn omschreven om onlogische
situaties bij de begrenzing te
voorkomen. Daarbij komt nog dat de
percelen 3025 en 1287 als 1 perceel
worden gebruikt.
In deel 2 (bijlage punt 11} van het
herindelingsontwerp staat dat: "De
bestaande dorpsbegrenzing is hier iets
aangepast zodat de natuurlijke
begrenzing in het landschap wordt
gevolgd en voorkomen wordt dat
percelen die één geheel vormen in
verschillende gemeenten komen te
liggen, dit wordt de gemeente Vught."
De natuurlijke begrenzing daar is een
sloot en de Pickensteeg. De scheiding
tussen perceel 3025 en 1287 heeft
geen natuurlijke begrenzing. Volgens
ait argument zou het dus logisch zijn
dat perceel 1287 gemeente Vught zou
worden, mede gezien de geringe
omvang van perceel 1287.
Verder staat in deel 2 (bijlage punt 11)
van het herindelingsontwerp: "Voor
wat betreft het verzoek van het
landgoed kan daar nog aan toe worden
gevoegd dat het totale landgoed gelet
op de uiterlijke verschijningsvorm geen
duidelijk in net landschap herkenbare
eenheid vormt. Het gedeelte dat
gelegen is in Vught betreft de

Pagina 2

Z(?c?S

Ik vind dit omdat:

historische buitenplaats. De in de
gemeente Haaren gelegen gronden zijn
van oorsprong agrarische gronden en
ook als zodanig herkenbaar in het
landschap. De ruimtelijke uitstraling
van deze gronden is meer in
samenhang met het overige
nabijgelegen buitengebied van Esch
dan met het landgoed. Een duidelijke
grens wordt hier juist gevormd door de
huidige gemeentegrens, die loopt door
de Broekstraat en Groenendaal."
De uiterlijke verschijningsvorm van de
percelen 3025 en 1287 is wel hetzelfde
dit pleit dus ook om perceel 1287 toe te
voegen aan de gemeente Vught.
p.s. We zijn bezig met een verbouwing
(boerderij splitsen in twee woningen)
en verwacht halverwege 2019 te
verhuizen naar Esschenaan

Bijlage

Notaris.pdf (43.3 KB)

Pagina 3

ZOOSA
bladzijde 1

Dossier: 064673.01,01/CP

LEVERING

Heden, twee februari tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr —
Cornells Otto Pruik, notaris in de gemeente Meierijstad, ------------------------kantoorhoudende te Schijndel: ---------------------------------------------------------------

1

.

-

hierna te noemen: "verkoper"

2

.

hierna te noemen: "koper".----------------------------------------------------De comparanten verklaarden het volgende,------------------------------------------------------------------------- LEVERING, REGISTERGOED, GEBRUIK---------Tussen verkoper en koper is een overeenkomst van verkoop en koop tot
stand gekomen, waarbij verkoper aan koper heeft verkocht en op grond
daarvan aan koper in eigendom levert, die van verkoper heeft gekocht -
en bij deze in eigendom aanvaardt:--------------------------------------------------------

het achterhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden,
staande en gelegen te 5296 PM Esch, Esschebaan 6, kadastraal ~
bekend gemeente Haaren, sectie B nummer 3025, groot ...................
negenentwintig are en twintig centiare (29 a 20 ca) en gemeente
Esch sectie A nummer 1287, groot één are en vijftig centiare------(1 a 50 ca);.................................................................................................................
evenals alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn
om voormelde zaak duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen; ----------------------------------------------------------------------------------

ZOOfc

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 06-01-2019 11:39:47

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oistorwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Ik vmdt dat de adressen Esschebaan 6
en Esschebaan 6a de plaats Vught
moeten krijgen
Pagina 1

7 oob
Bijlage
In deel 1 punt 2.1 van het
herindelingsontwerp staat dat er drie
uitgangspunten voor de herindeling
gelden bij punt 1 staat :"De opsplitsing
van Haaren sluit aan bij
bestaande dorpsstructuren. De dorpsgrenzen van Haaren, Helvoirt, Esen en
Biezenmortel, zoals die voortgekomen
zijn uit de historische grenzen uit '95
'96 en '96- '97 vormen de basis voor de
opsplitsing."
Ik vind dit omdat:

Het adres Esschebaan 6 bevondt zich
voor 1995 in de plaats Vught
(Esschebaan 6a bestond toen nog niet).
Op basis van bovenstaande
uitgangspunt zouden de adressen
Esschebaan 6 en Esschebaan 6a onder
de plaats Vught moeten vallen. Daarbij
komt dat Esschebaan 7 (overkant van
de weg) ook onder Vught valt.
p.s We zijn bezig met een verbouwing
(boerderij splitsen in twee wŗoningen)
en verwacht halverwege 2019 te
verhuizen naar Esschebaan

Bijlage

Pagina 2
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 07-01-2019 22 45:28

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Een knap en evenwichtig
herindelingsontwerp, gemaakt in een
kort tijdsbestek met ruim voldoende
Pagina 1

Zcxp^t

Ik vind van het henndelingsontwerp:

inspraak. Met een open en
transparante houding vanuit het
college van Haaren, wat in het recente
verleden wel anders was.
Een plan wat er mag zijn en als college
en gemeenteraad trots op mag zijn.

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Het evenwichtig tot stand is gekomen
met respect voor ieders belang.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 10-01-2019 11:42:56

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiodc. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode

-

Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp;

Goed als het geld dat men krijgt ook m
Esch besteed wordt
En dat de subsiedies niet snel af
Pagina 1
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

gebouwd worden en alle evenementen
die nu in Esch gehouden worden op de
zelfd voet doorTcunnen gaan en men
meer naar de praktijk kijk als naar de
regels

Bijlage
Ik vind dit omdat:

De grensen zo goed zijn

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 10-01-2019 14:24:09

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

i
Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:
1__________________________________________________

Ik ben het eens met het besluit van de
gemeenteraad van Haaren dat Esch bij
ae herindeling in zijn geheel dient oveť
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

te gaan naar Boxtel.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Voordat we destijds gestemd hebben
vóór aansluiting Dij Boxtel waren we
het er over eens dat Esch als dorp niet
zou mogen opgesplitst. Het beeküal
van de Essche Stroom hoort al eeuwen
bij Esch, maakt zelfs deel uit van de
ontstaansgeschiedenis van Esch.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 10-01-2019 19:20:14

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindeìingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindeìingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummeitoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummor
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van.

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindeìingsontwerp:
I__

.

Beslissing om de grens van Esch t.o.v.
Vught te leggen bij de Broekstraat en
Halsbroek terecht.
Pagina 1

Bijlage

Ik vind dit omdat:

De bewoners zuidelijk van de
Broekstraat en zuidelijk van Halsbroek,
wonen als ziens mensenheugenis bij de
vorige zelfstandige gemeente Esch.
Het is niet verstandig om een hechte
kleine gemeenschap (esch) nog verder
op te delen.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 10*01-2019 14:40:27

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam

1

Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
F-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Eens met het besluit van de Haarense
gemeenteraad van december il.
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Bijlage

Ik vind dit omdat:

Esch moet bij elkaar blijven. Dat is
destijds zo uitgesproken en op basis
daarvan heb ik voor samengaan met
Boxtel gekozen. Het zou unfair zijn
achteraf de spelregels te wijzigen.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 11-01-2019 09:50:47

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, OÌsterwįjk, Boxtel, Vúght en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

ì
Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Dat het juist is om alle bestaande
gemeente grenzen van Esch te
Pagina 1

zo a
Ik vind van het herindelingsontwerp:

behouden en geen delen af te splitsen

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Het van belang is het dorp als een
geheel in de gemeente Boxtel op te
nemen zonder uitzonderingen.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 12-01-2019 21:55:11

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters

i
ļ

Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Dat het deel van Beukenhorst wat nu
bij Esch hoort bij Esch moet blijven.
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Bijlage
Ik vind dit omdat:

De historische grenzen intact moeten
blijven.

Bijlage
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Stichting Plein Helvoirt
p/a: Ĉ
5Z68LM Helvoirt
0411-644428
info@plei nhel voirt. nl
www.pleinhelvoirt.nl

Aan het College van B&W en de gemeenteraad van Vught
Aan het College van B&W en de gemeenteraad van Haaren
Per e-mail aan gemeente@vught.nl en gemeente@haaren.nl

BETREFT: ZIENSWIJZE OP HET HERINDELINGSONTWERP

Helvoirt, 13 januari 2019
Geachte Colleges en Raadsleden,

Vanuit ons statutaire doel geven wij u onze zienswijze op het herindelingsontwerp voor de gemeente
Haaren. Het doel van onze stichting is:
a. bevorderen van de leefbaarheid voor de inwoners van dorp Helvoirt;
b. versterken van de eigenheid en kwaliteiten van dorp Helvoirt;
c. opkomen voor goed overheidsbestuur voor dorp Helvoirt.
De stichting wordt aangestuurd door een kerngroep van twaalf Helvoirters

Het herindelingsontwerp - hierna 'het ontwerp' - steunen wij. Wel geven wij u enkele overwegingen
vanuit de Helvoirtse gemeenschap, Aan u om op hiermee het ontwerp al dan niet aan te passen.

Gevoelens over samenvoeging
in hoofdstuk 1 van deel 1 van het ontwerp wijst u op de uitslag van de burgerpeiling in oktober 2017
in de gemeente Haaren, De uitslag van dorp Helvoirt sprong daar uit īerwijl van alle respondenten
56,196 koos voor opsplitsing ging van de Helvoirtse stemmen 6596 naar die keuze. Uit de gespreks
ronde van de gemeente Haaren met inwoners van de dorpen

voorjaar 2018 - bleek dat 8296 van de

respondenten uit Helvoirt wil samengaan met Vught. Het gemeentebestuur van Vught mag weten
dat de Helvoirters dus zeer instemmen met en veel verwachten van de herindeling.

Aard van het dorp Helvoirt
Wij kunnen ons vinden ín hoofdstuk 4.1 van het ontwerp, over de kenmerken van het dorp Helvoirt.
Daarbij de volgende aanvullingen, In het leefbaarheidsonderzoek van oktober 2017 is de overall con
dusie: 'Inwoners ervaren Helvoirt als een rustig en mooi dorp, centraal gelegen tussen steden en na
tuur, waar een goed verenigingsleven bestoof en voldoende voorzieningen zijn. Dot wil men zo hou
den, maar tegelijkertijd kleinschalige ontwikkelingen toestaan.' Er ís een sterk ontwikkeld dorpsleven
in Helvoirt. Er zijn hier op 4700 inwoners zo'n 40 verschillende verenigingen en clubs actief. Fr wordt
volop in clubverband gesport. Het HelvoirThuis loopt goed met tal van verenigingen, uitvoeringen en
evenementen. Helvoirt heeft een eigen basisschool, diverse goed lopende winkels, twee kerkge
meenschappen, enkele populaire horecabedrijven, etc. Er is een Helvoirts maandblad 't Pomphuiske
- huis-aan-huis bezorgd - en een lokale nieuwssite Helvcirt.net met gemiddeld ca. 4000 bezoekers

per dag. Helvoìrt lééft en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Uit het leefbaarheidsonderzoek
blijkt dat inwoners een sterke band hebben met het dorp. 'Helvoirt ís een dorp en dat moet zo blij
ven'. Pogingen van het gemeentebestuur van de gemeente Haaren om er na 1996 één hechte ge
meente van te maken zijn nooit omarmd. Dit zal ook met Vught niet gebeuren, is de gedachte. Wel
lijkt er meer affiniteit te zijn met het karakter van Vught dan met het karakter van Haaren. Ook is er
meer onëntatie op voorzieningen in Vught - Maurickcollege, sport, winkels, bibliotheek, Ijzeren Man,
restaurants - dan op Haaren. De natuur van Helvoirt wordt door vele inwoners gekoesterd.

Visie op Helvoìrt in de toekomstige gemeente Vught
In hoofdstuk 4.2 van het ontwerp staat uw visie op de toekomst van dorp Helvoirt bij de gemeente
Vughţ. Wij nemen die voor kennisgeving aan. Graag geven wij u de visie van de inwoners van Helvoirt
op de toekomst, op basis van onze onderzoeken.

Verkeer
Bij de 'plannenpeiling' van Plein Helvoirt - juni 2018 - zeiden 209 van de 309 Helvoirtse responden
ten dat ze een verdiepte tunnelbak willen bij het kruispunt NSS/Torenstraat, Tweede wens uit de
peiling was een opstapplaats voor stoptreinen in Helvoirt, Het busvervoer voorziet niet in de behoef
te. Veel Helvoirters maken zich grote zorgen over de verkeersoverlast bij het werk t.z.t. aan de N65.
De logisch te wachten verkeersdruk za! veel overlast voor het dorp geven. De ľorenstraat en de Helvoirtsestraat zijn nu al te smal en te druk. Uit de plannenpeiling bleek dat er wensen zijn voor verbe
tering van de verkeersveiligheid voor ouderen en jongeren in de Kastanjelaan, meer veiligheid in de
Achterstraat en betere fietspaden in het buitengebied. In 2019 houden wij een verdiepende peiling
onder de inwoners over verkeerszaken. Wij zullen u de uitslag daarvan toesturen. Wij vragen u om
voor verbeteringen van het verkeer in Helvoirt de wensen van de inwoners bepalend te laten zijn.

Openbare voorzieningen
Uit onze plannenpeiling bleek de behoefte aan een servicebalie van de gemeente/sociale dienst in
Helvoirt. De loketten in Vught zijn iets te ver weg. Het HelvoirThuis heeft geen opslag- en EHBOruimte, de grote zaal heeft een kwetsbare vloer en evenementen kunnen hier niet zonder telkens
vergunning aan te vragen. De vergaderruimtes schieten tekort. De inwoners van Helvoirt vragen zich
af waar men straks met het grofvuil en net groenafval heen moet. Een containerparkje voor Helvoirt
is gewenst. Hondenpoep en paardenpoep op trottoirs, in bermen en op fietspaden wordt door velen
als probleem gezien. Er wordt gevraagd om meer afvalbakken. Een nieuw gezondheidscentrum zou
de barakken van de huisartsenpost moeten vervangen. Mensen denken daarvoor aan de leegstaande
Dr. Landmanschool aan de Kastanjelaan (eigendom gemeente). Er wordt gewerkt aan een natuurspeeltuin/kinderboerderij. Het speeltuintje aan de St. Jorisstraat is verouderd. Wij vragen u met deze
wensen rekening te houden.

Nieuwe woningbouw
Er komen 170 nieuwe woningen bij in plan Den Hoek. Helvoirters rekenen erop dat hun eigen wo
ningbehoefte hiermee gedekt wordt. Plan Den Hoek - in een kwetsbaar landschapsgebied - stuitte
destijds op veel verzet. Nieuwe bouwlocaties in het buitengebied zullen ook weerstand oproepen.
Naast Den Hoek voorziet het Bestemmingsplan Kom Helvoirt nog in een 'uitbreidingslocatie Raamse
Oevers' waar 55 woningen kunnen komen. Dit staat sinds 2008 in de ijskast. Inbreiding is ook moge
lijk. Het leefbaafheidsonderzoek bevat cře suggestie woningen te realiseren op de plek van de Coop-
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supermarkt aan de Achterstraat. Uit het leefbaarheidsonderzoek kwam ook de behoefte aan huur
woningen voor ouderen naar voren. Er zijn mogelijkheden voor maar ouderen vinden de overstap
van hun vaak grotere woning naar een nieuwbouwproject nog te groot Wij vragen u om voor nieuwe
woningbouw de wensen van de Helvoirter* bepalend te laten zijn.

Buitengebied
Vught krijgt er straks een groot buitengebied bij. De totale oppervlakte van Helvoirt is ca. 2600ha.
waarvan ca. lOOOha natuurgebied. Dat betekent een uitbreiding van het grondgebied van Vught met
76?6. B&W van Haaren zijn in september 2018 gestart met een actualisering van het bestemmings
plan buitengebied (heel) Haaren. Gezien de grote verschillen tussen het buitengebied van Helvoirt en
dat van kern Haaren lijkt ons een nieuwe samenhangende gebiedsvisie buitengebied Vught beter.
Het leefbaarheidsonderzoek meldde klachten over onderhoud van wegen en bermen in het buiten
gebied. De Rechtbank bevestigde onlangs het oude voorpcotrecht van de Helvoirters (eigen bomen
in gemeentelijke bermen) maar B&W van Haaren ging daar tegen in hoger beroep bij het Hof; deze
zaak loopt nog. Wij vragen u om nieuw structureel beleid voor het buitengebied van Helvoirt over te
laten aan de nieuwe gemeente Vught en rekening te houden met de wensen van de bewoners.

Natuurbescherming
Nergens in Nederland worcen meer dassen overreden dan op de Guldenberg in Helvoirt. Er wordt nu
door gemeente, dassenwerkgroep en grondeigenaren gewerkt aan een veilige oplossing. Door de
toenemende droogte is er groeiend gevaar voor natuurbranden in de Loonse en Drunense Duinen, Er
zijn weinig bîuswatervoorzienîngen en de toegang voorde brandweer is beperkt. Er is ernstige over
belasting van stikstof in het Heîvoirtse deel van het nationaal park, wat leidde tot oprukkende vergrassing van het stuifzand. De staat van instandhouding van het stuifzand is daardoor ongunstig. Wij
roepen Vught op om - in samenspraak met grondeigenaren, lokale natuurorganisaties en bewoners
comités - te komen tot een samenhangend natuurbeschermingsbeleid. Dit is niet alleen iets voor de
Provincie als bevoegd gezag.

Recreatiewoningen
In het Spechtbos e.o. op de Distelberg zijn ruim 30 recreatiewoningen die permanent bewoond wor
den, vaak met persoonsgebonden gedoogbeschikking. De bewoners willen dat hier voor alle huisjes
een permanente woonbestemming komt, met strikte beperkingen om het boskarakter te behouden
Hiervoor wordt intensief actie gevoerd door de bewonersvereniging. Er komt een gebiedsvisie. Wij
vragen u om rekening te houden met de wensen van de bewoners.

Bedrijven
Helvoirt is een zeer bedrijvig dorp, met liefst 1400 inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. De
meeste daarvan zijn mie robed rijven tot 10 medewerkers, verder een handvol kleine ondernemingen
tot 50 medewerkers en drie middelgrote ondernemingen: Gubbels sloop en grondwerk met 65, Ma
tador metaalbewerking met 75 en Van Schijndel transport met 75 medewerkers. Dit mkb is vaak van
oudsher in Helvoirt gevestigd en belangrijk voor de werkgelegenheid en de dynamiek van het dorp.
Het vele vrachtverkeer van de bedrijven stuit wel op grenzen omdat het allemaal door de smalle
klinkerbestrate Torenstraat naar de N65 moet. Dit vraagt om een verkeersvisie voor Helvoirt. In de
Perspectiefnota 2019 van B&W van Haaren staat dat het college een grondwerkbedrijf in Helvoirt
beschouwt als zogeheten NIMBY-bedrijf. Er wordt in overleg met het bedrijf gezocht naar potentieel
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geschikte nieuwe locaties Het pretpark Duinoord is in raadsdebatten benoemd als 'hoofdpijndos
sier'. Vergunningen en handhaving zijn problematisch. Duinoord kondigde in augustus 2017 ín publi
caties een 'forse schadeclaim' aan tegen de gemeente Haaren. Wij vragen u dit schaderisico niet
volledig te laten drukken op de gemeente Vught, maar via de overnamebalans te spreiden over alle
herindelingsgemeenten. Wij vragen u om over de bedrijfskwesties goed overleg te voeren tussen
Haaren, Vught en alle betrokkenen.

Sport
In Helvoirt is veel sport: o.a, voetbal, fietsen, tennis, badminton, judo, paardensport. Maar geen hoc
keyveld en geen zwembad. De sporthal is te kort voor veel sporten, waardoor hier geen competitie
mogelijk is. Er zijn zorgen of er in de toekomst voldoende vrijwilligers zullen blijven voor bestuur en
training voor de diverse sportverenigingen. Wij vragen u om de Helvoirtse sportverenigingen te includeren in het sportbeleid van Vught en daarbij de leefbaarheidsbepalende activiteiten extra aan
dacht te geven.

Drugsproblematiek
Uit een peiling van Plein Helvoirt - oktober 2018 - bleek dat een meerderheid van de 223 respon
denten drugsgebruikers in het dorp kent en dat daarvan een meerderheid meent dat die gebruikers
problemen hebben. De helft kent de plekken waar drugs verhandeld worden; veertig procent ervaart
daar overlast van. Veertig procent meent ook dat de gemeente er te weinig tegen doet. Particulieren
organiseren bijeenkomsten en hulp aan verslaafden. Wij vragen u om bij het drugsbeleid het lokale
particuliere initiatief Herstelvoirt een bepalende rol te geven.

Duurzaamheid
Er is een voorbeeldig particulier initiatief met elektrische deelauto's in het dorp, Er is een coöperatie
ve exploitatie - DEH - van 200 zonnepanelen op het tankstation aan de N65; men zoekt naar meer
plekken in en rond het dorp, zoals het project Zonnemaatje: 2000 zonnepanelen waarvoor DEH sa
menwerkt met VET in Vught. In de Margriet wordt gewerkt aan een vorm van duurzame landbouw.
Dat kan een voedselbos zijn maar zeker ook andere vormen van natuurinclusieve landbouw. In eerste
instantie zal dat met de huidige pachters worden opgepakt. B&W Haaren heeft beleid ontwikkeld om
verduurzamtng van bestaande woningen voor minder draagkrachtige inwoners mogelijk te maken.
Wij vragen u om bij het duurzaamheidsbeleid van Vught rekening te houden met deze coöperatieve
initiatieven en het beleid van Haaren, gericht op minder draagkrachtige inwoners, te continueren.

Cultuurbeleid
Het Vughtse college van B&W heeft onlangs aangekondigd snel met een cultuurvisie te komen. Wij
vragen u om hierbij te anticiperen op de komst van Helvoirt bij Vught. De vele culturele organisaties
in Helvoirt en het HelvoirThuis rekenen erop dat ze straks van het nieuwe gemeentebestuur volop de
ruimte krijgen. Wij vragen u de Helvoirtse cultuurinitiatieven te betrekken bij het Vughtse cultuurbe
leid en dat de Helvoirtse culturele eigenheid en kwaliteit daarbij wordt geborgd.

Lastendruk
Wij lazen in het ontwerp dat de totale woonlasten voor een gezin in 2018 in Haaren gemiddeld 868
euro bedragen en in Vught 941 euro. Dat is een aanzienlijk verschil, dat wellicht in 2019 nog groter is.
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zeker voor afzonderlijke inwoners. De Hetvoirters willen direct na de herindeling niet worden gecon
fronteerd met een forse wGonlastenverhogìng. Wij vragen u daarmee rekening te houden.

Grenzen
Wij stellen met tevredenheid vast dat het ontwerp het raadsbesluit van Haaren van 5 juli 2018 over
neemt dat geen grondgebied van Helvoirt naar Heusden gaat. De inwoners hebben zich herhaaldelijk
uitgesproken dat het Helvo'rtse deel van de Loonse en Drunense Duinen - historisch toDoniem:
"Helvoirtse Heide" - bij Helvoirt hoort. Wij willen de toekomstige gemeente ervoor waarschuwen
dat een mogelijk later streven van Heusden naar grenscorrectie hier op veel verzet zal stuiten, De
diverse grensaanpassingen op perceelsmveau zijn zaken tussen de gemeenten eri afzonderlijke
grondeigenaren; Plein Helvoirt is daar geen partij bij. Dat geldt ook voor de toekomst van Landgoed
de Beukenhorst: dat is een zaak tussen Vught, Esch en Boxtel en raakt dorp Helvoirt niet.

Inspraak
Het ontwerp schenkt geen aandacht aan de overgangsperiode tussen het aannemen van drt ontwerp
en de datum van herindeling De wet schrijft aileen voor dat er dan preventief financieel toezicht is
door de provincie. Wij pleiten ervoor dat Vught op transparante wijze inspraak krijgt bij besluiten
over Helvoirt die gevolgen hebben na 2020, ook niet-financieel. Dat betekent dat het gemeentebe
stuur van Vught met Haaren meepraat over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, infrastructurele aan
passingen, cultuurbeleid, woningbouwbeleid, duurzaamheidsbeleìd, bedrijfsbeleid, natuurbeleid, etc.
En dat de inwoners vernemen wat de standpunten zijn. Omgekeerd roepen wij Vught op om goed te
luisteren naar de visies vanuit Helvoirt over plannen die ons dorp raken.
Het is zaak dat het Vughtse gemeentebestuur vrijuit met Helvoirtse organisaties en verenigingen
contacten kan aanknopen en dat het Haarense gemeentebestuur dat stimuleert en zo nodig faciliteert. Er moet immers ook toegewerkt worden naar succesvolle gemeenteraadverkiezingen in no
vember 2020. Daarom zal er in 2019 en 2020 volop uitwisseling van politieke gedachten tussen Vught
en Helvoirt mogelijk moeten zijn. Wij vragen u om het Vughtse geluid tot 2021 nadrukkelijker te laten
doorklinken in Helvoirt en omgekeerd.

Hoogachtend,
Namens de Stichting Plein Helvoirt,

voorzitter

secretaris
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 14-01-2019 10:57:29

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegseì(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

i

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:
Bijlage

grenzen geen probleem

1
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Ik vind dit omdat:

n het geografisch niets uitmaakt waar je
bij hoort

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 14-01-2019 15:36:58

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oìsterwįjk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019 Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegseì(s)
Achternaam
Straatnaam

ļ
1

Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-maiìadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

dat "Oirbroekdreef 1 + 1A" naar Vught
terug zou moeten gaan.
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Bijlage

Ik vind dit omdat.

Omdat het daar vroeger ook onder viel.
Mijn huisbaas is op dit adres geboren
te Vught, woont nu in Esch en zou
straks in Boxtel wonen, zonder ooit
verhuisd te zijn. En ik woon net 2
maanden in Esch, kom uit Vught en zal
straks weer administratieve rompslomp
en kosten in Boxtel krijgen. Bespaar
ons dat s.v.p. Verleg de grens
(Esschebaan, waar ik ook 14 jaar
woonde) gewoon een stukje op. Grote
dank daarvoor.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 15-01-2019 11:33:06

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

prima zoals het nu is

Bijlage
Pagina 1
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Ik vind dit omdat:

Zo blijft Esch,Esch wat hard nodig is
om de leefbaarheid te kunnen
behouden

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 15-01-2019 11,38:53

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Zo is het goed

Bijlage
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īk vind dit omdat:

We willen niets missen van ons mooie
dorp, gaat er maar een gedeelte mee
naar Boxtel dan ontstaat er onrust in
het dorp

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 16-01-2019 11:04:29

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg,
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingodiende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk;
Vught;
Tilburg

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

1.Grens tussen Haaren zijn praktisch
Pagina 1

2Toig
onlogisch en inconsequent.
Ik vind van het herindelingsontwerp:

2. Haaien moet bij Tilburg worden
gevoegd in plaats van Oisterwijk

Bijlage
De N-65 is logische grens tussen
Haaren en Helvoirt. De voorgestelde
grens is onpraktisch en vereist allerlei
kunstmatige regelingen of
afstemming. Verder is het
inconsequent, het stukje Haaren noord
van de N-65 wordt wel ingedeeld hij
Helvoirt en het voornoemde deel
zuidelijk van de N065 niet bij Haaren.
De enige reden voor de verplichte
herindeling van de gemeente Haaren
was bestuurskracht. De gemeente
Haaren zou niet toekomstbestendig
zijn Na ruim een jaar de Oisterwijìcse
olitiek te hebben gevolgd en
edriįfsvoering te hebben bestudeerd,
kom ík tot de conclusie dat ook
Oisterwijk verre van bestuurskrachtig
en toekomstbestendig is. De
verhoudingen in Oistèrwijkse raad
tussen de partijen zijn dermate
verstoord en verzuurd dat dit een
negatieve invloed heeft op de
taakuitvoering en dus het besturen van
de gemeente Oisterwijk. Voorts is de
financiële situatie van Oisterwijk
zorgwekkend Er wordt door wanbeleid
ingeteerd op de reserves en er
bevinden zich diverse 'lijken' in de
kast. Bezuinigingen lijken, zeker voor
een volgende raad, onontkoombaar. Dit
zal grote negatieve gevolgen hebben
voor de publieke en
gemeenschapsvoorzieningen in de kern
Haaren. Het is immers voor de hand
liggend dat deze voorzieningen in
Haaren worden verminderd dansel
opgeheven in plaats van in Oisterwijk.
In Moergestel is al niets meer te halen.
Voorts is daardoor een herindeling van
de gemeente Oisterwijk in de toekomst
onafwendbaar. Om de inwoners van
Haaren dit alles te besparen, is een
logische stap om Haaren meteen bij
Tilburg te voegen. Ten slotte zijn de
lasten voor de burger in Oisterwijk
hoger dan in Oisterwijk. Kortom
indeling van Haaren bij Tilburg is vooi
Haaren veel beter.

E

Ik vind dit omdat:

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 18-01-2019 12:12:48

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op eén of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden níet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters

Stichting

Tussenvoegsel(s)
Achternaam

AgriFood Capital

Straatnaam

Onderwijsboulevard

Huisnummer

225

Huisnummertoevoeging
Postcode

5223DE

Woonplaats

's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
E-mailadres

bestuur@agrifoodcapital.nl

Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

De Stichting AgriFood Capital is per
brief d.d. 19 december 2018
Pagina 1
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

geïnformeerd over het
harindellingsontwerp en de
mogelijkheid hierover haar zienswijze
kenbaar te maken. Het Dagelijks
Bestuur van de Stichting onderschrijft
de inboud van het
herindelingsontwerp.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Wij zijn van mening dat voorgestelde
herindeling kan bijdragen aan verdere
versterking van regionale
samenwerking in het bijzonder in de
regio Noordoost-Brabant, zowel tussen
lokale overheden als in triple helixverband.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 23-01-2019 17:26:20

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Orsterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam

------------------------------------------------------------------------

Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

dat het nadelig is voor mij als bewoner
van dat deel van het buitengebied dat
valt in het Nationaal Park "De Loonse
Pagina 1
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

en Drunense Duinen''.

Bijlage

2019-01-23 Zienswijze herindeling
Haaren.pdf (854.6 KB)

Ik vind dit omdat:

het herindelingsontwerp onvoldoende
rekening houdt met de voorkeur van
een minderheid van de bewoners van
Helvoirt als geheel die in het verre
buitengebied woonachtig zijn.

Bijlage
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Van:

Bij alle plannen en ideeën over de herindeling is steeds gekeken naar de verschillende kernen
(Biezemortel, Esch, llaaren en Helvoirt) in hun geheel. Voor Helvoirt betekent het dat het bij de
herindeling aansluit bij de gemeente Vught.
Het lijkt mij dat u daarbij voorbij zou gaan aan enkele belangrijke argumenten:
1:

Niet alle bewoners van Helvoirt zijn in sociale zin gericht op dezelfde buurgemeente.
« De Margriet is wat dat betreft meer verbonden met Giersbergen. Ikzelf ben op dit
moment secretaris van de buurtvereniging van Giersbergen.
« Qua winkels, scholen cn andere voorzieningen is Drunen veel dichterbij dan
rromvoirt, Vught of Helvoirt en zijn we dus ook daarvoor gericht op Heusden.
» Wat onszelf betreft merken we een onvoldoende mate van communicatie van o.a. de
gemeente (het gemeentelijk blad De Leije en de info over de herindeling werden nooit
bij ons bezorgd, de dagbladen overigens ook niet) en de ouderenvereniging (we
worden geacht onze post voor de leden op een adres in Haaren op te halen).
» De gemeente Vught ligt nog verder weg.
Voor de geraadpleegde bewoners van de Margriet en die aan dc Margrietweg geldt dit
eerste argument in versterkte mate. Hiervoor zou het toevoegen van het gebied tussen het
Afwateringskanaal VHertogenbosch-Drongelen en de Margrietweg aan de gemeente
Heusden al veel voldoening geven.
2:
De landschappelijke eigenschappen van Helvoirt geven een tweedeling te zien in aansluiting bij
enerzijds “Het Groene Woud” en anderzijds “Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen”.
Onderstaande afbeelding maakt dít wat duidelijker.
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Het lijkt logischer om de landschappelijke inrichting van het gebied te gebruiken om tot een
goede onderverdeling van Haaren te komen bn de herindeling zodat in de toekomst het
landschapsbeheer met zo weinig mogelijk bestuursorganen kan worden vormgegeven en
begeleid.
3:
Het is van belang om uit te gaan van de wensen van de individuele burger. Daar kleven echter
ook grote nadelen aan. Individuele voorkeuren voor indeling bij een van de buurgemeentes
worden door meerdere factoren bepaald:
* Waar doe ik mijn boodschappen en vind ik de benodigde sociale voorzieningen? Ofwel;
waar vind ik alles wat ik dagelijks nodig heb?
* Welke gemeente heeft mij het meeste te bieden, sluit het meeste aan bij mijn wensen en
waar kan ik het meeste zowel zakelijk als privé halen?
* Zelfs de woonplaats van familie of vrienden en hun verhalen kunnen hierbij een rol
spelen.
Het zal u duideliik zijn dat het verzamelen van al die individuele standpunten nooit zal leiden tot
voldoende consensus voor een algemeen gedragen besluit.
4:
Dat betekent dat er vanuit het gemeentebestuur ook zal moeten worden gekeken naar de
individuele burger overstijgende, bestuurlijke belangen. Daarbij kan worden gedacht aan:
* Bestuurlijke uniformiteit: Van belang, zoals eerder aangegeven, voor een goed beheer
van o.a. de verschillende natuurgebieden binnen de huidige gemeente Haaren. Ik vind
dan ook dat het hele Nationaal park De Loonse en Drunense Duinen binnen één
bestuurlijk apparaat zou moeten vallen zodat alle bewoners ervan met eenzelfde
regelgeving te maken gaan krijgen. De gemeentes Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
werken nu al nauw samen. Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat bij een
volgende schaalvergroting deze gemeentes zullen samengaan. In dat geval komt heel het
nationaal park binnen één bestuurlijke organisatie.
Hen artikel in De Maasroute van 9 februari illustreert deze samenwerking duidelijk:

pongen, Heusdeń, Lcnn op Zend en Waalwijk zetten een
volgende stap in de samenwfeŕkîjįg op įet gebied vso
tōerişįnè éįi repreaţië'. Zij;gaan aaįÇdejŝ)ag ńiet fenÿ
ġe^mëftļtjįe ^äHt^ľi^lŗàtęlļ^gTjpVLapjġ^atįi v

ļįįķ [

Sàmin mefälto^eri^iŵįfe^i^^ringípr^ąnįiatíeŕzoįekėn.*
tìe vier gemeenten ook naar eeņlhiėuwēsanVenwerkings-

KļlĚbiŗpņisáįļBypŗmto^&lgębJ’tíáspî^dtìSyQorD.ę^
Ļãńgstťaať.uiţ te voeren: Een kwártięŗmakeŕiĥeeft ’ J j ! t
afgelopen jaar onderzpclit of De Langstraat'potentieí heeft
om als één gėheef In de ñŵrkt te ŵördéņ ġįīftt Vo6ŕ
inwoners, recreanten en toeristen?Er zíjn gespňekkèŴ'
gêyöeiŕd mèÿxínclęŗņeirįąrs. inwódfeŗşîůŕńü'seś, ÜÍţpjJiļţén, ř.
toferistisebe burpaus/órgenisettes en raadsleden. De
uitkomst is positief: De Langstraat kan uitgroeien tot een.
van de meest attractieve regio's vàń Nederland. Er is
duidelijk bereidheid om samen te wérken. Op korte
tęrttfebpų&n de
gemjeentġįjerįċįįį tõeflştíļţįÇţļę.
uìtv'öerîńgspřgãriisaties eěn bijèénköîļjŝt-Vobŕ enderttemers om het vervolg nader ťoe te lichten.

De bij het artikel opgenomen foto geeft een sfeerimpressie van het nationaal park
‘De Loonse en Drunense Duinen” waarvan een deel nu ook in de gemeente Haaren ligt. Qua
oppervlak moet je daarbij denken aan ongeveer een kwart van het nationale park.

ŗ**F*3ÏK

Gebiedspromotie De Langstraat
Een integrale aanpak van de te nemen maatregelen en van de facililering van het toerisme zou
ook het verschil in bijvoorbeeld de recreatieve bewegwijzering kunnen opheffen.
In Helvoirt grote “bermvervuilende” borden in het buitengebied i.t.t. in de bebouwde kom:
zie de twee linkse foto’s
Ook voor het maaien van de
bermen vormen de borden in het
buitengebied zo een extra
hindernis.
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In Heusden in hetzelfde buitengebied kleinere bordjes aan bestaande
(lantaam)palen: zie de rechter foto.

Ondergetekende hoopt met bovenstaande gedachten het belang van een juiste herindeling van het
deel van de gemeente Haaren dat onderdeel is van het nationaal park “De Loonse en Drunense
Duinen” te onderstrepen.
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 26-01-2019 13:07:18

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019 Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

İ

'
Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Prima
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Bijlage

Ik vind dit omdat:

de Beukenhorst blijft waar het hoort,
verdeeld over Esch en Vught. Uit
cultuurhistorisch perspectief blijken de
toenmalige eigenaren bij het ontstaan
en uitbreiden van het huidige gebied
van het landgoed nooit een obstakel te
hebben gezien toen het zich over
gemeentegrenzen heen begaf. Men
kocht gronden om die te verpachten
aan de Essche bewoners die daar van
oudsher de kost op verdienden.
Voorheen waren deze gronden o.a. van
de Kartuizers die hun klooster hadden
in de Taalst.raat in Vught. Ook die
zagen geen bezwaren.
Bronnen:
1.Met oog voor het verleden. Blz. 44,
45, 46 Uitgave Waterschap De Dommel
en Heemkundekring De Kleine Meijerij,
2010
2. De Kartuizerhoeve op het Witven te
Esch. Uitgave Kartuizers en
Heemkundekring De Kleine Meijerij,
2012

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 27-01-2019 15:13:45

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vīight en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
he rindelin gsont we rp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats

i

Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Ik wil hierbij aangeven dat het voorstel
inzake het dorp Esch, in het
herindelingsontwerp goed is. Hierbij
Pagina 1
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

wil ik onderschrijven dat:
1.
Het dorp Esch als geheel naar de
gemeente Boxtel gaat;
2.
De oude dorpsgrenzen
gerespecteerd worden.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Ik vind dit omdat het buitengebied van
Esch en de buurtschappen
onlosmakelijk met de lcern Esch
verbonden zijn. Zij vormen één geheel.
De leefbaarheid van Esch is gebaseerd
is op de mensen uit de kern en het
buitengebied SAMEN.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 28-01-2019 18:59:45

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelinçfsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één ot meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegselfs)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
I īuismimmertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindeìingsontwerp:

1.
Dat het voorstel inzake het dorp
F.SCH zoals het er nu ligt gewoon goed
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Ik vind van het. herindelingsontwerp:

is
2
DAT HET DORP ESCH AI S
GEHEEL. NAAR DE GEMEENTE
BOXTEL moet gaan
3. dat de oude dorpsgrenzen moeten
worden gerespecteerd

Bijlage

Ik vind dit omdat:

1. het buitengebied onlosmakelijk bij
de kern Esch hoort; dat de mensen in
het buitengebied gewoon een deel zijn
van het Essche dorp, in Esch naar
school gaan en zijn geweest, bij
parochie Esch horen , bij essche
verenigingen en clubs horen enz. enz.,
gemeenschappelijk historie en
krachten hebben
2.dat de leefbaarheid van ESCH
gebaseerd is op de mensen
uit de kern en net buitengebied
SAMEN.
Zij hebben historische
banden en die moeten we koesteren om
samen de leefgemeenschap te kunnen
dragen in voor- en tegenspoed.
3. mensen zijn steeds meer
aangewezen op allerlei regelingen bijv.
jeugdzorg en WMO. Het mag/kan toch
niet zo zijn dat bijv. mensen voor de
brug huishoudelijke hulp krijgen en de
buurvrouw over ae brug die onder een
andere gemeente valt, die hulp niet kan
krijgen, dat zaait tweedracht, geeft
spanningen en komt een gemeenschap
niet ten goede.
Beukenhorst als landgoed/bosgebied
enz. hoort bij Vught, maar de weien en
landerijen in het Essche buitengebied
grenzend aan landgoed Beukenhorst
nebben totaal geen (visueel) verband
met het bosrijke Beukenhorst; de
grenzen zijn flexibel, denk aan kopen
en verkopen, ruilen van grond en
landerijen. Morgen kan die grens al
weer anders lopen en dan zouden we
weer moeten gaan schuiven met
gebied. Beukenhorst kan nooit in 1
gemeente worden ondergebracht, het
blijven altijd meerdere gemeenten
waar het landgoed mee heeft te maken.
Dus IN BELANG VAN DE ESSCHE
GEMEENSCHAP, laat ESCH ESCH
blijven en ga geen tweedracht/
tweespalt zaaien.
Esch zou kapot gaan aan een splitsing
van kern en (zo'n groot deel van) het
buitengebied; Voor Beukenhorst
verandert er eigenlijk niets, die paar
hectaren zijn voor Beukenhorst een
druppel op een gloeiende plaat, maar
voor de Essche gemeenschap van
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Ik vind dit omdat:

levensbelang.
Beukenhorst is puur zakelijk bezig,
maar behouden van de Essche
gemeenschap is van een hogere
dimensie en van onschatbare waarde
voor het welzijn van de Essche mensen

Bijlage
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Zienswijze herindeling
Datum 29-01-2019 18:06:11

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
henndelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam

r

Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

onvolledige uitwerking van de
financiële positie m.b.t. de
bestemmingsreserves
Pagina 1

Bijlage

Rapportage onderzoek financiële
positie gemeente Haaren (3).pdf (1 2
MB)

Ik vind dit omdat:

in dit rapport hfst. 4.1 wordt
aangegeven dat er een bestedingsplan
bestaat m.b.t. de bestemmingsreserve
Oude Mannengasthuist. Bovendien
wordt de bestemmingsreserve van
"Legaath van Cooth" niet genoemd in
ze paragraaf. Beide
bestemmingsreserves hebben vanuit
een juridische status een
bestedingsdoel in de gemeenschap
Esch. Het lijkt mij het meest logisch om
rekening te houden met deze besteding
en dc opbrengsten uit deze
bestemmingsreserves opnieuw ten
goede te lae komen aan de
gemeenschap van Esch. Mijn voorstel.
Een stichting in het leven roepen,
welke het beheer van de reserves
verkrijgt en de bestedingen van de
opbrengsten statutair notarieel
vastleggen.

Bijlage

historische beschrijving p.f van cooth
en oude mannengasthuis.pdf (5.8 MB)
Fondsen uit de nalatenschap van Mr. P.
F. van Cooth concept 2.doc (26 KB)
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Inleiding

De werkgroep Financiën heeft als opdracht gekregen om in het kader van de herindeling van de
gemeente Haaren de financiële positie van deze gemeente te beoordelen. In een eerste
tussenrapportage is - op basis van de 6 in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
voorgeschreven kengetallen - een algemeen beeld gegeven van de financiële positie van de
gemeente Haaren en ook van de overige betrokken gemeenten.
De beoordeling in deze rapportage heeft plaatsgevonden op basis van de jaarrekening 2017 van de
gemeente Haaren en de meerjarenbegroting in de Perspectiefnota 2019, waarbtj tevens andere
relevante stukken in efe beoordeling zijn mee genomen zoals de jaarrekeningen van 2015 en 2016, de
accountantsrapporten bij deze jaarrekeningen, het Meerjarenperspectief Grondexploitaties etc.
Het oordeel ever de financiële positie heeft betrekking op de situatie per 31-12-2017 op basis van de
jaarrekening 2017. Besluiten of maatregelen in de oeriode vanaf dat moment tot aan het moment van
de feítelijke herindeling, zijn níet meegenomen in dit oordeel, maar kunnen van wezenlijke invloed zijn
op uiteindelijke financiële positie op herindelingsdatum.
In dit onderzoek heeft de werkgroep gekeken naar de financiële positie van de gemeente Haaren,
maar nog niet naar de feítelijke verdeling van de balans en de uitkomsten daarvan. Op enkele punten
in deze rapportage is daar al wel een linK naar gelegd, voor zover dat naar het oordeel var de
werkgroep noodzakelijk of zinnig is. Voor de verdeling van de balans is in een eerder stadium door de
werkgroep een concept hoofdstuk financiële kaders voor de bestuursovereenkomst aangeleverd
inclusief een berekening van de concept algemene verdeelsleutel. Deze stukken dienen later in het
vervolgtraject als basis voor de feítelijke verdeling van de balans.

2.

Samenvatting

In deze rapportage zijn de resultaten van een onderzoek naar de financiële positie van de gemeente
Haaren opgenomen.
Als eerste is een algemeen beeld opgenomen op grond van de 6 voorgeschreven kengetallen in het
Besluit Begroting en Verantwoording {BBV). Een verdere verdieoing is gemaakt op een aantal
onderdelen van de balans, namelijk het eigen vermogen, de voorzieningen, de vaste activa inclusie*
stille reserves, de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de voorraad bouwgronden in
exploitatie. En ook op een aantal onderdelen van de exploitatiebegroting, namelijk de algemene
uitkering uit het gemeentefonds, specifieke exploitatieposten met niet deelbare rechten en
verplichtingen, subsidies en personeelskosten. In een derde deel is vervolgens ingegaan op het
weerstandsvermogen van de gemeente Haaren per 31-12-2017.
Per onderdeel zijn deelconclusies getrokken, waaruit als eindconclusie is te herleiden dat de financiële
positie van de gemeente Haaren goed is:
»
«

er is een goede vrije reservepositie
de getroffen voorzieningen zijn op peil

*

het weerstandsvermogen om onverwachte tekorten op te vangen is uitstekend

*

er is sprake van enkele stille reserves

»

de grondexploitatie is op orde (inclusief voorziening verwachte tekorten en
bestemmĩngsreserve voor onvoorziene risico's)

*

en we zien geen bijzonder grote risico's in de exploitatiesfeer

Mogelijk komen er In de vervolgfase alsnog risico's naar voren Op dat moment zullen er
beheermaatregelen getroffen moeten worden We zijn ook geen bijzondere risico's voor de
rechtsopvolger tegen gekomen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Haaren,
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Algemeen

De op basis van het Besluit Begroting en verantwoording voorgeschreven kengetallen geven een
goed eerste algemeen beeld van de financiële positie. Deze kengetallen hebben betrekking op de
netto schuldquote, de solvabiliteit, de structurele begrotingsruimte, de grondexploitatie en op de
belastingtarieven t o.v. landelijk gemiddelden.

Conclusie kengetallen
De conclusie is dat gemeten aan de hand van deze kengetallen üe financiële positie van de gemeente
Haaren, maar ook van de overnemende gemeenten, als gezond mag worden bestempeld.
(Het algemene beeld van de financiële positie op basis van de 6 BBV kengetallen, is in een eerder
stadium gerapporteerd aan de stuurgroep Herindeling en is als bijlage 1 bijgevoegd.)
In de hoofdstukken hierna geven we een verdieping van deze financiële positie en gaan we
achtereenvolgens in op de meest relevante onderdelen van ae balans volgens de jaarrekening 2017,
idem van de exploitatiebegroting volgens de vastgesteide meerjarenbegroting bij de Perspectiefnota
201 y en tot slot op het weerstandsvermogen. Per paragraaf trekken we conclusies en we sluiten de
rapportage af met een eindconclusie en met een aanduiding van het vervolg.

4.

Financiële positie o.b.v. de balans

Een belangrijke graadmeter voor de beoordeling van de financiële positie van eeri gemeente is de
balans. De balans per 31 december 2017 is als bijlage 2 opgenomen. In de volgende paragrafen
wordt ingegaan op een aantal belangrijke posten uit de balans.

4.1

Eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves)

Per einde 2017 bedraagt het totaal van de algemene- en de bestemmingsreserves circa 6 20 6
miljoen, bestaande uit een Algemene reserve van č 11 3 miljoen en een 13 tal bestemmingsreserves
tot een Dedrag var C 9,3 miljoen.
In het onderzoek naar de reserves is beoordeeld:
in hoeverre de reserves vrij inzetbaar zijn
welke reserves (of welk deel van de reserve) niet vrij inzetbaar zijn door inzet als
dekkingsmiddel of als reservering voor risicoafdekking.

Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt per eind 201 7 circa C 11,4 miljoen. De algemene reserve dient mede
als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's Berekend is dat hiervoor circa é 3,6 miljoen
aan weerstandsvermogen aangehouden moet worden (zie hoofdstuk 6) Het resterende bedrag van
ê 7,8 miljoen is in principe vrij aanwendbaar.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn divers van aard en bedragen in totaal circa C 9,3 miljoen. Onderdeel
hiervan is de bestemmingsreserve grondexploitatie van C 1,9 miljoen. Deze reserve heeft als functie
het afdekken van risico's in de grondexploitatie.
Diverse resen/es hebben een specifieke bestemming (reserve N65 bijvoorbeeld), andere reserves
hebben een bestemming met een breed inzetbaar doelgebied (reserve Volkshuisvesting bijvoorbeeld)
en er zijn ook reserves nog zonder een concreet bestedingsplan (bestemmingsreserve Oude
mannengasthuis bijvoorbeeld). In de loop van 2017 is een bestemmingsreserve Roonsestraat
gevormd. Het doel van deze bestemmingsreserve is de dekking van de kapitaallasten voor de
reconstructie van de Roonsestraat.

4
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Conclusie reservepositìe
Vanuit de beoordeling yan de reservepositìe kan geconcludeerd worden dat de gemeente Haaren
beschikt over een omvangrijke reservepositìe in relatie tot het balanstotaal en in relatie tot de
geïnventariseerde aanwezige risico's volgens de paragraaf Weerstandsvermogen on risicobeheersing
(paragraaf B van de jaarrekening 2017 van de gemeente Haaren). Voor een aantal
bestemmingsreserves zal in het vervolgtraject nog bepaald worden of deze als 'vrij' besteedbaar
aangemerkt kunnen worden.

4.2

Voorzieningen

Er zijn voorzieningen die tot het vreemd vermogen worden gerekend en op de balans aan de
passiefzijde worden gepresenteerd en er zijn voorzieningen die als correctie op de waardering van de
activa aan de actiefzijde van de balans in mindering worden gebracht.
Rekening houdend me; dit onderscheid rubriceren we de voorzieningen op basis van de jaarrekening
2G17 van de gemeente Haa'en als volgt:
1.

Voorzieningen behorend tot het vreemd vermogen (passiefzijde balans)

2.

*
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
C 1,0 miljoen
»
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
611,1 miljoen
« Voorzieningen van derden verkregen middelen
ŝ 0,3 miljoen
Voorzieningen correctie waarderingen (in mindering op boekwaarde actiefzijde balans)
«
»
*

Voorzieningen iagere marktwaarde vaste activa
Voorziening waardering overige activa
Voorzieningen voorraden Bouwgrond in exploitatie

6 0.1 miljoen
C 0.1 miljoen
C 2.0 miljoen

In het kader van ae beoordeling van de financiële positie is ten aanzien van deze voorzieningen
onderzocht of voor de daarvoor jn aanmerking komende risico's en verplichtingen voorzieningen zijn
getroffen en of de voorzieningen toereikend zijn voor het afdekken van de risico's en verplichtingen
De aan de "Onderhoudsegalìsatie voorzieningen" ten grondslag liggende beheerplannen met hun
financiële effecten zijn onderwerp geweest van een specifiek onderzoek naar het onderhoud van de
kapitaalgoederen. Het effect van deze voorzieningen op do financiĉle positie is in een aparte
rapportage van de werkgroep Kapitaalgoederen opgenomen De financiële toets beperkt Zich tot het
niveau van de voorzieningen in relatie tot de benodigde middelen volgens de
onderhoudsbeheerplannen, de werkelijke staat van onderhoud van de kapitaalgoederen is niet
onderzocht.

Conclusies voorzieningen:
De toereikendheid van de ũntíerhoudsegalisatievocrzieningen volgens de onderhoudsbeneerplannen
is onderzocht door de werkgroep Kapitaalgoederen. Ten aanzien van de overige voorzieningen
concluderen we dat voorde daarvoor in aanmerking komende risico's eri verplichtingen voorzieningen
zijn getroffen en dat de voorzieningen momenteel (jaarrekening 2017) op het vereiste niveau zijn.
Op basis hiervan kunnen we concluderen dat wanneer de huidige situatie via de gebruikelijke
jaarlijkse actualisatie tot het moment van herindeling in stand wordt gehouden, de voorzieningen met
de daarbij behorende kansen en risico’s kunnen worden overgedragen. De financiële risico's voorde
overnemende gemeenten zijn dan beperkt en beheersbaar en er hoeven na de herindeling daarom
geen verrekeningen meer plaats te vinden tussen de overnemende gemeenten.____________________

4.3

Vaste activa inclusief stille reserves

De vaste activa zijn behoudens enkele uitzonderingen (machines en apparaten en enkele
investeringen m b.t. riolering) toe te delen aan een ontvangende gemeente o.b.v. ligging. De vaste
activa worden in de activa-administratie door de gemeente Haaren bijgehouden. Daarin liggen vast de
'lopende' activa met aanschafwaarde, boekwaarde, afschrijvingstermijnen e.d. Aanvullend is door de
gemeente Haaren in beeld gebracht welke gronden en gebouwen de gemeente bezit omdat een
E
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aantat van deze activa al afgeschreven zijn en geer boekwaarde meer hebben (ert niet meer
voorkomen in de activa-administratie). Aangegeven is tevens welke categorie dit betreft op basis van
de huidige functie: act-va met een economisch nut of activa met een maatschappelijk nut.

Stille reserves en strategische gronden:
In het werkplan van de werkgroep is aangegeven dat ook op hoofd!į,nen gekeken wordt naar
mogelijke stille reserves en hierover (wederom op hoofdlijnen) conclusies opgenomen worden in de
rapportage over de financiële positie. Stille reserves zijn activa die laag of tegen nul zijn gewaardeerd,
maar die in principe direct verkoopbaar zijn tegen een hogere waarde en waar bij verkoop, de
continuïteit van de uitvoering niet In het gedrang komt.
Vooropgesteld moet worden dat de bepaling van stille reserves een hele lastige kwestie is. Veel
transacties hebben in het verleden plaats gevonden op basis van steeds veranderende
verslagleggingsvoorschriften en ook voor het waarderen tegen {marktwaarde zijn verschillende
methoden toepasbaar.
De werkgroep heeft de activa gescand op het verschil tussen WOZ waarde (gebouwen) I marktwaarde
(gronden) ten opzichte van de boekwaarde in de activa-administratie. M.b t de gehouwen heeft de
werkgroeo gesignaleerd dat er nauwelijks sprake is van mogelijke stille reserves en ook dat er geen
onevenwichtigheid bestaat in de verdeling van de activa (met mogelijkc stille reserve) over de
ontvangen de gemeenten. Een bijzonder aandachtspunt voor het vervolgtraject is het gemeentehuis
van Haaren, waarvoor geen boekwaarde in de balans is opgenomen voor de grond en een heel
beperkte boekwaarde voor het gebouw.
Voor wat betreft de gronden is verder ingezoomd op percelen die verpacht of verhuurd worden. In
totaal betreet dit circa 36 percelen met een totale boekwaarde van 6 0,9 miljoen. Van 25 van de
percelen staat geen boekwaarde meer geactiveerd. Van deze percelen ligt 8007o in de kern Helvoirt en
15ĩo in de kern Haaren Er is een berekening gemaakt van de marktwaarde van de percelen o.b.v.
gangbare verkoopprijzen en huidig gebruik. Hieruit komt een geschatte waarde van E 3,4 miljoen
On basis van deze berekening zou er indicatief sprake kunnen zijn van circa C 2,5 miljoen aan stille
reserves. Om hiearnn een beter beeld te krijgen moet er nog nader onderzoek worden gedaan naar
de verkoopbaarheid en overige ontwikkelingen en besluitvorming die de waarde van de gronden
kunnen beïnvloeden Dit geldt ook voor de zogenaamde strategische gronden. Dit zijn gronden, die op
termijn voor ontwikkeling in aanmerking zouden kunnen komen. Het betreft een drietal percelen,
waarvan de boekwaarde in 2012 is afgeboekt en tegen marktwaarde is opgenomen,

Wagenpark
In het kader var de toekomstige toedeling, is er eveneens aandacht nodig voor ae verdeling van het
wagenpark van de gemeente. De werkgroep acht het verstandig om in het vervolgtraject afzonderlijke
afspraken te maken over de verdeling en te bezien wolke ontvangende gemeente weik deel van het
wagenpark Kan gebruiken.

Conclusies vaste activa inclusief stille reserves
Conclusie is dat in de activa-administratie vastgelegd is wat de boekwaarde is en dat op basis
daarvan in de operationele fase de activa met boekwaarde toebedeeld kunnen worden.
Verder kan geconcludeerd worden dat er sprake is van stille reserves m.b t. de pachtgronden
De pachtgronden liggen voor het overgrote deel in de kern Helvoirt en voor de rest nagenoeg geheel
in de kern Haaren. Definitieve conclusies kunnen niet verbonden worden aan deze inventarisatie
omdat er weliswaar sprake is van stille reserves, maar niet onderzocht is of deze gronden ook
daadwerkelijk op korte termijn verkoopbaar zijn en of de continuïteit van de uitvoering in het gedrang
komt Zo zal beoordeeld moeten worden welke (langlopende) contracten er zijn en hoe courant het
onroerend goed daadwerkolijk op do markt is.

Advies
Het advies van de werkgroep is om geen andere verdeelsleutel, dan de verdeelsleutels volgens de
concept-būstuursovereenkomst (grondgebied voor deelbare onderdelen, algemene verdeelsleutel
6
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voor ondeelbare onderdelen) te hanteren en geen verder onderzoek naar stille reserves en
strategische gronden te verrichten. Argumentatie is hiervoor dat het om relatief geringe bedragen t.o.v.
het balanstotaal gaat, ciat er veel onzekerheden zijn voor een exacte bepaling van stille reserves, dat
de waardering van stille reserves complex is en op vele manieren tot stand kan komen en dat er
weliswaar mogelijke onevenwichtigheden te zien zijn tussen ontvangende gemeenten. maar dat deze
niet substantieel zijn

4.4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het BBV schrijft voor om ook die verplichtingen in de jaarrekening cp te nemen, waarvoor niet expliciet
een bedrag op de balans is opgenomen. Na beoordeling van de jaamekening 2017 en de huidige
lopende exploitatie van de gemeente Haaren, zien we de volgende niet uit de balans blijkende
verplichtingen:
*

de achtervangpositie voor de borgstellingen van Stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). De som van de borgstellingen bedraagt C 13,2 miljoen, waarvan de
achtervangpositie van de gemeente Haaren 250Zo bedraagt. De achtervang kent een zeer
laag risicoprofiel. Bij herindeling wordt de achtervangportefeuille grondgebonden verdeeld
en stellen de WSW en de overnemende gemeenten een vernieuwde
achtervangovereenkomst vast.

*

borgstelling voor (hypothecaire) geldleningen aan inwoners tot een bedrag van ĉ 1,4
miljoen. De borgstellingen kunnen bij herindeling verdeeld worden over de overnemende
gemeenten Het risicoprofiel is heel laag.

«

een garantstelling van C 75.000 voor een lening aan een culturele instelling voor de
financiering Van een aanbouw bij hun accommodatie ín 2017. Deze garantstelling gaat
over naar Oisterwijk. Gedurende de looptijd van de lening van 20 jaar, loopt de lening en
daarmee het risico voor de gemeente af. Het risicoprofiel is laag,

*

voor meerjarige (privaatrechtelijke) contracten is een post opgenomen van ruim C 1,9
miljoen. Onderdeel daarvan zijn de huurcontracten ter waarde van C 311.000 vcor de
Brede School plus sporthal in Haaren (bouwjaar 2015), die eigendom zijn van Woonwijze,
Deze huurcontracten hebben een looptijd van 50 jaar en gaan bij herindeling over naar
Oisterwijk. De pacht voor de grond waarop de Brede School staat, is door Woonwijze voor
50 jaar afgekocht en staat voor C 260.000 als bestemmingsreserve op de balans.

*

Op het gebied van het sociaal domein, zijn er enkele specifieke inkooprelaties. Voor de
inkoop van jeugdzorg neemt de gemeente haaren deel in oe regionale inkoop Noordoost
Brabant (inkoop circa C 2 miljoen) en voor de inkoop van hulp Wmo neemt de gemeente
Haaren deel in de centrumregeling Meierij (inkoop circa C 1 S miljoen) Voor beide
inkoopregeling geldt dat het contract een looptijd heeft tot en met 2019 en dat uiterlijk 31
12-2018 besloten moet worden over een opzegging. Momenteel wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn om de inkoop vorm te geven, inkoop lokaal of verlenging van de
regionale contracten. De uitkomst is nog onzeker er daarmee een risico.
Overige exploitatieposten in het kader van Jeugdzorg, Inkomensvoorziening,
Mimmaondersteuning, Participatie en Wmo de lopende contracten en verplichtingen zijn
aangegaan vour een periode tot uiterlijk 31-12 202C. Uitzondering hierop is het contract
voor de levering van trapliften. Aanbesteding voor de Deriode tot en met 30/6/2023 is
medio 2018 opgestart. De jaarlijkse contractwaarde hiervan bedraagt indicatief 6 50.000.

»

Het resterende deel van de meerjarige contracten betreft inkoopcontracten, waarvan
volgens de nieuwe BBV-richtlíjnen de totale (resterende) contraotsom vermeld moet
worden. Deze contracten kunnen per (uiterlijk) de beoogde herindelingsdatum beëindigd
worden.

Conclusies niet uit de balans blijkende verplichtingen
Conclusie is dat er geen bijzondere verplichtingen gezien worden m.b.t. de niet uit de balans blijkende
verplichtingen. Onzekerheid is nog de toekomst van de inkoop van Jeugzorg en WMO, de
mogelijkheden worden momenteel onderzocht.
7
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Voorraad bouwgronden in exploitatie

Onder de Voorraad bouwgronden in exploitatie wordt verstaan de gronden in eigendom van de
gemeente, waarvoor de raad een grondexploitatiecomplex en een grondexoloitatiebegroting neeft
vastgesteld.
Bij de beoordeling van de balanspost Voorraden bouwgronden m exploitatie is gekeken naar de
omvang met de daaraan verbonden risico’s en toerekening aan de overnemende gemeenten
In het kader van de beoordeling van de financiële positie hebben wij vastgesteld dat
*
»
*
*
*

De grondexploitatie jaarlijks wordt geactualiseerd via een bijstelling van het MPG
(Meerjarenperspectief Grondexploitaties)
Dat de financiële consequenties van de laatste bijstelling MPG 2018 zijn verwerkt in de
jaarrekening 2017 en de meerjarenbegroting.
Dat er voorzieningen zijn getroffen voor de tekorten op de verliesgevende plannen.
Dat de voorzienbare risico's worden gekwantificeerd en afgedekt binnen de betreffende
grondexploitaties.
Dat er voor de onvoorzienbare risico's weerstandsvermogen is afgezonderd in een
bestemmingsreserve grondexploitatie

Conclusies Vcorraad bouwgronden in exploitatie
Op voorwaarde dat de huidige begrotings- en verantwoordingssystemat'ek wordt gehandhaafd,
kunnen we concluderen dat op de datum herindeling:
1
De financiële risico's van de grondexploitatie afdoende zijn afgedekt.
2. De voorraden bouwgronden met de daarbij behorende vcorzieningen voor verwachte
verliezen kunnen worden overgodragen aan de overnemende gemeenten.
3. De risico's (en kansen) voor de overnemende gemeenten in relatie tot de over te nemen
bouwgronden beperkt zijn en er daarom na de herindeling geen verrekeningen meer plaats
vinden tussen de overnemende gemeenten in relatie tot de grondexploitatie.

5.

Financiële positie o.b.v. de exploitatie

Er is niet alleen gekeken naar de vermogens- en schuldpositie volgons de balans, maar ook naar de
jaarlijks terugkerende lasten en baten, voor zover die mogelijk een relatie hebben met de financiële
positie. Een overzicht van de meerjarenbegroting van de gemeente Haaren volgens de
Perspectiefnota 2019 is als bijlage 3 bijgevoegd.

5.1

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Een belangrijke mkomstenoost voor de gemeente is de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Door de herindeling wijzigt deze uitkering voor de ontvangende gemeenten en de uitkering aan de
gemeente Haaren komt vanzelfsprekend íe vervallen. De werkgroep heeft aan het ministerie van BZK
verzocht om, op basis van de concept grenzen vanuit de werkgroep Nieuwe Grenzen medio juli 2018,
een berekening te maken van een indicatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ná de
herindeling. Dan kan bepaald worden wat (op basis van de huidige uitgangspunen) de financiële
gevolgen zijn van de herindeling voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de betrokken
gemeenten. Dus een vergelijking van de nieuwe uitkeringen (zonder Haaren) t.o.v. de huidige
uitkeringen (inclusief Haaren) Ten tijde van het oostellen van dit rapport is deze berekening nog niet
gereed. Dit maakt feitelijk ook geen direct onderdeel uit van de beoordeling van de financiële positie
van de gemeente Haaren, maar īs wel relevant voor de ontvangende gemeenten om de uiteindelijke
gevolgen van de herindelingsoperatie voor de eigen gemeente te kunnen beoordelen.
In het kader van de herindeling ontvangen alle betrokken gemeenten gedurende 4 járen een
herindelingsbijdrage, als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hiervoor is
reeds eerder een berekening gemaakt
8
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Specifieks exploìtatieposten met niet deelbare rechten en plichten

Gekeken is naar welke jaarlijkse exploìtatieposten er zijn, die niet echt toebedeeld kunnen worden aan
de ontvangende gemeenten op basis van grondgebondenheid of op basis van de algemene
verdeelsleutel. De werkgroep heeft deze exploìtatieposten beoordeeld en komt lot de volgende
bevindingen
*

de gemeente Haaren probeert abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, lopence
meerjarige contracten etcetera zoveel mogelijk te beëindigen per 31-12-2020 en maakt
daarbij gebruik van een contractbeheersysteem waarin ċe contractuele verplichtingen zijn
vastgelegd.

*

in omvang vormen de Verbonden partijen (waaronder Gemeenschappelijke Regelingen)
bij herindeling één van de grootste financiële risico’s in verband met de soms hoge
uittredingskosten. ín de operationele fase zal een afzonderlijk ‘werkgroep Verbonden
Partijen' de consequenties van de herindeling ĩn beeld moeten brengen en maatregelen
benoemen voor een soepele overgang en minimalisatie van risico’s. Daaronder horen ook
de dienstverleningsovereenkomsten, die ondergebracht zijn bij MijnGemeenteDichtbij op
het gebied van Belastingen en ICT/Informatievoorzieníng. De
dienstverieningsovereenkomst voor ICT-infrastructuur en -ondersteuning verdient daarbij
extra aandacht vanwege de technische complexiteit.
De gemeente Haaren neemt tevens deel in de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD), waar de uitvoering van de Participatiewet
(oude Wsw) in ondergebracht.

»

voor voorzienbare, meerjarige verplichtingen die de herindelingsdatum overschrijden
wordt indien nodig uiterlijk in de jaarrekening 2020 een voorziening gevormd

*

de kusten voor dienstverlening door het regionaal aichief worden overgenomen door cc
rechtsopvolger Oisterwijk, aangezLen die de zorg voor het hele (ongesplitste) Haarense
arcmef overneemt. Ce rechtsopvolger kan wel - naar rato - een deel van de structurele
beheerkosten doorberekenen aan de overige overnemende gemeenten

Conclusies specifieke exploìtatieposten met nief deelbare rechten en plichten
Conclusie ;s dat hier geen bijzondere risico's of aandachtspunten gezien worden. Wel ís de
ontvlechting van verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen een punt van
aandacht in het vervolgtraject.

5.3

Subsidies

Meerjarige verplichtingen zijn in het geval van subsidies aan de orde zodra een subsidie een
structureel karakter draagt. Aan eventuele afbouw van dergelijke subsidies zijn wettelijke grenzen
gesteld. De gemeente Haaren verstrekt op dit moment twee van dat soort subsidies;
prestatiesubsidies (totaal 6 245.000) en waardenngssubsidies (totaal C 120.000). De
prestatiesubsidies komen vooral terecht bij professionele dienstverleners in het sociaal domein (o.a.
Juvans I MEE); hoewel deze subsidies per kalenderjaar verleend wurden, dragen deze wel een
structureel karakter. De waardenngssubsidies komen vooral terecht bij vrijwilligersorganisaties en
worden zelfs voor een periode van 4 jaar verstrekt (2015-2018. 2019-2022); de overnemende
gemeenten ontkomen er dus niet aan deze subsidies in de eerste járen na herindeling te continueren
en in deze periode te zorgen voor integratie in hun eigen (subsidie)beleid.

Conclusie subsidies
Van het totaalbedrag dat Haarer aan subsidies verstrekt, heeft ongeveerd 365.000 een structureel
karakter. Overnemende gemeenten moeten er rekening mee houden dat zij deze verplichtingen niet
zonder meer per direct kunnen verlagen of stopzetten.
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Personeelskosten

Ce extra kosten die vóór de datum van herindeling gemaakt woiden om mogelijke knelpunten rondom
de inpassing van medewerners te voorkomen dan wel op te lossen, komen ten laste van de exploitatie
van de gemeente Haaren. Ditzelfde geldt voor de extra kosten die gemaakt moeten worden voor de
inhuur van personeel doordat zittend personeel een andere werkgever vind. De gemeente Haaren zal
deze kosten op moeten nemen in de oorspronkelijke begroting en tussentijdse begrotingswijzingen.
De werkgroep Personeel houdt zich bezig met de personele gevolgen van de herindeling.
Er wordt op gestuurd om zoveel mogelijk medewerxers uit te laten stromen naar een van de
ontvangende gemeenten, dan wef andere werkgevers vóór de datum van herindeling. De resterende
medewerkers per herindelingsdatum worden in principe verdeeld via de algemene verdeelsleutel,
zoals bepaald in het bestuursakkoord, tenzij aanvullende maatafspraken worden gemaakt. De kosten
die gemaakt moeten worden ná de herindelingsdatum komen ten laste van de ontvangende
gemeenten. De herindelingsbìjdrage uit het gemeentefonds is hiervoor onder andere bedoeld.
Conclusie personeelskosten
Hoe de personeelskosten zich de lopende exploitatiejaren ontwikkelen en weike personeelskosten
nog resteren per herindelingsdatum en voor rekening van de ontvangende gemeenten komen, is oo
dit moment nog niet aan te geven. De gemeente Haaren beschikt per 31 december 2017 over een
ruim eigen vermogen en een gezonde exploitatiebegroting. Daarmee is een stevige buffer aanwezig
om eventuele extra kusten tot 1 januari 2021 te dekken.

6.

Weerstandsvermogen

In paragraaf B van de jaarrekening 2017 van de gemeente Haaren is een uiteenzetting gegeven van
het weerstandsvermogen en risicobeheersing en de berekende weerstandscapaciteit Het
weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente ín staat is om financiële tegenvallers cp te
vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Bij de bepaling van het
weerstandsvermogen, worden zowel de structurele als de incidentele weerstandscapaciteit in
ogenschouw genomen.
Het totale weerstandscapaciteit bedraag* C 12,5 miljoen terwijl de benodigde weerstandscapaciteit
voor het afdekken van de risico's is berekend op C 3,6 miljoen. Dít resulteert in een weerstandsratio
van 3,5 wat als meer dan uitstekend kan worcier gekwalificeerd. (Uitstekend = ratio boven 2.)

Beschikbare weerstandscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit
Post onvoorzien
Algemene reserve
Beschikbare weerstandscapaciteit

1.050.000
47.000
11.364.000
12.461.000

Benodigde weerstandscapaciteit
Algemene risico’s
Structurele risico's
Incidentele risico's

1.411.000
851.000
1.305.000

Benodigde weerstandscapaciteit

3.567.000

Resterende weerstandscapaciteit

8.894.000

Ratio
Bescliikbare weerstandscapaciteii

3,5

Benodigde weerstandscapaciteit
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In Dovenstaande risico-inventarisatie zijn niet de risico's van de grondexploitatie meegenomen Deze
zijn per eind 2017 berekend op C 1,9 miljoen. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve gevormd.

Conclusies weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente Haaren is zeer goed op orde. Deze conclusie is in lijn met
de conclusie o.b.v. de algemene financiële BBV kengetallen (zie hoofdstuk 3 Algemeen).

7.

Eindconclusie financiële positie gemeente Haaren

In de hoofdstukken hiervoor is per paragraaf/onderwerp een conclusie getrokken. Uit al deze
deelconclusies is te herleiden dat de financiële positie van de gemeente Haaren goed is:
*

er is een goede vrije reservepositie

»

de getroffen voorzieningen zijn op peil

»

het weerstandsveonogen om onverwachte tekorten op íe vangen is uitstekend

*

er is sprake van enkele stille reserves

*

de grondexploitatie is op orde (inclusief voorziening verwachte tekorten en
bestemmingsreserve voor onvoorziene risico’s)

«

en we zien geen bijzonder groie risico's in de exploitatiesfeer.

Mogelijk komen er In het vervolgtraject alsnog risico's naar voren. Op dat moment zullen er
beheermaatregelen getroffen moeten worden. We zijn ook geen bijzondere risico's voor de
rechtsopvolger tegen gekomen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Haaren.
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Bijlagen

Bijlage 1

Kengetallen Besluit begroting en verantwoording en bijbehorende notitie

Bijlage 2

Balans gemeente Haaren per 31 -12-2017

Bijlage 3

Meerjarenbegroting bij Perspectiefnota 2019
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Bijlage 1: Financiële kengetallen
Netto schuldquote

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-11

-12

5

1

-1

4

6

2

-5

Boxtel

88

87

72

65

55

56

63

64

64

57

Vught

69

73

71

75

75

61

70

65

83

85

Tilburg

12

9

7

2

-1

2

43

52

56

57

Oisterwijk

112

118

114

7

87

62

74

76

53

52

Netto schuldquote
gecorr.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-22

-22

-4

-8

-10

-5

-5

-8

-15

Boxtel

60

61

51

51

43

45

53

0

C

0

Vught

67

71

71

74

74

61

68

63

82

84

Tilburg

-6

-3

-6

-6

-7

-2

38

49

52

54

Oisterwijk

110

117

113

4

85

61

72

74

51

40

Solvabiliteit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

51

43

53

44

52

51

54

57

59

59

Boxtel

26

24

23

21

25

25

23

23

25

23

Vught

34

35

37

36

37

40

41

45

41

39

Tilburg

74

74

74

75

80

82

59

55

53

54

Oisterwijk

19

13

15

18

21

29

23

24

35

41

Structurele
exptoitatieruimte

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

6,9

3,1

1,7

0,6

1,2

1,5

1,5

Boxtel

3

8,9

3

19

2,5

1,8

2,1

3

1

-3

0

-1

0

1

1

4,5

4,7

8,4

8,9

2

2.1

1,9

1,5

3,3

3,3

0,1

0,6

0,3

0,6

Vught

3

4

Tilburg
Oisterwijk

Grondexploitatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

20

30

32

33

19

24

19

17

11

4

Boxtel

29

31

26

10

10

9

7

8

8

6

Vught

13

13

11

8

2

0

-5

-3

0

0

13
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Tilburg

4

9

7

8

8

8

9

9

9

10

Oisterwijk

41

44

45

36

29

16

11

8

2

3

Belasti ngcapaciteìt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

115

116

114

113

113

113

113

Boxtel

100

98

99

99

99

98

99

129

126

136

131

132

132

132

132

77

79

77

78

77

77

78

78

114

119

108

112

112

112

112

Vught
Tilburg
Oisterwijk

81

Beoordeling va n de kengetal len

Een afzonderlijk kengeta’ zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig
effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuid staat
en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgeiost Het is dus, met andere woorden, niet mogelijkom een individueel kengetal
te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie- De kengetallen zu.len altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat
ze alleen gezamenl'jk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de Financiële positie van een gemeente of
provincie De kengetallen zijn daarom gezamenlijk opgenonien in de paragraaf weerstandsvemiogen en risicobeheersing. Omdat de
kengetallen in hun onderlinge relat ie moeten worden bezien in de beoordeling van de Financiële positieľs het van belang dat niet
alleen de kengetallen wo'den opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing maar ook worden voorzien van
een adequate toelichting,
Geen externe normering

Omdat de kengetallen in de eerste plaats bedoeld zijn om inzicht te geven in de financiële positie ten behoeve de horizontale
verantwoording, is een externe normering niet aan de orde. Dit is eer keuze van de gemeente of provincie zelf. Het is de rol van het
college of GS om aan de hand van ūe kengetallen de financiële positie toe te lichten en de 'ol van de raad of staten om eventueel
bijstellingen te verlangen.

Hierna volgt een nadere toelichting van bovenstaande totaaloverzicht van Kengetallen
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Financiële kengetallen -1.1 Netto schuldquote

Netto schuldquote

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-11

-12

5

1

-1

4

6

2

-5

Boxtel

88

87

72

65

55

56

63

64

64

57

Vught

69

73

71

75

75

61

70

65

83

85

Tilburg

12

9

7

2

-1

2

43

52

56

57

Oisterwijk

112

118

114

7

87

62

74

76

53

52

Netto schuldquote
140

12C

100

S0

60

40

20

0
2012
-20

201į — 2^14*''

2015

2016

2017

2018

"

40

“ — Haaren

«

Boxtel

'

Vught

Tilburg

Oisterwijk

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de scnuidenlastvan dt
medeoverheid een opzichte van de eigen middelen en geeft een ndicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat hel geval is valt met direct af te leiden u'lde
netto schuldquote zelf. maar hangt af van meerdere factoren, Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn
afgesioten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties díe op hun beurt weer jaarlijks
aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probieem te zijn. Om inzichtte verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen
wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleerde geiden weergegeven (netto schuldquote geconigeetd vooralle
verstrekte leningen).
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Financiële kengetallen -1.2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
Netto schuldquote
gecorr.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-22

-22

-4

-8

-10

-5

-5

-8

-15

Boxtel

60

61

51

51

43

45

53

0

0

0

Vught

67

71

71

74

74

61

68

63

82

84

Tilburg

-6

-3

-6

-6

-7

-2

38

49

52

54

Oisterwijk

110

117

113

4

85

61

72

74

51

40

Netto schuldquote gecorrigeerd
140

120
ICO
S0
60
40

20

0
-20
-40

Haarer

Boxtel

1

Vught

Tilburg

Oisterwijk

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hogende netto schuldquote. Ęļa netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de
medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft, een indicatie van de druk van de rentelasten en oe aflossingen op de
exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de
netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn
afgesloten en die gelden vervolgens wnrden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks
aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen
wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelder weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen).
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Financiële kengetallen -1.3 Solvabiliteit
Solvabiliteit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

201S

2020

2021

Haaren

51

43

53

44

52

51

5à

57

59

59

Boxtel

26

24

23

21

25

25

23

23

25

26

Vught

34

35

37

36

37

40

41

45

41

39

Tilburg

74

74

74

75

80

82

59

55

53

54

Oisterwijk

19

13

15

18

21

29

23

24

35

41

Solvabiliteit
90

8Ũ
70
60
50
40
30

20
10
0
2012

2013

2014

— — Haaren

2C15
«'

Boxtel

2016

2017
Vught

2018
Tilburg

2019

2020

2021

Oisterwijk

Solvabiliteit^ ratio
Dit kengetal geeft inzicht h de mate waa ri n de provinci e of gemeente in staat is aa n baar f i nanciële verplichtingen te voldoen, I ndien er
sprake is van een forse schuld én vee! eigen vermogen fhe: totaal van de algemene en de besre Timings reserves), hoeft een hoge
schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie, Daar is bijvoorbeeld sprake van indíén een lening iş aangegaan omdat het eigen
vermogen met liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis oftíaterande'e investeringen mee zijn gefinancierd),
Hoe hoger de solvabîliteitsratio. hoe groter de weerbaarheid van de provincie of gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in
combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een provincie en gemeente.
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Financiële kengetallen -1.4 Structurele exploitatieruimte
Structurele
exploitatieruimte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

6,9

3,1

1,7

0,6

1,2

1,5

15

Boxtel

3

8,9

3

1,9

2,5

1,8

2,1

3

1

-3

0

-1

0

1

1

4,5

4,7

8,4

8,9

2

2,1

19

15

3,3

3,3

0,1

0,6

0,3

0,6

2012

3

Vught
Tilburg

2013

4

2014

Oisterwijk

Structurele exploitatieruimte
10
8
6
4

2

0
2021

2012
-2
4
Kaaren

Boxtel

Vught

Tilburg

Oi ster wijk

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van beiang te kijken naar de structurele baten en structurele laster. Structurele
baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds of provinciefonds en de opbrengsten uit de onroerende
zaakbelasting OZB respectievelijk opcenten op de motorrijtuígbelastingen. Dit kengetal geel aan hoe groot de structurele
exploitatieruimte s, doordat wordt gekeken naarde structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale
baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de renteen
aflossing van een lening) te dekken.
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Financiële kengetallen - 1.5 Grondexploitatie
Grondexploitatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

20

30

32

33

19

24

19

17

11

4

Boxtel

29

31

26

10

10

9

7

8

8

6

Vught

13

13

11

8

2

0

-5

-3

0

0

Tilburg

4

g

7

8

8

8

9

9

9

10

Oisterwijk

41

44

45

36

29

16

11

8

2

3

Grondexploitatie
50

40

30

20

10
ū
2017

—'

-10
— — Haaren

Boxtel

Vught

Tiiburg

Oisterwijk

Grondexploitatie
De afgelopen járen is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan heũben op de financiële positie van een gemeente. Indien
gemeenten of provincies ieningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een
schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wan neer het
project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan Lmmers de schuld worden afgelost. Het kengetal
grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondoositie (de waarde van de grond) is ten op2İch te van de totale (geraamde) baten.
Wanneer de grond tegen ae prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dos belangrijk om
te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond
tegen een te noge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit toteen lager eigen vermogen en dus een
lagere solvabilíteitsratio.
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Financiële kengetallen -1.6 Belastìngcapaciteit
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

115

116

114

113

113

113

113

Boxtel

100

98

99

99

99

99

99

129

126

136

131

132

132

132

132

77

79

77

78

77

77

78

78

114

119

108

112

112

112

112

Belastìngcapaciteit

2012

2013

Vught
Tilburg

81

2014

Oisterwijk

Belastìngcapaciteit
160
140

120
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60
40

20
0
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— Haaren
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— — Boxtel

2016
'

2017
Vught

2018

2019

Tilburg

--

2020

2U21

- Oisterwijk

Belastìngcapaciteit
De OZB en de opcenten zijn voor gemeenten respectieve!jk provi ncies de belangrij kste eigen belasti ngi nkomsten. De
betastíngcapaciteitgeeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan
woeden opgevangen of mimteís voor meuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk
gemiddelde tarieven.
Voor de gemeenten wordt de belastìngcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemi ddelde woonlasten (OZB, riool heffi ng en
reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend
hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastìngcapaciteit die met benut wordt), Voor de provincies
wordt de Delastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten.
De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid var de begroting genoemd. Wanneer eer,
gemeente of provincie te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger ziįr dan de structurele baten en de
woonlasten of opcenten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.
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Conclusies op basis van bovenstaande BBV kengetallen:

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de financiële positie van alle betrokken gemeenten.
gemeten aan de hand van deze kengetallen, als gezond mag worden bestempeld.
Uit de cijfers valt af te leiden dat
»

De netto schuldquote in alle gemeente ruim onder de door de VNG geadviseerde maximumnorm
van 130ozó ligt;

»

Het kengetal voor de grondexploitaties in vrijwel alle gemeenten onder de 10oZo ligt, of caar raar
toe beweegt in de komende járen (bij een score boven de ICT/o zou volgens de normering van de
VNG in bepaalde situaties van een kwetsbare situatie sprake kunnen zijn)

*

De structurele expîoitatieruimte zonder uitzondering positief is;

*

De betrokken gemeenten verschillend scorer wat betreft belastingdruk: Tilburg ligt onder het
landelijk gem ddelde, Boxtel zit vrijwel op het landelijk gemiddelde, de overige gemeenten scoren
hoger;

*

De gemeente Haaren zich ten opzichte van de vier overnemende gemeenten gemiddeld verhoudt
op het gebied van- structurele expfoìtatieruimte grondexploitatie en belastingcapaciteit.

*

De gemeente Haaren zich in positieve zin onderscheidt van de overnemende gemeenten met een
zeer lage (en dus gunstige) netto senuldquote en een behoodijk hoge (en dus eveneens gunstige)
solvabiliteítsratio.
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Bijlage 2: Balans gemeente Haaren per 31-12-2017

ACTIVA

31 december
2017

31 december
2016

1.203

1.437

Vaste activa
Immateriële vaste activa (IVA)
-Kosten verbonden aan het sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio
-Kosten van onderzoek en ontwikkeling

0

-Bijdrage aan activa m eigendom van derden
Totaal immateriële vaste activa

1.203

1.437

14.851

16,42d

5,213

4.925

Materiële vaste activa (MVA)
-Investeringen met een economisch nut
-Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
-Investeringen in de openbare ruimte met eon maatschappelijk nut

815

19S

-Gronden uitgegeven in erfpacht

516

516

21 394

22.066

29

29

2.272

2.324

551

583

Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa (FVA)
-Kapitaalverstrekkingen aan:
-deelnemingen
-gemeenschappelijke regelingen
-overige verbonden partijen
Leningen aan:
-openbare lichamen
-woningbouwcorporaties
-deelnemingen
-overige verbonden partijen
-Overige langlopende leningen
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van eén jaar of langer
-Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

119

153

2.972

3.995

25.569

26.598
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Vlottende activa
Voorraden
-Grond- en hulpstoffen
-Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
-Gereed product en handelsgoederen

7.867

6.487

3

6

7.870

6.493

2.740

2.425

-Vooruitbetalingen
Totaal voorraden
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
-Vorderingen op openbare lichamen
-Verstrekte kasgeldlenīngen aan openbare lichamen
-Overige verstrekte kasgeldleningen
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

759
-0

-Rekening-courantverhouding met het Rijk
-Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen

48

-Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische
loopt jd korter dan één jaar
Overige vorderingen

3.291

3.851

6.839

6.276

-Overige uitzettingen
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Liquide middelen
-Kassaldi
0

0

-Banksaldi

920

201

Totaal liquide middelen

920

202

-Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

286

928

Totaal overlopende activa

286

928

7 otaal vlottende activa

15 ©16

13.899

Totaal generaal activa

41.485 1

40.497

Overlopende activa
-Van Europese en Nederlandse overheidslichamen neg te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel:
-Europese overheidslichamen
-Rijk
-overige Nederlandse overheidslichamen
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PASSIVA
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31 december
2017

31 december
2016

11.364

10.139

9.250

8 366

558

2.419

21.171

20.924

Vaste passiva
Eigen vermogen
-Algemene reserve
-Bestemmingsreserves
-Resultaat na bestemming (nog te bestemmen resultaat)
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
-Onderhoudsegalisatievoorzieningen
-Middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Totaal voorzieningen

1.013

1.053

11.069

10.259

339

455

12.421

11.767

3 772

3853

14

104

3.786

3.957

37.378

36.648

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
-Obligatieleningen
-Onderhandse leningen van:
-binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen
-binnenlandse bedrijven
-openbare lichamen
-overige binnenlandse sectoren
-buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
-Door derden belegde gelden
-Waarborgsommen
-Overige leningen met een rentetypische looptijd van I jaar of langer
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Totaal vaste passiva

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
-Kasgeldleningen
-Overige kasgeldleningen
531

-Banksaldi
-Overige schulden

2.929

2.815

Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

2.929

3.346
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Overlopende passiva
-Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd en die in volgend begrotingsjaar tot
betaling komen

1.164

-Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorşchotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:
-Europese overheidslichamen
-Rijk
-overige Nederlandse overheidslichamen
-Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van voigende begrotingsjaren
komen

10
4

5C3

Totaal overlopende passiva

1.178

503

Totaal vlottende passiva

4,107

3 849

Totaal generaal passiva

41.485

40,497

13.252

14.562

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Achtervangpositie WSW
Meerjarige contracten

1.968

Gewaarborgde geldleningen

1.489

Garantstellingen
Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

1.830

75
16.784

16 392
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Bijlage 3: Meerjarenbegroting bij Perspectiefnota 2019

Nr.

Programma naam

1

Leven

Begroting 2L18

Wonen

Ondernemen

Bestuur

1.767.786
12.931,449

12.893.604

12.737.116

11.320.001

11.226.369

11.163.663

11.125.818

10.969.330

I

6.771.729

3.481.729

4.109.729

3.755.729

5.737.729

U

7.762.757

4.335.363

5.048.120

4.488.554

6.414.955

991.028

853.634

938.391

732.325

677.226

I

305.696

94.422

94.422

94.422

94.422

u

396.566

281.482

281.210

280.937

276.760

90.870

187.060

186.788

186.515

182.338

254.635

149.020

148.843

148.843

148.843

2.904.991

2.613.385

2.549.835

2.327.462

2.270.765

2.650.356

2.464.365

2.400.992

2.178.619

2.121.922

I

3.178.648

3,145.648

3.190.648

3.326.725

3.284.496

u

6.809.863

4.839.001

4.959.421

4.734.834

4.770.411

3.631.215

1.693.353

1.768.773

1.408.109

1.485.915

20.608.567

20.834.791

2-i.040.070

21.220.023

21.391.020

5.707.704

4.969.201

4.762.853

4.651.375

4.637.561

14.900.863

15.865.590

16.277.217

16.568.648

16.753.459

I

Totaal Beheer

6

Algemene dekkingsmiddelen

I

u
Totaal Alg. dekkingsmiddelen
7

Bedrijfsvoering

Totaal Bedrijfsvoering
Saldo na bestemming

I

= Inkomsten

U

s Uitgaven

1.767.786

1.787.786
13.014.155

Totaal Bestuur
Beheer

1.767.786

1.826.465

u
5

Begroting 2022

13.146.466

Totaal Ondernemen
4

Begroting 2021

U

Totaal Wonen
3

Begroting 2020

I

Totaal Leven

2

Begroting 2019

I

685.445

179.016

163.302

119.718

118.527

u

296.564

150.377

47.981

47.031

46.079

388.881

28.639

115.321

72.687

72.448

3.393.726

530.552

66.069

1.009.449

1.389176
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Echt waar
Boter - heet het smerig goedje
At is '1 ook hoofdzak'tijk vet
Welk vet? Vraagt ge, och! Wat moet je.
Waar men "margarine" op zet.

Opheffing botermijn
De na 1900 zo gewijzigde omstandigheden in
de handel, zoals de opkomst van kleine plaatse-

lijke boterfabri eken en de maatregelen van de
overheid tegen de boterknoeiet ijen, hebben de
lokale botermijnen en haar gemoedelijke ver
koopmethoden radicaal van de kaart geveegd.
Op 19 mei 1917 valt het doek voor de Udenhoutse botermijn.
Formeel verdwijnt op 8 juni 1923 de bolerwaag, wanneer de gemeenteraad de verorde
ning op de botermijn in trekt12'

Jan ļfļèleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 1500-1950, Boom Meppel/Amsterdam.
pag 201/202.
2) Gem.Administratie Udenhout nr (GAU) 186, landbuuwgegevens 1851/1852.
3) Bernard van Dam. Oud-Brabants Dorpsleven pag. 94 e.v.
4) OAU 152. tol 99
'
1)

5) Weekblad van Tilburg, dd. 30 dec 1865. Dit blad ik opgericht in oktober 1865 In de wekelijkse markt
berichten worden steeds de aanvoer en de gemiddelde prijs op de botermijn van Udenhout vermeld Hel
weekblad is later opgegaan in de Titburgsche Courant
6) Archief Ned.Herv.Kerk Oisterwijk tnv. 133.
7) GAU 152, fol 120
8) Archief Ned.Herv.Kerk Oisterwijk, inv.138
9) GAU 152, fol 120
10) GAU 165, lol 6
11) GAU 154, lol 51.
12) GAU 164, lol 45.
13) M C. van lerset. Boter en boterfahriek, De Kleine M&ijenj irg X (1956) nr 2
14) GAU 172, brief dd 10 dec 1892,
15) GAU 171-brief dd. 14 april 1876.
16) GAU 153, fol 44, Raad 9 febi 1876.
17) Archief Am. Robben Udenhout. Vanaf 1874 tot en met 1917 zijn door de botcrkopcrsfamili,- Robben de
wekelijkse aankopen en doorleveringen op schrift gesteld. Ook levelingen aan particuliere klanten zijn
geregistreerd
18) GAU 613 t/m 615, Jaarrekeningen 1854 t/m 1905.
19) GAU 859, 860 en 861
20) Tilburgsche Courant, diverse edities 1905 l/m 1917 De nrchielgegevens van boterhandel Robben komen
overeen met de marktberichten in deze krant
21) GAU 613 L/m 615. Jaarrekeningen 1854 L/m 1905.
22) GAU 154, fol 18.
23) GAU 154. fol 51.
24) GAU 184, Diverse processen-verbaal burgemeester.
25) GAU 154, fol 16, Raad 23 dcc. 1896
26) GAU 172 Brief dd 18 nov 1901
27) GAU 180 fol 41. Boeven dd. 6 febr. 1897
28) Als 13.
29) Not Arch. Udenhout, tnv nr 316.
30) GAU 172, brief Gemeente aan Gezondheidscommissie dd 13 april 1908
31) Weekblad van den NCB van 4 febr. 1905..
32) GAU 164, fol 45.
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MR. PETRUS FRANCISCUS VAN COOTH EN ZIJN RELATIE MET ESCH
door Nettie van de Langenberg- Scheepers
Als kind speelde ik in de van Coothstraat te Boxtel, me nauwelijks bewusr van de persoon die
achter deze naam schuil ging. In 199] echter was ik betrokken hij de organisatie van de
heemdagen in Esch. Ik had de verantwoordelijkheid op mij genomen om het onderwerp "
onderwijs rond 1900" Uit te werken voor deze tentoonstelling. Opnieuw kwam ik de naam van
Cooth tegen en mijn interesse waf gewekt. Mr Petrus Franciscus van Cooth overleed op 8 juni
1901 te 's-Hertogenbosch en liet een aanzienlijk vermogen na. Het grootste gedeelte hiervan
vermaakte hiį aan het openbaar onderwijs van 10 Noord-Brabantse en Gelderse gemeenten en
eveneens een aanzienlijk bedrag werd aangewend tot bevordering en verbetering van de veesta
pel in Brabant, Een cn ander staat uitvoerig beschreven in zijn olografische testamenten, die de
11 december 1900 in bewaring gegeven zijn aan notaris Mr. H.C.F. Rits te s-Hertúgenbosch. In
dit artikel wil tk echter alleen maar ingaan op de relatie van Mr.P.E van Cooth met Esch. Hel
dossier, afkomstig van een van de executeurs - testamentair de notaris Mr. H.C.F Rits te ‘sHertogenbosch, werd door zijn dochter over gedragen aan heemkundekring " De Kleine Meųe ţ
rijBelangstellenden kunnen hier terecht voor meer informatie.

Wie was Meester Petrus Franciscus van
Couth ?
De vader van Mr. P.F, van Cooth was de arts Dr.
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Frederik Theodorus Willem van Cooth. Deze
was geboren te Herpen op 27 januari 1792 en
overleed op 24 met 1862 te Ravenstein. Hij
was schout van Ravenstein en van 1822-1823
provisor van het Ravensteínse Lotenjfonds. In
deze tamelijk welgestelde familie kwamen ver
schillende medici en juristen voor alsmede be
kleders van amblehjke en geestelijke funkties.
Op 18 november 1813 trouwde hij in Raven
stein met Johanna, Francisca van Vechel. Ge
boren te Ravenstein op 30 november 1781,
overleden aldaar op 12 mei 1858 Uit hun hu
welijk werden twee kinderen geboren, Dr. Leopoldus Franciscus Wilhelmus van Coolh, ge
neesheer te Breda. Geboren te Ravenstein 21
oktober 1814. Overleden op 27 november 1880
in Breda Hun andere zoon was Petrus Francis
cus van Cooth. Deze werd op 19 januari 1819
te Ravenstein geboren. Hij was van 1850 tot
1853 lid van de Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant. Van 1853 tot 1886 was hij
griffier van de Provinciale Staten van NoordBrabant. Hij was vele járen bestuuislid van het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en We
tenschappen. In 1853 trad hij in het huwelijk
met Wilhelmina J.M. Suijs. Deze overleed, na
een kinderloos huwelijk, m 1900 te 's-Herto83

genbosch op 24 december. Mr. P.F. van Cooth
overleed op 8 juni 1901 te 's-Hertogenbosch.
In zijn olografische testamenten maakt hij zijn
uiterste wilsbeschikking kenbaar. Hieruit blijkt
dat hij een sociaal bewogen man moet zijn
geweest. Veel van zijn denkbeelden zouden
vandaag dc dag nog zeker van toepassing zijn.
Hij pleit vooral voor maatschappelijke verbete
ring van de arbeidersklasse en voor veibetertng van de slechte ontwikkeling van de jeugd
en dc daaruit voortvloeiende sociale ellende.
Hij ziet goed en gedegen onderwijs als een van
de mogelijkheden om dit te veranderen Het
onderwijs moet vooral "praktisch gericht" zijn.
Hij wil dat er onderwezen wordt in: teekencn,
onderwijs in handenarbeid met gebruik van

gereedschappen, landbouwonderwijs en onder
wijs in huisvlijt. Hij pleit ook voor de oprich
ting van het "Herhalings onderwijs" omdat veel
kinderen toen door hun ouders te vroeg van de
lagere school werden gehaald om ingezet te
worden in het arbeidsproces. Zijn visie op on
derwijs staat uitvoerig beschreven iri zijn testa
ment. Tot bevordering van goed praktisch inge
richt herhalingsonderwįjs, van landbouwkun
dig onderwijs, van middelbaar onderwijs en
van meer uitgebreid lagei onderwijs heeft luj
aan veel gemeenten legaten geschonken.

Het landgoed " Groenendaal" te Esch
In een van zijn testamenten lezen we:
Onder de hierna vermelde voorwaarden en be

Dorpsstraat 17

In het meer landelijk gedeelte van de gemeente stonden en staan eenaantaí landhuizen. Het hiel afgebeelde
"Groenendaal" was tn de vorige eeuw eigendom van mr. P.T. van Cooth, griffier der provincie NoordBrabant In zijn testamenten van 1894 en 1897 vermaakte de eigenaar "Groenendaal ' aan de gemeente
Esch "voor hetgeen door haar in hel belang van hel onderwijs en van aanleg en onderhoud van kunst- en
andere wegen gedaan is"
In het begin van deze eeuw werd "Groenendaal" afgebroken

palingen vermaak ik aan de gemeente Esch het
landgoed "Groenendaaľ' met de daarbij gele
gen grootc hoeve bewoond door M. Schoones
en de lot die hoeve behoorende gronden.( Bij
testament verleden voor den notaris Rits te
's Ilertogenbosch dd. 24 december 1900 werd
aan de gemeente Esch nog vermaakt de kleine
hoeve met de tot die hoeve behoordende gron
den, (te weten die gelegen rechts van de eiken
laan, loopende tusschen het huis "Groenen
dal»!" en de kleine hoeve.)
Aan dit legaat zijn de volgende lasten en
verplichtingenverbonden:
1. De gemeente Esch zal aan onze vooimalige,
reeds bejaarde dienstmeid, Dien Bos te 's-Her
togenbosch woonachtig, jaarlijks haar leven
lang udkeeren eene som van twee honderd en
veertig gulden, in vier gelijke termijnen te vol
doen, ín te gaan van den dag van mijn overlij
den.
2. dc opgaande boomen, die bij mijn overlijden
op het landgoed "Groenendaal" staan en ge
noegzaam uītgegroeid zijn zullen verkocht en
het huis zal afgebroken worden en gesloopt, of
althans in zoover veranderd en verbouwd wor
den, dat het ophoude een bepaald buitenver
blijf te zijn; de zuivere opbrengst van de ver
kuchte boomen en van den afbraak, zoo deze er
is, zal besteed worden tot delging van gemeen-
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teschulden, alles tot beíoonir
der gemeente Esch voor he
geen door haar in het belar
van het onderwijs en van aai
leg en onderhoud van kuns
en andere wegen gedaan is.
3. de jaarlijkse zuivere oi
brengst der bouwhoeve en vi
de verdere eigendommen t
gronden zal na het overbidvan Dien Bos besteed wordt
tot bevordering van het onde
wijs aan de openbare schoc
meer bepaald voor herh.
lingsonderwijs gepaard m
onderwijs in landbouwkunt
en in de beginselen der kenn
van de natuur, alsmede ook voor onderwijs
de nuttige handwerken voor meisjes, mits d
onderwijs in nuttige handwerken op de opt.
bare school gegeven wordt. De zuivere o
brengst van het legaat mag ook gedeelteli
worden aangewend tot bevordering en verbet
ring van den veestapel in de gemeente. Het
mijn verlangen, dat de in het legaat bedoek
gronden nimmer worden verkocht maar steei
eigendom der gemeente zullen bli|ven
Na het overlijden van Mr.P.ř van Cooth b
sloot de Gemeenteraad van Esch over te ga:
tot het slopen van "Groenendaal". Het spree
voor zich dat veel sloopmateriaal mede g
bruikt werd voor de bouw van verschillen!
woningen te Esch. o.a. in de Dorpsstraat nr.
en 17 en aan de Leunisdijk nr. I, nr.3 en nr.5.
Een leeuwenkopje van het landgoed "Gro
nendaal is bewaard gebleven en bevindt zii
thans onder het gedenkteken, dat opgencht
in 1990 in verband met Esch Europees Tre
punt, aan de achterwand van hel oude raadhi.
te Esch.

Het provisorschap van het ''Mannenga.'
huis" te Esch
Uit de in het archief van het Mannengasthi
voorhanden stukken en bescheiden en ook i

i Dat bij uiterste wilsbeschik
king, gedagtekend zes Maan
veertien honderd een en ne
gentig, van Marlen van Elmpt
en van zijne huisvrouw ìda
Roeten is opgerigt het Mannen-gasthuis te Esch met de
bestemming tot huisvesting en
onderhoud van zes oude man
nen, die niet meer in staat zijn
in hun levensonderhoud te
voorzien, en van eene bejaarde
vrouw, welke met de huishou
ding en bediening belast is.
Lermisdijk 1-3-5
andere authentieke stukken blijkt dat het provi
sorschap van het " Mannengasthuis" steeds is
uitgeoefend door naaste erfgenamen. Mr. P.F.
van Cooth is de enige erfgenaam van Leonardus Josephus Verheyen en derhalve zijn opvol
ger als provisor van het" Mannengasthuis 1 te
Esch.
In een verklaring van notaris Dmmels dd. 30
november 1886 lezen we:
Vooi mi, Franciscus Christianus Ummels, no
taris, standplaats hebbende te 's Hertogenbosch.
Hooťdpiaats der provincie
Noordbrabant, in tegenwoor
digheid der na te noemen - aan
mi[ Notaris bekende - getui
gen, is verschenen: De Wel
edel Geboren Heer Meester

2. Dat het beheer van gemeld
Mannen-gasthuis na overlij
den van Ida Roeiers voornoemd is geregeld bij
uiterste Wilsbeschikking van Marten van
Elmpt, gedagtekend tien July veertien honderd
twee en negentig geheel en al op de wijze als in
artikel één van een extract-memoriaal uit een
boek des ouden Mannenhuis tot Esch, welk
extract-memoriaal tot ae archieven van het
Mannen-gasthuis behoort, is omschreven, lui
dende dat artikel als volgt:
"Dat ten eeuwigen toekomenden tijden van den
selven Gasthuis sullen zijn, provisoire, toesienders en regeerders, te weeten Meester Hen

Petrus Franciscus van Cooth,

0 2 'ľ

a

oud griffier der Staten van
Noordbrabant. thans zonder
maatschappelijke betrekking,
wonende te 's Hertogenbosch,
aan mij. Notaris bekend, in
hoedanigheid van provisor van
het hierna te vermelden Man
nengasthuis te Esch.
Welke Heer komparant ver
klaarde:
86

Mannengasthuis Esch
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drik Pelgrom van Driel, Willem Zwijnex, en
Lambregt Jan Pauwels zoon van Liemde, en na
der dood eenen ijgenlijke van hun driën, heur
naaste oudste erfgenaamen 1: manspersonen
weesende:/ en naardoode van dien desgelijks,
en waart zaake dat er geen erfgenaamen en
waar Z manspersonen weesende :/ dat dan zal
zijn een naaste manspersoon van den bloede
des ’geenen die gestorven is"

het provisorschap korten tijd schijnt te hebbe
waaigenomen en bij akte van den vierden Mi
zeventien honderd drie en vijftig, verleden voc
den Notans Isaacq van Ruelo, residerende I
's Hertogenbosch, den Heer Theodorus Prir
een, haren neef, zooals zij in die akte uiteind
kelijk verklaart, als des testateurs mede bloer
verwant, als provisor heeft aangewezen en b
dezelfde akte aan hem het provisorschap hee
overgegeven,
In dezelfde akte compareerde insgelijks Rudo
Roeiers, burger van 's Hertogenbosch, ai
mede-provisor van dezelfde fundatie, die ve
klaarde, voor zooveel hem aanging, met tl

3, Dat de opvolgers van Willem Zwijnex en
Lambregt Jan Pauwels zoon van Liemde vooren na uitgestorven of verdwenen schijnen te
zijn, althans dat in geen der stukken of rekenin
gen van de laatste honderd járen andere namen
meer voorkomen dan die van opvolgers van
Meester Hendrik Pelgrom.

bovenstaande overgave van premier provisc
genoegen en consentemeni te nemen en dezeh
ook te lauderen bij deze en zoovoorts.

4. Dat blijkens de stukken en rekeningen, tot
het archief van voormeld Mannen-gasthuis behoorende, als provisoren van dat gesticht uit de
bloedverwanten, erfgenamen en opvolgers van
Meester Hendrik Pelgrom, in het testament van
veertien honderd twee en negentig genoemd,
voorkomen: twintig september vijftien hon
derd acht en vijftig Hendrik Pelgrom. zoon van
wijlen Meester Hendrik Pelgrom.
In de járen zestien honderd veertig tot zestien
honderd acht en veertig Johan Pelgrom.
in de járen zestien honderd negen en zestig tot
zeven tien honderd Herman Pelgrom, als: vijf
en twintig Mei zestien honderd negen en zes
tig, twaalf February zestien honderd zes en
zeventig, negen October zestien honderd vijf
en tachtig, drie en twintig October zestien hon
derd acht en negentig en dertig October zeven
tien honderd.
Drie en twintig November zeventien honderd
twee en zeventien Mei zeventien honderd ze
ven Kombout Pelgrom;
zeven en twintig Juny zeventien honderd acht
en dertig en vier Mei zeventien honderd zeven
en veertig komt als provisor voor "Maximilíaan Anthony Baron de Ghistelles, genuwd met
Vrouwe Mana Anna Pelgrom, welke na het
overlijden van haren genoemden echtgenoot

Theodorus Princen, die als provisor in stukke
en rekeningen van de járen zeventien hondei
drie en vijftig tol zeventien honderd zeven e
zeventig, onder anderen onder dagtekening va
zeven July zeventien honderd zes en vìjftij
tien September zeventien honderd zes en ze:
tig, negen November zeventien honderd acl
en zestig, zeventien Juny zeventien hondei
twee en zeventig en dertien Juny zevende
honderd zeven en zeventig, voorkomt, werd a
zoodanig opgevolgd door zijnen schoonzoi
Johannes Josephus van Veldriel, gehuwd mi
Isabella Maria Princen, dochter van genoen
den Theodorus Princen en van Elisabeth va
der Meulen.
Johannes Josephus van Veldriel komt als prov
sor voor in stukken en rekeningen van vijf e
twintig October zeventien honderd een en tacl
tig, zeventien December zeventien honderd zi
ven en tachtig, dertig september zeventien hoi
derd een en negentig acht en tw mtig septembi
achttien honderd twee en wordt in een stuk va
acht Augustus achttien honderd zes, opgeni
men in het dorpsresolutieboek van Esch va
het jaar achttien honderd zes. berustende in h
archief der gemeente Esch, vermeld. In dat sti
komt voor dat het Gasthuis bestierd wordt dm
het Hoofd en Provisoor den Heere Johanni
Josephus van Veldriel.
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van GEBR. VERHOEVEN, Bloemisten.
Firma J. A. VER HOK VEN.

L)e Heer Johannes Josephus van Veidriel is
overleden den een en riertigsten Maart achttien
honderd acht en werd ais provisor opgevolgd
door zijnen schoonzoon Meester Gerardus Bernardus Verheyen, gehuwd met Anna Elisabeth
María van Vcldriel, dochter van Johannes Jo
88

sephus van Veidriel voomoemd en Isabella
Maria Príncen.
Meester Gerardus Bernardus Verheyen, overle
den den eersten Juny achttien honderd vijf en
dertig, is als provisor opgevolgd door zíjnen
zoon, den Heer Leonardus Josephus Verheyen
DE KLEINE MEIJERIJ, jŗg 47 (1996) nummer 3

die ook de eenige mannelijke erfgenaam was
van wijlen zijnen Oom Wīllebrordus van
Veidriel, die in achttien honderd tien tegelijk
met zíjn zwager Meestel Gerardus Bernardus
Verheyen als provisor voorkomt.
Willebrordus van Veidriel is te Mechelen den
zestienden Augustus achttien honderd drie en
dertig overleden.
De Heer Leonardus Josephus Verheyen is over
leden te Esch den achttienden December acht
tien honderd vijf en tachtig en heeft bij ologra
fisch testament, in bewaring gegeven bij mij
ondergetekende Notaris den drie en twintigsten
July achttienhonderd drie en tachtig, tot zijnen
enigen en algehelen erfgenaam benoemd zij
nen neef Petrus Francīscus van Cooth; of
schoon deze als eenige mannelijke erfgenaam
reeds regtens provisor van het Gasthuis werd,
heeft de Heer Leonardus Josephus Verheyen
voornoemd nog voor zoveel noodig in eene
door hem onderteekende akte verklaard dat hij
tot zijn opvolger in al zijne regten betreffende
voormeld Gasthuis benoemd zíjnen neef P.F.
van Cooth.
Al de voormelde personen als: Hendrik Pelgrom, Johan Pelgtom. Herman Pelgrom, Rombout Pelgrom, Maximiliaan Anthony Baron de
Ghistelles, echtgenoot van Mana Anna Pel
grom, Theodorus Pnncen, Johannes Josephus
van Veidriel, Meester Gerardus Bernardus Ver
heyen en Leonardus Josephus Verheyen zijn
steeds door het openbaar gezag zonder eenige
tegenspraak of eemg verzet erkend als wettig
provisor van het voormeld Mannen-gasthuis.
5 Dat in een aan den toenmaligen Gouverneur
van Nonrd-Brabant ingezonden berigt van den
Schout der gemeente Esch, gedagleekend acht
en twintig November achttien honderd twee en
twintig, omtrent het Mannen-gasthuis in Esch,
onder anderen voorkomt het volgende,
a. Dit huis is gesticht in den jare veertien hon
derd een en negentig den negenden der maand
Maart, door Marten van Elmpt en Ida Roetarts,
zijne huisvrouw.
Men weet niet juist of het inkomen sedert de
DE KLEINE MEIJERIJ, jŗg. 47 (1996), nummer 3

stichting door giften en dotatien is aangegroeii
De stichters hebben gewenscht dat de door he
vermaakte fondsen tot onderhoud van zes arir
mannen zonde worden gebruikt, hetwelk wort
nagekomen.
í. Het gesticht wordt bestierd door den prov
soir en een rentmeester of ontvanger.
Het is privaat.
De provisoir benoemt deszelfs opvolger uit d
naaste van zijne familie. De rentmeester wort
ook door den provisoir benoemd.
De provisoir wordt niet bezoldigd.
k. De inwendige bediening van het huis won
door een meid gedaan en geniet jaarlijks eer
huur van zes en dertig guldens.
l. De rentmeester of ontvanger geniet jaarlijk
voor vacatie en schnjfbehoeftens zes gulden
Hij doet verantwoording aan den provisoir.
Waarvan Akte
Gedaan en verleden te ’s Hertogenbosch, te
kantore van mij Notaris, op heden den dertij
sten November achttien honderd zes en tachtij
in tegenwoordigheid van de Heeren Adiiani
Leonardus Antoníus van Meerwijk, wonenc
te 's Hertogenbosch, en Wilhelmus Cornell
Josephus Maria Stokvis, wonende te Rosmi
len, beiden kandidaat-notaris, als getuige:
Onmiddellijk na voorlezing heeft de Heer kon
param deze met de getuigen en met mii Notar
ondertekend (Getekend)
P.F. van Cooth; A. van Meerwijk, W. Stokví
F.C. Ummels, Notaris.
Geregistreerd te ‘s Hertogenbosch den eerste
December 1800 zes en tachtig deel 132 folio 2
verso vak 3. twee bladen een renvooi. Ontvai
gen voor recht een gulden twintig cent.
De ontvanger (getekend) van Asfen.
Citgegeven voor woordelijk
gelijkluidend Afschrift.
üinmels Notaris
In de benoemingsakte dd. 29 november I8ř
lezen we1
Voor mij Franciscus Christianas Ummels, Ni
tans, standplaats hebbende te 's I lertogenboso
ì

(a

hoofdplaats der provincie Noordbrabant, in te
genwoordigheid der na te noemen aan mij
Notaris bekende - getuigen, is verschenen:
De Wet Edel Geboren Heer Meester Petrus
Francīscus van Cooth, oud griffier der Staten
van Noordorubant, thans zonder maatschappe
lijke betrekking, wonende te 's Hertogenbosch,
aan mij Notaris bekend. Welke Heer komparant
aan mij Notaris heeft ter hand gesteld en in
bewaring gegeven eene met gedagteckende
onderhandsche akte, onderteekend door wijlen
den Heer Leonardus Josephus Verheven, in le
ven burgemeester der gemeente Esch, aldaar
overleden den achttienden December achttien
honderd vijf en tachtig, waarbij deze verklaart
dat bij het maken van zijn olografisch testa
ment het zijne bedoeling was dat zijn, erfge
naam, aan wien hij vermaakt heeft al zijn goe
deren, die hij bíj zijn overlijden zou nalaten,
hem in al zijn regten zal opvolgen, die hij
ondergetekende heeft op het gesticht alhier (Je
Esch) in veertien honderd een en negentig door
Martinus van Elmpt en Ida Roeiers opgerigt, en
dat hij dan ook nog bij die onderhandsche akie
voor zooveel noodig tot zijn opvolger in al
zijne regten betreffende voormeld gesticht be
noemt zijnen neef den Heer komparant. Welke
onderhandsche akte op verzoek van den Heer
komparant aan deze akte van bewaarneming is
vastgehecht en onder de minuten van mij Nota
ris zal blijven berusten.
Het olografisch testament, waarbij de Heer Leo
nardus Josephus Verheyen voornoemd zijnen
neef den Heer komparant tot erfgenaam be
noemt van alles wat hij bij zijn overlijden zal
nalaten, is bij ļîiij notars in bewaring gegeven
den drie en twmtigsten July achttien honderd
dríe en tachtig.
Waarvan Akte
Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten
kantore van niij Notaris, op heden den negen
tienden November achttien honderd zes en
tachtig, in tegenwoordigheid van de Heeren
Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk,
wonende te ’s Hertogenbosch en Wilhelmus
Cornells Josephus Maria Stokvis, wonende te

0
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Rosmalen, beiden kandidaat-notarís, als getui
gen. Onmiddellijk na voorlezing heeft de Heer
Komparant deze met de getuigen en met mij
Notaris ondertekend.
(Getekend) P.F. van Cooth; A. van Meerwijk;
W, Stokvis; F.C. Ummels, Notaris.
Geregistreed te 's Hertogenbosch den negen
tienden November 1800 zes en tachtig deel 132
folio 20 recto vak 8 Een blad een renvooi.
Ontvangen voor regt een gulden twintig cent.
De ontvanger (Geteekend) van Asfen
Volgt de aan de minuut vastgehechte onderhandsche akte.
De ondergetekende verklaart, dat bij het maken
van zijn olografisch testament, het zijn bedoe
ling was, dal zijn erfgenaam aan wien hij ver
maakt heeft al zijn goederen, die ^ij bij zijn
overlijden zal nalaten, hem in al zijn rechten
zal op volgen, die ondeigeteekende heeft op het
gesticht, alhier in 1492 door Martinus van
Elmpt en Ida Roeiers opgencht.
Voor zooveel noodig benoem ik dan ook nog
bij deze tot mijn opvolger ĩņ al mijne rechlen
betreffende voormeld gesticht mijnen Neef P.F
van Cooth.
(Geteekend) LJ. Verheyen.
Geregistreerd te 's Hertogenbosch den negen
tiende November 1800 zes en tachtig, deel 73
folio 112 vers vak 5 Een blad geen renvooi.
Ontvangen voor recht drie gulden zestig cent
De ontvanger (Geteekend) van Asfen.

Dit artikel kwam lot stand dankzij de spontane medewerking van mijn dochter Judith die een groot gedeelte va
het typewerk voor haar rekening nam en de heet P. Jansen die mij mei raad en daad lei zijde stond. Tevens stele
hij loyaal zijn foto's beschikbaar evenals mevr C.Pijnenburg
bronvermelding.
* Olografisch Testament van wijlen den Heer Mr PF. van Coolh te VHertogenbosch, dd. 11 december 1894 e
12juli 1897, den 11 december 1900 in bewaring gegeven aan den Nolans Mr. H.C.F.Rits te 's-Hertogenboscl
* Verklaring door Mr P.F. van Coolh als Provisor van het Mannen-gaslhuìs te Esch dd 30 november 1886 dot
notaris Ummels te 's-Hertogenhosch.
* Benoeming van Mr.P.F van Cooth als opvolger in de rechten van wijlen de heer L.J. Verheyen in leve
Burgemeester der gemeente Esch als provisor van het Mannengasthuis Ie Esch. dd 19 november 1886
* Afschrift van het ologtafisch testament van wijlen den Heer Mr P.F van Cootn te Vhertogenbosch dd.2
September 1891, den 26 September daaraanvolgend in bewaringgegeven aan den Notaris F.C. Ummels nldaa
thans berustende onder de minuten van Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk Ie 's-Hertogenbosch
* Dossier, afkomstig van een van de executeurs-testamenlair de notaris Mr. H.C F Rits le 's-Hertogenbosch
* De Klopkei, Rien Zíjlmans, februari 1988. KUB T 7471.

Uitgegeven voor woordelijk
gelijkluidend Afschrift
Ummels Notaris
In zijn olografisch testament van 21 september
1891 beschrijft hij op bladzijde 25 vermeld
onder artikel nr B de ''Vermaking van het Provisorschap van hel "Mannengasthuis" te Esch
aan de Burgelijke Gemeente van Esch. Hierin
draagt hij het provisorschap met alle rechten,
plichten en eigendommen over aan de gemeen
te Esch en komt er een einde aan een 4 eeuwen
oude traditie.
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Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Haaren,
Postbus 44,
5076 2G Haaren

concept 2,

Onderwerp: Fondsen uit de nalatenschap van Mr. P.F. van Cooth in relatie tot de beoogde,
nieuwe bestuursvorm.
Esch, 25 januari 2017.
Geacht College,
Gaarne vragen wij, m.b.t. bovenstaand onderwerp, uw aandacht voor het volgende:
Op 8 juni 1901 overleed Mr. P.F. van Cooth, een zeer sociaal bewogen man. Hij liet een
aanzienlijk vermogen na, door vererving verkregen.
Het grootste gedeelte van dit vermogen vermaakte hij aan een aantal gemeenten ín Brabant en
Gelderland, waaronder de toenmalige gemeente Esch. Dit met het doel dat zij de opbrengsten
van het aan hen geschonken vermogen zouden besteden aan openbaar onderwijs voor
kansarme jongeren. Dit fonds bij u bekend als ‘Het Legaat van Cľooth”.
Daarnaast liet de heer Cooth, eveneens aan de toenmalige gemeente Esch, het “Oud
Mannengasthuis” na, in 1491 door Marten van Elmpt opgericht, met bestemming tot
huisvesting en onderhoud van zes bejaarde mannen. Uit authentieke stukken is gebleken dat
het toezicht op dit fonds,via vererving, steeds is uitgeoefend door naaste erfgenamen. De heer
van Cooth is de laatste erfgenaam. In zijn testament uit 1891 draagt hij het mannengasthuis
met alle rechten, plichten en eigendommen over aan het Essche gemeentebestuur.
Bij de gemeentelijke herindeling, 1 januari 1996. werd de bevoegdheid over heide fondsen
overgedragen aan de nieuwe gemeente Haaren. In 1997 werd door de raad besloten de
opbrengsten over “Het Legaat van Cooth” aan scholen in de gemeente Haaren uit te keren.
In 2007 werd het Oud Mannengasthuis verkocht. Eveneens werd door de raad besloten de
rente over de opbrengsten van dit fonds aan ouderwelzijn in de gemeente te besteden.
Momenteel staat ter discussie in hoeverre de gemeente Haaren opgesplitst moet worden en
onder welke gemeenten de diverse kemdorpen onder te brengen.
Om te voorkomen dat de opbrengsten van beide genoemde fondsen dan verzanden in een
groter geheel vragen wij u om in de onderhandelingen naar de nieuwe bestuursvorm deze
fondsen terug te geven aan de gemeenschap Esch waar zij oorspronkelijk thuishoren.
Wij stellen ons voor om een stichting op te richten die het beheer over beide fondsen gaat
voeren met de oorspronkelijke doelstellingen als uitgangspunt.
Ondergetekenden willen zich inzetten om de organisatie op zich te nemen en er voor te zorgen
dat vakbekwame personen de uitvoering van de fondsen, zoals het is bedoeld, zullen
realiseren.
Gaame uw reactie op ons voorstel.

Zċ?7G

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 30-01-2019 11:07:45

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk,
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Het dorp ESCH als geheel naar Boxtel
Pagina 1
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

gaat de
Oude dorpsgrenzen worden
gerespecteerd
Dat de leefbaarheid van ESCH is
gebaseerd op de mensen uit de kern en
net buitengemed SAMEN
Het zal een inbreuk van de
gemeenschap zijn als die verscheurt
wordt

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Zie boven staande
Zo als ESCH nu het vereningingsleven
bestaat moet zo blijven
En dat maar bij een gemeent moet zijn
voor b.v. Vergunningingen

Bijlage

Pagina 2
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 30-01-2019 12:51:05

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vrght en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Esch moet Esch blijven in zijn huidige
vorm!
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Bijlage
Ik vind dit omdat:

Het buiten gebied hoort bij de kern
Esch

Bijlage
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zom

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 30-01-2019 14:31:04

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswįjzeperiode. Te laat ìngediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp

Is goed zo.

Bijlage
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Ik vind dit omdat:

altijd zo geweest is.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 30-01-2019 15:56:14

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Wight en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Ben akkoord met het
herindelingsontwerp zoals het er nu
ligt. Grenzen handhaven voor de kern
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

Esch en zijn buitengebied

Biįlage

Ik vind dit omdat:

Esch laten zoals is Esch is. Denk aan de
sportaccommodatie die druk bezocht
worden door vele inwoners van Esch.
Dan dien je niet aan de grenzen te
tornen waardoor de eigenwaarde van
een kern als Esch behouden blijft. Het
sociale leven is een groot goed om dat
te behouden met alle bestaande
inwoners. Dus laat Esch als geheel
naar de gemeente Boxtel gaan. Houd
Esch leefbaar als kern maar ook met
zijn mooie buitengebied. Hier moeten
we zuinig en heel trots op zijn. Samen
sterk kern inclusief buitengebied.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 30-01-2019 18:46:40

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Dat het voorstel inzake het dorp Esch
gewoon goed is
Dat de oude dorpsgrenzen worden
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

gerespecteerd
Dat het buitengebied onlosmakend bij
Esch hoort
Dat de leefbaarheid van Esch
gebaseerd is op de mensen uit de kern
en het buitengebied samen

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Het dorp Esch als geheel naar de
gemeente Boxtel gaat

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 31-01-2019 17:11:24

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oist.erwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswįjzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

ik ben het eens met de in het
herindelingsontwerp inzake de
opsplitsing van de gemeente Haaren
Pagina 1

Zot i
Ik vind van het herindelingsontwerp:

voorgestelde dorpsgrenzen voor het
dorp Esch.

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Het buitengebied hoort onlosmakelijk
bij de kern Esch.
Ik het belangrijk vind dat historische
grenzen behouden blijven.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 31-01 2019 17:15:01

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
H-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

De doipsgrensen moeten blijven zoals
ze bij de vorige herindeling zijn
vastgesteld. "
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

Esch moet in zijn geheel bij elkaar
blijven

Bijlage

Ik vind dit omdat;

De dorpsgrensen moeten blijven zoals
ze bij de vorige herindeling zijn
vastgesteld. "
Esch moet in zijn geheel bij elkaar
blijven

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 31-01-2019 18:50:19

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het heiindelingsontwerp:

Dat het goed is inzake het dorp Esch.

Bijlage
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Ik vind dit omdat:

Dan het dorp Esch als geheel naar de
gemeente Boxtel gaat.
Dan de oude dorpsgrenzen worden
gerespecteerd.

Bijlage

Pagina 2

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 31-01-2019 19:32:59

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oìsterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Dat het dorp Esch als geheel naar de
gemeente Boxtel gaat.
Dat het voorstel inzake Esch gewoon
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

goed is.
Ook namens miin vrouw

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Om de eenheid en het verenigingsleven
en leefbaarheid in stand te houden

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 31-01-2019 19:40:48

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
I luisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

DAt het dorp Esch in zijn " GEHEEL'
naar Boxtel moet gaan
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Bijlage

Ik vind dit omdat:

De oude dorpsgrenzen gerespecteerd
moeten worden.
Dat het buitengebied ook bij de kern
van ons dorp Eschhoort.
De leefbaarheid van Esch is gebaseerd
op de mensen uit de kern EN het
buitengebied SAMEN

Bijlage

Pagina 2

Zo 3.İ

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 01-02-2019 11:04:13

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
ļ.

Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk;
Boxtel; '
Vught;
Tilburg

Reactie en motivatie
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

1. DAT HET DORP ESCH ALS GEHEEL
NAAR DE GEMEENTE BOXTEL GAAT
2. dat de oude dorpsgrenzen worden
gerespecteerd
3. dat het buitengebied onlosmakelijk
bij de kern Esch noort
4. dat de leefbaarheid van ESCH
gebaseerd is op de mensen
uit de kern en net buitengebied
SAMEN.

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Dat de leefbaarheid van ESCH
gebaseerd is op de mensen
uit de kern en net buitengebied
SAMEN.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 01-02-2019 10:51:56

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Esch moet in zijn geheel naar Boxtel.

Bijlage
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Ik vind dit omdat:

Geen persoonlijke aanpassingen, dit is
niet solidair en dat geeft iedereen het
recht om wat anders te willen.
Als je Esch nog verder opsplitst is het
geen leefgemeenschap meer maar een
wijkje !!ü

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 01-02-2019 11:54:32

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadrcs
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vínd van het herindelingsontwerp:

Esch in zijn geheel naar Boxtel moet.

Bijlage
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Ik vind dit omdat:

we zijn al meerdere keren moeten
veranderen, met samen voegingen enz
Nu niet meer wij moeten in z'n geheel
naar Boxtel, we nebben niets met
grond eigenaren te maken.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 01-02*2019 21:05:44

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingedionde
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk;
Boxtel; '
Vught;
Tilburg

Reactie en motivatie
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

GOED

Bijlage
Ik vind dit omdat:

ESCH BIJ BOXTEL PAST

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 02-02-2019 14:25:09

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019, Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

1. dat het voorstel inzake het dorp Esch
gewoon goed is.
2, Dat het dorp Esch als geheel naar de
Pagina 1

H 0

Ik vind van het herindelingsontwerp:

gemeente Boxtel gaat
3.dat de oude dorpsgrenzen worden
gerespecteerd
4.dat het buitengebied onlosmakelijk
bij de kern Esch hoort
5. dat de leefbaarheid van Esch
gebaseerd is op de mensen uit de kern
en het buitengebied samen

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Anders de eenheid in Esch erg wordt
aangetast

Bijlage

Pagina 2
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 03-02-2019 15:12:48

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één oí meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswįjzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Financiële aspecten van Haaren en
Boxtel
zie hfst. 5 1.4 van herindelingsontwerp
Pagina 1

Ik vind van het herindelinçjsontwerp:

en zie rapportage onderzoek financiële
positie gemeente Haaren hfdst. 4.1

Bijlage

Rapportage onderzoek financiële
positie gemeente Haaren (3).pdf {1.2
MB)

Ik vind dit omdat:

In dit rapport hfst. 4.1 wordt
aangegeven dat er geen bestedingsplan
bestaat m.b.t. de bestemmingsreserve
Oude Mannengasthuis. Bovendien
wordt de bestemmingsreserve van
"Legaath van Cooth" niet genoemd in
deze paragraaf. Beide
besteinmíngsreserves hebben vanuit
hun oorsprong een juridische status en
een bestedingsdoel in de gemeenschap
Esch. Dat ligt jundisch vast (zie
bijlage) Het lijkt, mij het meest logisch
om rekening te houden met deze
besteding en de opbrengsten uit deze
besteminingsreserves opnieuw ten
goede te late komen aan de
gemeenschap. Esch. Mijn voorstel. Een
stichting in het leven roepen, welke het
beheer van de reserves verkrijgt en de
bestedingen van de opbrengsten
statutair notarieel vastleggen. Vanuit
de visie van "burgerparticipatie" zijn
we binnen Esch best in staat om deze
fondsen "zelf" te beheren en zeer zeker
"zelf" te besteden.

Bijlage

historische beschrijving p.f van cooth
en oude mannengasthuis.pdf (5.8 MB)
Motie legaat van Cooth - DKA (003).
docx (21 KB)
Verslag commissaris Esch 1898-1923.
pdf (53.8 KB)
Motie legaat van Cooth - DKA (003).
docx (21 KB)
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Inleiding

De werkgroep Financiën heeft a!s opdracht gekregen om in het kader van de herindeling van de
gemeente Haaien de financiële positie van deze gemeente te beoordelen In een eerste
tussenrapportage is - op basis van de 6 in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
voorgeschreven kengetallen - een algemeen beeld gegeven van de financiële positie van de
gemeente Haaren en ook van de overige betrokken gemeenten.
De beoordeling in deze rapportage heeft plaatsgevonden op basis van de jaarrekening 2017 van de
gemeente Haaren en do meerjarenbegroting in de Perspectiefnota 2019 waarbij tevens andere
relevante stukken in de beoordeling zijn mee genomen zoals de jaarrekeningen van 2015 en 2016, de
accountantsrapporten bij deze jaarrekeningen, het Meerjarenperspectief Grondexploitaties etc.
Het oordeel over de financiële positie heeft betrekking op de situatie per 31-12-2017 cp basis van ae
jaarrekening 2017, Besluiten of maatregelen in de periode vanaf dat moment tot aan het moment van
de feítelijke herindeling, zijn niet meegenomen in dit oordeel, maar kunnen van wezenlijke invloed zijn
op uiteindelijke financiële positie op herindelingsdatum.
In dit onderzoek heeft do werkgroep gekeken naar de financiële pos'tie van de gemeente Haaren,
maar nog niet naar de feítelijke verdeling van de balans en de uitkomsten daarvan. Op enkele punten
in deze rapportage is daar al wel een link naar gelegd, voor zover dat naar het oordeel van de
werkgroep noodzakelijk of zinnig is. Voor de verdeling van de balans is in een eerder stadium door de
werkgroep een concept hoofdstuk financiële kaders voor de bestuursovereenkomst aangeleverd
inclusief een berekening van de concept algemene verdeelsleutel Deze stukken dienen later in het
vervolgtraject als basis voor de feítelijke verdeling van de balans.

2.

Samenvatting

In deze rapoortage zijn de resultaten van een onderzoek naar de financiële positie van de gemeente
Haaren opgenomen.
Als eerste is een algemeen beeld opgenomen op grond van de 6 voorgeschreven kengetallen in het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een verdere verdieping is gemaakt op een aantal
onderdelen van de balans, namelijk het eigen vermogen, de voorzieningen, de vaste activa inclusief
stille reserves, de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de voorraad bouwgronden in
exploitatie. En ook op een aantal onderdelen van de exploitatiebegroting, namelijk de algemene
uitkering uit het gemeentefonds, specifieke exploiiatìeposten met niet deelbare rechten en
verpachtingen, subsidies en personeelskosten. In een derde deel is vervolgens ingegaan op het
weerstandsvermogen van de gemeente Haaren per 31-12-2017.
Per onderdeel zijn deelconclusies getrokken, waaruit als eindconclusie is te herleiden dat de financiële
positie van de gemeente Haaren goed is:
*
er is een goede vrije reservepositìe
*
de getroffen voorzieningen zijn op peil
*
het weerstandsvermogen om onverwachte tekorten op te vangen is uitstekend
*
er is sprake van enkele stille reserves
»
de grondexploitatie is cp orde (inclusief voorziening verwachte tekorten sn
bestemmingsreserve voor onvoorziene risico's)
«
en we zien geen bijzonder grote risico’s in de exploitatiesfeer.
Mogelijk komen er In de vervolgfase alsnog risico's naar voren. Op dat moment zullen er
beheermaatregelen getroffen moeten worden. We zijn ook geen bijzondere risico's voor de
rechtsopvolger tegen gekomen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Haaren
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Algemeen

De op basis van het Besluit Begroting en verantwoording voorgeschreven kengetallen geven een
goed eerste algemeen beeld van de financiële positie Deze kergetallen hebben betrekking oc de
netto schuldquote, de solvabiliteit, de structurele begrotingsruimte, de grondexploitatie en op de
belastingtarieven t.o.v. landelijk gemiddelden.

Conclusie kengetallen
De conclusie is dat gemeten aan de hand van deze kengetallen de financiële positie van de gemeente
Haaren, maar ook van de overnemende gemeenten, als gezond mag worden bestempeld.
(Het algemene beeld van de financiële positie op basis van de 6 BBV kengetallen, is in een eeroer
stadium gerapporteerd aan de stuurgroep Herindeling en is als bijlage 1 bijgevoegd.)
In de hcofdstukken hierna geven we een verdieping van deze financiële positie en gaan we
achtereenvolgens in op de meest relevante onderdelen van de balans volgens de jaarrekening 2017,
idem van de exploitatiebegroting volgens de vastgestelde meerjarenbegroting bij de Perspectiefnota
2019 en tot slot op het weerstandsvermogen. Per paragraaf trekken we conclusies en we sluiten de
rapportage af met een eindconclusie en met een aanduiding van het vervolg.

4.

Financiële positie o.b.v. de balans

Een belangrijke graadmeter voor de beoordeling van de financiële positie van een gemeente is de
balans. De balans per 31 december 2017 is als bijlage 2 opgsnomen. In de volgende paragrafen
wordt ingegaan op een aantal belangrijke posten uit de balans.

4,1
Eigen vermogen (algemene en bestemmingsreserves)
Per einde 2017 bedraagt het totaal van de algemene- en de bestemmingsreserves circa C 20,6
miljoen, bestaande uit een Algemene reserve van C 11,3 miljoen en een 13 tal bestemmingsreserves
tot een bedrag van C 9,3 miljoen.
In het onderzoek naar de reserves is beoordeeld:
in hoeverre de reserves vrij inzetbaar zijn
welke reserves (of welk deel van de reserve) niet vrij inzetbaar zrjn door inzet ais
dekkirgsmiddel of ais reservering voor risicoafdekking.

Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt per eind 2017 circa C. 11 4 miljoen. De algemene reserve dient mede
als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s. Berekend js dat hiervoor circa C 3 3 miljoen
aan weerstandsvermogen aangehouden moet worden (zie hoofdstuk 6). Het resterenae bedrag van
C 7 8 mrljoen is in principe vrij aanwendbaar.

Beste rr;mingsreserves
De bestemmingsreserves zijn divers van aard en bedragen in totaal circa 6 9,3 miljeen. Onderdeel
hiervan is de bestemmingsreserve grondexploitatie van C1.9 miljoen. Deze reserve heeft als functie
het afdekken van risico’s in de grondexploitatie.
Diverse reserves hebben een specifieke bestemming (reserve N65 bijvoorbeeld), andere reserves
hebben een bestemming met een breed inzetbaar doelgebied (reserve Volkshuisvesting bijvoorbeeld)
en er zijn ook reserves nog zonder een concreet bestedingsplan (bestemmingsreserve Oude
mannengasthuis bijvoorbeeld). In de loop van 2017 is een bestemmingsreserve Roonsestraat
gevormd. Het doel van deze bestemmingsreserve is de dekking van de kapitaallasteo voorde
reconstructie van de Roonsestraat
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Conclusie reservepositie
Vanuit de beoordeling van de reservepositie kan geconcludeerd worden dat de gemeente Haaren
beschikt over een omvangrijke reservepositie in relatie tot het oalanstotaal en in relatie tot de
geïnventariseerde aanwezige risico s volgens de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
(paragraaf B van de jaarrekening 2017 van de gemeente Haaren). Voor een aantal
bestemmingsreserves zal in het vervolgtraject nog bepaald worden of deze als 'vrij' besteedbaar
aangemerkt kunnen worden.

4.2
Voorzieningen
Er zijn voorzieningen die tot het vreemd vermogen worden gerekend en op de balans aan de
passiefzijde worden gepresenteerd en er zijn voorzieningen die als correctie op de waardering van de
activa aan de actiefzijde van de balans in mindering worden gebracht.
Rekening houdend met dit onderscheid rubriceren we de voorzieningen op basis van de jaarrekening
2017 van de gemeente Haaren als volgt
1.

2.

Voorzieningen behorend tot het vreemd vermogen (passiefzijde balans)
« Voorzieningen verplichtingen, verliezen en nsico's
6 1,0 miljoen
*
Onderhoüdsegalisatievoorzieningen
ē 11,1 miljoen
*
Voorzieningen van derden verkregen middelen
ë 0 3 miljoen
Voorzieningen correctie waarderingen (in mindering op boekwaarde actiefzijde balans)
» Voorzieningen lagere marktwaarde vaste activa
ĉ 0,1 miljoen
» Voorziening waardering overige activa
C 0,1 miljoen
*
Voorzieningen voorraden Bouwgrond in exploitatie
C 2,0 miljoen

In het kader van de beoordeling van de financiële positie ;s ten áánzien van deze voorzieningen
onderzocht of voor cfe daarvoor in aanmerking komende risico's en verplichtingen voorzieningen zijn
getroffen en of űe voorzieningen toereikend zijn voor het afdekken van de risico s en verplichtingen.
De aan de 'Onderhouasegalisatie voorzieningen” ten grondslag liggende beheerplannen met hun
financiële effecten zijn onderwerp geweest van een specifiek onderzoek naar net onderhoud van de
kapitaalgoederen Hei effect van deze voorzieningen op de financiële positie is in een aparte
rapportage van de werkgroep Kapitaalgoederen opgenomen. De financiële toets beperkt zich tot het
niveau van de voorzieningen in relatie tot de benodigde middelen volgens de
onderhoudsbeheerplannen, de werkelijke staat van onderhoud van de kapitaalgoederen is niet
onderzocht.

Conclusies voorzieningen:
De toereikendheid van de Onderhoudsegalisatievoorzieningen volgens de onderhoudsbeheerplannen
is onderzocht door de werkgroep Kapitaalgoederen. Ten aanzien van de overige voorzieningen
concluderen we dat voorde daarvoor in aanmerking komende risico's en verplichtingen voorzieningen
zijn getroffen en dat de voorzieningen momenteel (jaarrekening 2017) op het vereiste niveau zijn.
Op basis hiervan kunnen we concluderen dat wanneer de huidige situatie via de gebruikelijke
jaarlijkse actualisatie tot het moment van herindeling in stand wordt gehouden, de voorzieningen met
de daarbij behorende kansen en risico's kunnen worden overgedragen. De financiële risico's voorde
overnemende gemeenten zijn dan beperkt en beheersbaar en er hoeven na de herindeling daarom
geen verrekeningen meer plaats te vinden tussen de ovememendp gemeenten.___________________

4.3
Vaste activa inclusief stille reserves
De vaste activa zijn behoudens enkele uitzonderingen (machines en apparaten en enkele
investeringen m.b.t. riolering) toe te delen aan een ontvangende gemeente o.b v ligging. De vaste
activa worden in de activa-admiristratie door de gemeente Haaren bijgehouden Daarin liggen vast de
'lopende' activa met aanschafwaarde, boekwaarde, afschrijvingstermijnen e.d. Aanvullend is door de
gemeente Haaren in beeld gebracht welke gronden en gebouwen de gemeente bezit omdat een
5
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aantal van deze activa al sfgeschreven zijn en geen boekwaarde meer hebben (en niei meer
voorkomen in de activa-adrmnistratie). Aangegeven is tevens welke categorie dit betreft op basis van
de huidige functie: activa met een economisch nut of activa met een maatschappelijk nut.

Stille reserves en strategische gronden:
In het werkplan van de werkgroep is aangegeven dat ook op hoofdlijnen gekeken wordt naar
mogelijke stille reserves en hierover (wederom op hoofdlijnen) conclusies ODgenomer worden in de
rapportage over de financiële positie. Stille reserves zijn activa die laag of tegen nul zijn gewaardeerd,
maar die in principe direct verkoopbaar zijn tegen een hogere waarde en waar bij verkoop, de
continuïteit van de uitvoering niet in het gedrang komt.
Vooropgesteld moet worden dat de bepaling van stille reserves een hele lastige kwestie is. Veel
transacties heboen in het verleden plaats gevonden op basis van steeds veranderende
verslagleggingsvoorschriften en ook voor het waarderen tegen (markt)waarde zijn verschillende
methoden toepasbaar.
De werkgroep heeft de activa gescand op het verschíl tussen WOZ waarde (gebouwen) I marktwaarde
(gronden) ten opzichte van de boekwaarde in de activa-administratie. M.b.t. de gebouwen heeft de
werkgroep gesignaleerd dat er nauwelijks sprake is van mogelijke stille reserves en ook aat er geen
onevenwichtigheid bestaat in de verdeling van de activa (met mogelijke stille reserve) over de
ontvangen de gemeenten. Een bijzonoer aandachtspunt voor het vervolgtraject is het gemeentehuis
van Haaren, waarvoor geen boekwaarde in de balans is opgenomen voor de grond en een heel
beperkte boekwaarde voor het gebouw.
Voor wat betreft de gronden is verder ingezoomd op percelen die verpacht of verhuurd worden. In
toiaal betreft dit circa 36 percelen met een totale boekwaarde van C 0 9 miljoen. Van 25 van de
percelen staat geen boekwaarde meer geactiveerd Van deze percelen ligt 8007o in de kern Helvoirt en
150Zo in de kern Haaren. Er is een berekening gemaakt van de marktwaarde van de percelen o.b.v.
gangbare verkoopprijzen en huidig gebruik. Hieruit komt een geschatte waarde van C 3,4 miljoen.
Op basis van deze berekening zou er indicatief sprake kunnen zijn van crca ĉ 2,5 miljoen aan stille
reserves Om hiervan een beter beeld te krijgen moet er nog nader onderzoek worden gedaan naar
de verkoopbaarheid en overige ontwikkelingen en besluitvorming die de waarde van de gronden
kunnen beïnvloeden. Dit geldt ook voor de zogenaamde strategische gronden. Dit zijn gronden die op
termijn voor ontwikkeling in aanmerking zouden kunnen komen. Het betreft een drietal percelen,
waarvan de boekwaarde in 2012 is afgeboekt en tegen marktwaarde is opgenomen.

Wagenpark
In het kader van de toekomstige toedeling, is er eveneens aandacht nodig voorde verdeling van het
wagenpark van de gemeente. De werkgroep acht het verstandig om in het vervolgtraject afzonderlijke
afspraken te maken over de verdeling en te bezien welke ontvangende gemeente welk deel van het
wagenpark kan gebruiken.

Conclusies vaste activa inclusief stille reserves
Conclusie Is dat in de activa-administratie vastgelegd is wat de boekwaarde is en dat op basis
daarvan in de operationele tase de activa met boekwaarde toebedeeld kunnen worden.
Verder kan geconcludeerd worden dat er sprake is van stille reserves m.b.t. de pachtgronden.
De pachtgronden liggen voor het overgrote deel in de kern Helvoirt en voor de rest nagenoeg geheel
in de kern Haaren. Definitieve conclusies kunnen niet verbonden worden aan deze inventarisatie
omdat er weliswaar sprake is van stille reserves, maar niet onderzocht is of deze gronden ook
daadwerkelijk op korte termijn verkoopbaar ztjn en of de continuïteit van de uitvoering in het gedrang
komt Zo zal beoordeeld moeten worden welke (langlopende) confacten er zijn en hoe courant het
onroerend goed daadwerkelijk op de markt is.

Advies
Het advies van de werkgroep is om geen ai idere verdeelsleutel, dan de verdeelsleutels volgens de
concept-bestuursovereenkomst (grondgebied voor deelbai e onderdelen, algemene verdeelsleutel
6
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voor ondeelbare onderdelen) te hanteren en geen verder onderzoek naar stille reserves en
strategische gronden te verrichten. Argumentatie is hiervoor dat het om relatief geringe bedragen t.o.v.
het balanstotaal gaat. dat er veel onzekerheden zijn voor een exacte bepaling van stille reserves, dat
de waardering van stille reserves complex is en op vele manieren tot stand kan komen en dat er
weliswaar mogelijke onevenwichtigheden te zien zijn tussen ontvangende gemeenten, maar dat deze
niet substantieel zijn.

4.4
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het BBV schrijft voor om ook die verplichtingen in de jaarrekening op te nemen, waarvoor niet expliciet
een bedrag op de balans is opgenomen. Na beoordeling van de jaarrekening 2017 ert de huidige
lopende exploitatie van de gemeente Haaren, zien we de volgende niet uit de balans blijkende
verplichtingen:
*

*

»

*

«

*

de achtervangpositie voor de borgstellingen van Stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSWį. De som van de borgstellingen becraagt C 13,2 miljoen, waarvan de
achtervangpositie van de gemeente Haaren 25Vo bedraagt. De achtervang kent een zeer
laag risicoprofiel. Bg herindeling wordt de achtervangportefeuille grondgebonden verdeeld
en stellen de WSW en de overnemende gemeenten een vernieuwde
achtervangovereenkomst vast.
borgstelling voor (hypothecaire) geldleningen aan inwoners tot een bedrag van ë 1 ,A
miljoen. De borgstellingen kunnen bij herindeling verdeeld worden over de overnemende
gemeenten. Het risicoprofiel is heel laag.
een garantstelling van C 75.000 voor een lening aan een culturele instelling voor de
financiering van een aanbouw bij hun accommodatie in 2017, Deze garantstelling gaat
over naar Oisterwijk. Gedurende de looptijd van de lening van 20 jaar, loopt de lening en
daarmee het risico voor de gemeente af. Het risicoprofiel is laag.
voor meerjarige (privaatrechtelijke) contracten is een pest opgenomen van ruim C1.9
miljoen. Onderdeel daarvan zijn de huurcontracten ter waarde van C 311.000 voor de
Brede Scnool plus sporthal in Haaren (bouwjaar 2015), die eigendom zijn van Woonwijze.
Deze huurcontracten hebben een looptijd van 50 jaar en gaan bij herindeling over naar
Oisterwijk. De pacht voor de grond waarop de Brede School staat, is door Woonwijze voor
5G jaar afgekocht en staat voor C 260.000 als bestemmingsreserve op de balans
Op het gebied van het sociaal domein, zijn er enkele specifieke inkooprelaties. Voor de
inkcoD van jeugdzorg neemt de gemeente Haaren oeel in de regionale :nkcop Noordoost
Brabant (inkoop circa ë 2 miljoen) en voor de inkoop van hulp Wmo neemt de gemeente
Haaren deel in de centrum regeling Meierij (inkoop circa f 1,8 miljoen). Voor beiae
inkoopregeling geldt dat het contract een Icootijd heeft tot en met 2019 en dat uiterlijk 31
12-2018 besloten moet worden over een opzegging. Momenteel wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn cm de inkoop vorm te geven: inkoop lokaal of verlenging van de
regionale contracten De uitkomst is nog onzeker en daarmee een risico.
Overige exploitatieposten in het kader van Jeugdzorg, Inkomensvoorziening,
Minimanndersteuning Participatie en Wmo: ae lopende contracten en verplichtingen zijn
aangegaan voor een periode tot uiterlijk 31-12-2020. Uitzondering hierop is het contract
voor de levering van trapnften. Aanbesteding voor de periode tut en met 30/6/2023 is
medio 2018 opgestart. De jaarlijkse contractwaarde hiervan bedraagt indicatief C 50 000.
Het resterende deel van ae meerjarige contracten betreft in koopcontracten, waarvan
volgens de nieuwe BBV-richtlijnen de totale (resterende) contractsom vermeld meet
wurden. Deze contracten kunnen per (uiterlijk) de beoogde herindelingsdatum beëindigd
worden.

Conclusies niet uit de balans bliikendo verplichtingen
Conclusie is dat er geen bijzondere verplichtingen gezien worden rn.h.t. de niet uit de balans blijkende
verplichtingen. Onzekerheid is nog de toekomst van de inkoop van Jeugzorg en WMO, de
mogelijkheden worden momenteel onderzocht.
7
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4.5
Voorraad bouwgronden in exploitatie
Onder de Voorraad bouwgronden in exploitatie wordt verstaan de gronden in eigendom van de
gemeente, waarvoor de raad een grondexploitatiecompìex en een grondexploitatiebegrotmg heeft
vastgesteld.
Bij de beoordeling van de balanspost Voorraden bouwgronden in exploitatie is gekeken naar de
omvang met de daaraan verbonden risico's en toerekening aan de overnemende gemeenten.
In het kader van de beoordeling van de financiële positie hebben wij vastgesteld dat:
*
«
*
*
»

De grondexploitatie jaarlijks wordt geactualiseerd via een bijstelling van het MPG
(Meerjarenperspectief Grondexploitaties)
Dat de financiële consequenties van de laatste bijstelling MPG 2018 zijn verwerkt in de
jaarrekening 2017 en de meerjarenbegroting.
Dat er voorzieningen zijn getroffen voor de tekorten op de verliesgevende plannen.
Dat de voorzienbare risico’s worden gekwantificeerd en afgedekt binnen de betreffende
grondexploitaties.
Dat er voor de onvoorzienbare risico’s weerstandsvermogen is afgezonderd in een
bestemmingsreserve grondexploitatie.

Conclusies Voorraad bouwgronden in exploitatie
Op voorwaarde dat de huidige begrotings- en verantwoordingssystematiek wordt gehandhaafd,
kunnen we concluderen dat op de datum herindeling:
1. De financiële risico's van de grondexploitatie afdoende zijn afgedekt.
2. De voorraden bouwgronden met de daarbij behorende voorzieningen voor verwachte
verliezen kunnen worden overgedragen aan de overnemende gemeenten.
3. De risico's (en kansen) voor de overnemende gemeenten in relatie tot de over te nemen
bouwgronden beperkt zijn en er daarom na de herindeling geen verrekeningen meer olaats
vinden tussen de overnemende gemeenten in relatie tot de grondexploitatie.

5.

Financiële positie o.b.v. de exploitatie

Er is niet alleen gekeken naar de vermogens- en schuldpositie volgens de balans, maar ook naar de
jaarlijks terugkerende lasten en baten, voor zover die mogelijk een relatie hebben met de financiële
positie. Een overzicht van de meerjarenbegroting van de gemeente Haaren volgens de
Perspectiefnota 2019 is als bijlage 3 bijgevoegd.

5,1
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Een belangrijke inkomstenpost voor de gemeente is de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Door de herindeling wijzigt deze uitkering voor de ontvangende gemeenten en de uitkering aan de
gemeente Haaren komt vanzelfsprekend te vervallen. De werkgroep heeft aan het ministerie van BZK
verzocht om, op basis van de concept grenzen vanuit de werkgroep Nieuwe Grenzen medio juli 2018,
een berekening te maken van een indicatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ná de
herindeling. Dan kan bepaald worden wat (op basis van de huidige uitgangspunen) de financiële
gevolgen zijn van de herindeling voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de betrokken
gemeenten. Dus een vergelijking van de nieuwe uitkeringen (zonder Haaren) t.o.v. de huidige
uitkeringen (inclusief Haaren). Ten tijde van het opstellen van dit rapport is deze berekening nog niet
gereed. Dit maakt feitelijk ook geen direct onderdeel uit van de beoordeling van de financiële positie
van de gemeente Haaren, maar is wel relevant voor de ontvangende gemeenten om de uitemdelijke
gevolgen van de herindelingsoperatie voor de eigen gemeente te kunnen beoordelen.
In het kader van de herindeling ontvangen alle betrokken gemeenten gedurende 4 járen een
herindelingsbijdrage, als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hiervoor is
reeds eerder een berekening gemaakt.
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5.2
Specifieke expioitatieposten met niet deelbare rechten en plichten
Gekeken is naar welke jaarlijkse expioitatieposten er zijn, die niet echt toebedeeld kunnen worden aan
de ontvangende gemeenten op basis van grondgebondenheiC of op basis van de algemene
verdeelsleutel De werkgroep heeft deze expioitatieposten beoordeeld en komt tot de volgende
bevindingen:
»

*

*
»

de gemeente Haaren probeert abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, lopende
meerjarige contracten etcetera zoveel mogelijk te beëindigen per 31-12-2020 en maakt
daarbij gebruik van een contractbeheersysteem waarin de contractuele verplichtingen zijn
vastgelegd.
in omvang vormen de Verbonden partijen (waaronder Gemeenschappelijke Regelingen)
bij herindeling één van de grootste financiële risico’s in verband met de soms hoge
uittredingskosten. In de operationele fase zal een afzonderlijk ‘werkgroep Verbonden
Partijen' de consequenties van de herindeling in beeld moeten brengen en maatregelen
benoemen voor een soepele overgang en minimalisatie van risico's. Daaronder horen ook
de dienstverleningsovereenkomsten, die ondergebracnt zijn bij MijnGemeenteDichtbij op
het gebied van Belastingen en ICT/Informatievoorziening. De
dienstverleningsoverecnkomst voor ICT-infrastructuur en -ondersteuning verdient daarbij
extra aandacht vanwege de technische complexiteit.
De gemeente Haaren neemt tevens Ceel in de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningsschap De Dommel (WSDV waar de uitvoering van de Participatiewet
(oude Wsw) in ondergebracht.
voor voorzienbare, meerjarige verplichtingen die de hcrindelingsdatum overschrijden,
wordt indíén nodig uiterlijk fn de jaarrekening 2G2G een voorziening gevormd.
de kosten voor dienstverlening door het regionaal archief worden overgenomen door de
rechtsopvolger Oisterwijk, aangezien die Ce zorg voor het hele (ongesplitste) Haarense
archief overneemt. De rechtsopvolger kan wel - naar rato - een doel van de structurele
Deheerkosten doorberekenen aan de overige overnemende gemeenten.

Conclusies specifieke expioitatieposten met niet deelbare rechten en plichten
Conclusie is dat hier geen bijzondere risico's of aandachtspunten gezien worden Wei is de
ontvlechting van verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen een punt van
aandacht in het vervolgtraject.

5.3
Subsidies
Meerjarige verplichtingen zijn in het geval van subsidies aan de orde zodra een subsiare een
structureel karaKter draagt. Aan eventuele afbouw van dergelijke subsidies zijn wettelijke grenzen
gesteld. De gemeente Haaren verstrekt op dit moment twee van dat soort subsidies:
prestatiesubsidies (totaal C 245.000) en waarderingssubsidies (totaal ê 120.000). De
prestatiesubsidies komen vooral terecht bij professionele dienstverleners in het sociaal domein (o.a.
Juvans , MEE); hoewel deze subsidies per kalenderjaar verleend worden, dragen deze wel een
structureel karakter. De waarderingssubsidies komen vooral terecht bij vrijwilligersorganisaties en
worden zelfs voor een periode van 4 jaar verstrekt (2015-2018 2019-2022), de overnemende
gemeenten ontkomen er dus niet aan deze subsidies in de eerste járen na herindeling te continueren
en in deze periode te zorgen voor integrate in hun eigen (subsidiebeleid
Conclusie subsidies
Van het totaalbedrag dat Haaren aan subsidies verstrekt, heeft ongeveerd 365 000 een structureel
karakter. Overnemenűe gemeenten moeten er rekening mee houden dat zij deze verlichtingen niet
zonder meer per direct kunnen verlagen of stopzetten.
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5.4
Personeelskosten
De extra kosten die vóór de datum van herindeling gemaakt worden om mogelijke knelpunten rondom
de inpassing van medewerkers te voorkomen dan wel op te lossen, komen ten laste van oe exploitatie
van de gemeente Haaren. Ditzelfde geldt voor de extra kosten die gemaakt moeten worden voor de
inhuur van personeel doordat zittend personeel een andere werkgever vind. De gemeente Haaren zal
deze kosten op moeten nemen in de oorspronkelijke begroting en tussentijdse begrotingswijzingen.
De werkgroep Personeel houdt zich bezig met oe personele gevolgen van de herindeling.
Er wordt op gestuurd om zoveel mogelijk medewerkers uit te laten stromen naar een van de
ontvangende gemeenten, dan wel andere werkgevers vóór de datum van henndeiing. De resterende
medewerkers per herinćelìngsdatum worden in principe verdeeld via de algemene verdeelsleutel,
zoals bepaald in het bestuursakkoord, tenzij aanvullende maatafspraken worden gemaakt. De kosten
die gemaakt moeten woľden ná de herindelingsdatum komen ten ïaste van de ontvangende
gemeenten. De herindelingsbijdrage uit het gemeentefonds is hiervoor onder andere bedoeld.
Conclusie personeelskosten
Hoe de personeelskosten zich de lopende exploitatiejaren ontwikkelen en welke personeelskosten
nog resteren per herindelingsdatum en voor rekening van de ontvangende gemeenten komen, is oo
dit moment nog niet aan te geven. De gemeente Haaren beschikt per 31 december 2017 over een
ruim eigen vermogen en een gezonde exploitatiebegroting. Daarmee is een stevige buffer aanwezig
om eventuele extra kosten tot 1 januari 2021 te dekken.

6.

Weerstandsvermogen

In paragraaf B van de jaarrekening 2017 van de gemeente Haaren is oen uiteenzetting gegeven van
het weerstandsvermogen en risicobeheersing en de berekende weerstandscapaciteit. Het
weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te
vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Bij de bepaling van het
weerstandsvermogen worden zowel de structurele als de incidentele weerstandscapaciteit in
ogenschouw genomen.
Het totale weerstandscapaciteit bedraagt 6 12,5 miljoen terwijl de benodigde weerstandscapaciteit
voor het afdekken van de risico's is berekend op C 3,6 miljoen. Dit resulteert in een weerstandsratio
van 3,5 wat als meer dan uitstekend kan worden gekwalificeerd. (Uitstekend - ratio beven 2.)

Beschikbare weerstandscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit
Post onvoorzien
Algemene re serve
Beschikbare weerstandscapaciteit

1.050.000
47.000
11.364.000
12.461.000

Benodigde weerstandscapaciteit
Algemene risico's

1.411.000

Structurele risico's

851.000

Incidentele risico's

1.305.000

Benodigde weerstandscapaciteit

3.567.000

Resterende weerstandscapaciteit

8.894.0ŌU

Ratio

Beschikbare weerstandscapaciteit

3,5

Benodigde weerstandscapaciteit
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In bovenstaande risico-inventarisatie zijn niet de risico's van de grondexploitatie meegenomen. Deze
zijn per eind 2017 berekend op C 1,9 miljoen. Hiervoor is een aparte bestemmingsreserve gevormd.

Conclusies weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente Haaren is zeer goed op orde. Deze conclusie is in lijn met
de conclusie o.b.v. de algemene financiële BBV kengetallen (zie hoofdstuk 3 Algemeen).

7.

Eindconclusie financiële positie gemeente Haaren

In de hoofdstukken hiervoor is per paragraaf/onderwerp een conclusie getrokken. Uit al deze
deelconclusies is te herleiden dat de financiële positie van de gemeente Haaren goed is:
*
er is een goede vrije reservepositie
«
ce getroffen voorzieningen zijn op peii
*
het weerstandsvermogen om onverwachte tekorten op te vangen is uitstekend
*
er is sprake van enkele stille reserves
*
de grondexploitatie is op oroe (inclusief voorziening verwachte tekorten en
bestemmingsreserve voor onvoorziene risico's)
*
en we zien geen Dijzonder grote risico's in de exploitatiesfeer.
Mogelijk komen er In het vervolgtraject alsnog risico s naar voren. Op dat moment zullen er
beheersmaatregelen getroffen moeten worden. We zijn ook geen bijzondere risico’s voorde
rechtsopvolger tegen gekomen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente Haaren.
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Bijlagen

Bijlage 1

Kengetallen Besluit begroting en verantwoording en bijbehorende notitie

Bijlage 2

Balans gemeente Haaren per 31-12-2017

Bijlage 3

Meerjarenbegroting bij Perspectiefnota 2019
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Bijlage 1: Financiële kengetallen
Netto schuldquote

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-11

-12

5

1

-1

4

6

2

-5

Boxtel

88

87

72

65

55

56

63

64

64

57

Vught

69

73

71

75

75

61

70

65

83

85

Tilburg

12

9

7

2

-1

2

43

52

56

57

Oisterwijk

112

118

114

7

87

62

74

76

53

52

Netto schuldquote
gecorr.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-22

-22

-4

-8

-10

-5

-5

-8

-15

Boxtel

60

61

51

51

43

45

53

0

0

0

Vught

67

7t

71

74

74

61

68

63

82

84

Tilburg

-6

-3

-6

-6

-7

-2

38

49

52

54

Oisterwijk

110

117

113

4

85

61

72

74

51

40

Solvabiliteit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

51

43

53

44

52

51

54

57

59

59

Boxtel

26

24

23

21

25

25

23

23

25

26

Vught

34

35

37

36

37

40

41

45

41

39

Tilburg

74

74

74

75

80

82

59

55

53

54

Oisterwijk

19

13

15

18

21

2S

23

24

35

41

Structurele
exploitatieruímte

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

6,9

3,1

1,7

0,6

1,2

1,5

1,5

Boxtel

3

8,9

3

1,9

2,5

1.8

2,1

3

1

-3

0

-1

0

1

1

4,5

4,7

8,4

8,9

2

2,1

1.9

1,5

3,3

3,3

0,1

0,6

0,3

0,6

Vught

3

4

Tilburg
Oisterwijk

GrondexpEoitatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

20

30

32

33

19

24

19

17

11

4

Boxtel

29

31

26

1C

10

9

7

8

8

6

Vught

13

13

11

8

2

0

-5

■3

0

0

13

P 9
J ’•f jļ gemeente
Haaren

Wfwfrkŕne

Oisterwijk

Vught

bract»1

ü
GEMEENTE TILBURG

Tilburg

4

9

7

8

8

8

9

9

9

10

Oisterwijk

41

44

45

36

29

16

11

8

2

3

Belastingcapaciteit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202-

Haaren

115

116

114

113

113

113

113

Boxtel

100

98

99

99

99

99

99

129

126

136

131

132

132

132

132

77

79

77

78

77

77

78

78

114

119

108

112

112

112

112

Vught
Tilburg
Oisterwijk

81

Beoordeling van de kengetallen
Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoef een hoge schuld geen nadelig
effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigei vprmogen en baten tegenover die schuld staat
en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is dus, met andere woorden, niet mogeiįk om een ndividueel kengetal
',e gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd n samenhang moeten worden bezien, omdat
zeaileen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie vaneen gemeente of
provincie. De kengetallen zijn daarom gezamenlijk opgenomen in de paragraaf wee'standsvermogen en risicobeheersing. Omdat de
kengeiaf en in hun onderlinge relatie moeter wo'den bezien irt de beoordeling van de financiële positie is het van belang dat niet
alleen de kengetallen worden opgenomen in oe paragraaf weerstandsve-mogen en risicobeheersing maar ook wcrden voorzien van
een adequate toelichting.
Geen externe normering

Omdat de kengetallen in de eerste plaats bedoeld zijn om inzicht te geven in dë financier positie ten behoeve de horizontale
verantwoording, is een externe normering met aan de orde. Dit is een keuze van de gemeente of provincie zelf. Het is de rol van het
college of GS om aan de hand van de kengetallen de financiële portie toe te lichten en de rol van de raad of staten om eventueel
bijstellmgen te verlangen.

Hierna volgt een nadere toelichting van bovenstaande totaaloverzicht van kengetallen.
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Financiële kengetallen -1.1 Netto schuldquote

Netto schuldquote

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-11

-12

5

1

-1

4

6

2

-5

Boxtel

88

87

72

65

55

56

63

64

64

57

Vught

69

73

71

75

75

61

70

65

83

85

Tilburg

12

9

7

2

-1

2

43

52

56

57

Oisterwijk

112

118

114

7

87

62

74

76

53

52

Netto schuldquote
140

120
100

2014^

2015

-20

-40
— — Baren

- Boxtel

--

Vught

Tilburg

Cisterwijk

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd vooralle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote wee'spiegelt het niveau var de schuldenlast van de
medeoverheid ten opzicnte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de
netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn
afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bíjvccrbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks
aľlossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er SDrake is van doorlenen
wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleenoe gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen).
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Financiële kengetallen -1.2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
Netto schuldquote
gecorr.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

-18

-22

-22

-4

-8

-10

-5

-5

-8

-15

Boxtel

60

61

51

51

43

45

53

0

0

0

Vught

67

71

71

74

74

61

68

63

82

84

Tilburg

-6

-3

-6

-6

-7

-2

38

49

52

54

Oisterwijk

110

117

113

4

85

61

72

74

51

40

Netto schuldquote gecorrigeerd
140
120

100
80
60
40

20

0
-20
-40
— — Haaren

Boxtel

Vugĥt

Tilbure

Oisterwijk

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld. hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de
medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de drukvat de rente'asten en de aflossingen op de
exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de
netto schuld quote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo xan een hoge schuld warden veroorzaakt doordat er leningen zijn
afgesloten en die gelden vervolgens-wordencoorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt v/eer jaarlijks
aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geer probleem tezi,n. Om inzichtte verkrijgen in hoeverre er sprake is van doodener*
wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen).
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Financiële kengetallen -1.3 Solvabiliteit
Solvabiliteit

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

51

43

53

44

52

51

54

57

59

59

Boxtel

26

24

23

21

25

25

23

23

25

26

Vught

34

35

37

36

37

40

41

45

41

39

Tilburg

74

74

74

75

30

82

59

55

53

54

Oîsterwijk

19

13

15

18

21

29

23

24

35

41

Solvabiliteit
90
80
70
60
50
40
30
20

10

0

Haaren

Boxtel

Tüburg

Oîsterwijk

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft i nzicht i n de mate waari n de provincie of gemeente in staat is aan íiaař fi nanciêle verpl ichti ngen te voldoen. I ndien er
sprake is van een forse schuld én veel eiger vermogen [het totaal van de algemene er de bestemmingsreserves), hoeft een hoge
schuld geen orobleem te zijn voor de financiële posit,e. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien eer. lening is aangegaan omdat het eigen
vermogen niet liquide is (omdat het vastzit in b^voorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd).
Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid varr de provincie of gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in
combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een provincie en gemeente.
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Financiële kengetallen -1.4 Structurele exploitatieruimte
Structurele
exploitatieruimte

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

6,9

3,1

1,7

0,6

1,2

1,5

1,5

Boxtel

3

8,9

3

1,9

2,5

1,8

2,1

3

1

-3

0

-1

0

1

1

4,5

4,7

34

8,9

2

2,1

1,9

1,5

3,3

3.3

0,1

0,6

0,3

0,6

Vught

3

Tilburg

2013

4

2014

Oisterwijk

Structurele exploitatieruimte
10
8

6
4
2

0
2012

2017

201»

2
-4
Haaren

- Boxtel

Vught

«iplburg

1 Oisterwijk

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financier positie is het ûok van belang te kijxen naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele
baten zi,n bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds of provinciefonds en de opbrengsten uit de onroerende
zaakbelasting OZB respectievelijk opcenten op de motorrijtuigbelastingen, Dit kengetal gee*! aan hoe groot desttucturele
exploitatìeru'mte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en oeze worden vergeleken met de totale
baten. Een positie' percentage betekent dat de structurele balen toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en
aflossing van een lening) te dekken.
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Financiële kengetallen -1.5 Grondexploitatie
Grondexploitatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

20

30

32

33

19

24

19

17

11

4

Boxtel

29

31

26

10

10

9

7

8

8

6

Vught

13

13

11

8

2

0

-5

-3

0

0

Tilburg

4

9

7

8

8

8

9

9

9

10

Oisterwijk

41

44

45

36

29

16

11

8

2

3

Grondexploitatie
5C

40

30

20
10

0
2018---’^-' 7019

-10
— — Haaren

Boxtel

Vught

Tilburg

1

- Oisterwijk

Grondexploitatie
De afgelopen járen 'S gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente Indien
gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebber zij een
schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld Is het van belang om Le weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het
project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal
grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondposite (de waarde van de grond) Is ten opzichte van de totale [geraamde) baten.
Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico, Het is dus belangrijk om
le kunnen beoord elen of er eer reele verwachting is of grondexpl oitatie ttan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staa t de grond
Legen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leid; dit tot een lager eigen vermogen en dus een
lagere solvabiiitétsratw.
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Financiële kengetallen -1.6 Belastingcapaciteit
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Haaren

115

116

114

113

113

113

113

Boxtel

100

98

99

99

99

99

99

129

126

136

131

132

132

132

132

77

79

77

78

77

77

78

78

114

119

108

112

112

112

112

Belastingcapaciteit

2012

2013

Vught
Tilburg

81

2014

Oisterwijk

Belastingcapaciteit
160
140

120

100
80
CO
40
20
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— Haaren
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2015

—— Boxtel
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2017
Vught

2018

2019

2020

2021

Tilburg

Belastingcapaciteit
De OZB en de opcenten zijr voor gemeenten respectieve.i|k provincies de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De
belasîingcapad teit geeft inzich L in d e maLe waari n bij het voordoen van een fi na nciële tegenval Ie r in het volgende begrotingsjaar kata
worden ongevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven iseen ijkpunt nod'g. In dit geval landelijk
gemiddelde tarieven.
Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en
reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend
hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is darr sprake van belastingcapaciteit d e niet benut wordt). Voor de provincies
wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde (andelrke gehanteerde tarief voor de opcenten.
□e mate waarbij een tegenvaller kan women bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneet een
gemeente of provincie te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de
woonlasten of opcenten al relatief hoog zi;n, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsluren.
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Conclusies op basis van bovenstaande BBV kengetallen:

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat de financiële positie van alle betrokken gemeenten
gemeten aan de hand van deze kengetallen, als gezond mag worden bestempeld.
Uit de cijfers valt af te leiden dat:
»

De netto schuldquote in alle gemeente ruim onder de door de VNG geadviseerde maximumnorm
van 1300Zo ligt;

»

Het kengetal voor de grondexploitaties in vrijwel alle gemeenten onder de 10o7o ligt, of daar naar
toe beweegt in de komende jarer {bij een score boven de lOVo zou volgens de normering van de
VNG in bepaalde situaties van een kwetsbare situatie sprake kunnen zijn)

*

De structurele exploitatieruimte zonder uitzondering positief is:

*

De betrokken gemeenten verschillend scoren wat betreft belastingdruk: Tilburg ligt onder het
landelijk gemiddelde, Boxtel zit vrijwel op hot landelijk gemiddelde, de overige gemeenten scoren
hoger,

«

De gemeente Haaren zich ten opzichte van de vier cvernemende gemeenten gemiddeld verhoudt
op het gebied van: structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit.

«

De gemeente Haaren zich iri pos'tieve zin onderscheidt van de ovememende gemeenten met een
zeer lage (en dus gunstige) netto schuldquote en een behoorlijk hoge (en dus eveneens gunstige)
solvabiliteitsratic
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Bijlage 2: Balans gemeente Haaren per 31*12-2017

XCTIVA

31 december
2017

31 december
2016

1.203

1.437

Vaste activa
Immateriële vaste activa (IVA)
-Kosten verbonden aan het s!ui!en geldleningen en het saldo van agio en disagio
-Kosten van onderzoek en ontwikkeiing
-Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Totaal immateriële vaste activa

0
1.203

1.437

14.851

16.426

5.213

4.925

Materiële vaste activa (MVA)
-Investeringen met een ecoromĩsch nut
-investeringen net een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
-Gronden uitgegeven in erfpacht

Tctaal materiële vaste activa

815

"99

516
21.394

516
22.066

29

29

2.272

2 324

551

589

119
2.972

153
3.095

25.569

26.598

Financiële vaste activa (FVA)
-Kapitaalverstrekkingen aan:
-deelnemingen
-gemeenschappelijke regelingen
-overige verbonden parijen
-Leningen aan:
-openbare lichamen
-woningbouwcorporaties
deelnemingen
-overige verbonden oartijen
-Overige langlopende leningen
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische íooptijd van éen jaar of langer
-Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar cf langer

Tctaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa
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1

1

I

ļ Víottende activa
Voorraden
-Grond- en hulpstoffen
-Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
-Gereed product en handelsgoederen
-Vooruitbetalingen
Totaal voorraden

7.867

6.487

3

6

7 870

6.493

2.740

2.425

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
-Vorderingen op openoare lichamen
-Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
-Overige verstrekte kasgeldleningen
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetvpische looptijd korter dan één jaar

759
-0

-Rekening-courantverhouding met het Rijk
-Rekening-courantverhouding met niet-financiele insteílingen

48

-Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar
-Overige vorderingen
-Overige uitzettingen

3.291

3.851

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

6.839

6.276

Liquide middelen
-Kassaldi
0

0

-Banksaldi

920

201

Totaal Irquide middelen

920

202

-Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

286

928

Totaal overlopende activa

286

928

Totaal vlottende activa

15.916

13.899

Totaal generaal activa

41465

40.497

Overlopende activa
-Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel:
-Europese overheidslichamen
-Rijk
-overige Nederlandse overheidslichamen
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PASSIVA
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31 december
2017

31 december
2016

11.364

10.139

9,250

8.366

Vaste passiva

Eigen vermogen
-Algemene reserve
-Bestemmingsreserves
-Resultaat na bestemming (nog *.e bestemmen resultaat)

Totaal eigen vermogen

558

2419

21.171

20.924

Voorzieningan
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Ondcrhoudsegalisatìevoo rzieni ngen
-Middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Totaal voorzieningen

1.013

1.053

11.069

10.259

339

455

12.421

11.767

3.772

3.853

14

104

3.786

3.957

37.378

36.648

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
-Obligatielenmgen
-Onderhandse isnmgen van:
binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
-binnenlandse banken en overige financiële instellingen
-binnenlandse bedrijven
-openbare lichamen
-overige binnenlandse sectoren
-buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
-Door derden belegde gelden
-Waarborgsommen
-Overige leningen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
-Kasgeldleningen
-Overige kasgeldleningen
-Banksaldi

531

-Overige schulden

2.929

2.815

Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

2.929

3.346
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Overlopende passiva
-Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd en die in volgend begrotingsjaa'tot
betaling komen

1.164

-Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ortvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:
-Europese overheidslichamen
-Rijk
-overige Nederlandse overheidslichamen
-Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren
komen

10
4

503

Totaal overlopende passiva

1.178

503

Totaal vlottende passiva

4.107

3.849

Totaal generaal passiva

41.485

40.497

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Achtc'vangpositie WSW

13.252

14.562

Meerjarige contracten

1.968

Gewaarborgde geldleningen

1.489

Garantstellingen
Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

1.830

75
16.784

16.392
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Bijlage 3: Meerjarenbegroting bij Perspectiefnota 2019

Nr.

Programma naam

1

Leven

Begroting 2018
I
U

Totaal Leven

2

Wonen

Ondernemen

Bestuur

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal Bedrijfsvoering
Saldo na bestemming

I

= Inkomsten

U

= Uitgaven

1 767.786

1.767 786

12.893.604

12.737.116

11.320.001

11.226.369

11.163.663

11.125.818

10.969 330

4,109.729

3.755.729

5.737.729

5 048.120

4,488.554

6.414.955

991.028

853.634

938.391

732.825

677.226

I

305.696

94.422

94.422

94.422

94.422

u

396.566

281.482

281.210

280.937

276.760

90.870

187.06C

186.788

186.515

182.338

I

254.635

149.020

148.843

140.843

148.843

2.904.991

2.613.385

2.549.835

2.327 462

2.270.765

2.650.356

2.464.365

2 400.992

2.178.619

2.121.922

I

3.178.648

3.145.648

3.190.648

3.326.725

3.284.496

u

6.809.863

4 839.001

4.959.421

4.734.834

4.770.411

3.631.215

1.693.353

1.768.773

1.408.109

1.485.915

20.608.567

20.834.791

21.040.0/0

21.220.023

21.391.020

5.707 704

4.969.201

4.762.853

4.651.375

4.637.561

14.900.863

15.865.590

16.277.217

16.568.648

16.753.459

I

685 445

179.016

163.302

119 718

118.527

u

796.564

150 377

47 981

47.031

46.079

388.881

28.639

115.321

72.687

72.448

3.393.726

530.552

66.069

1 009.449

1.389.176

I

Totaal Alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering

1 767.786
12.931.449

3.481.729

u

7

1.787,786
13014.155

4,335.363

Totaal Beheer

6

1.826.465
13 146.466

7.762.757

Totaa' Bestuur
Beheer

Begroting 2022

6.771.729

u

5

Begroting 2021

U

Totaal Ondernemen
4

Begroting 2020

I

Totaal Wonen
3

Begroting 2019

26

Echt waar
Boter - heet het smerig goedie
Ai is i ook hoofdzak'lijk vel
Welk vel ? Vraagt ge, och! Wat moet je.
Waar men "margarine" op zet.
Opheffing botcrmijn
De na 1900 zo gewijzigde omstandigheden in
de handel, zoals de opkomst van kleine plaatse

lijke boterfabrieken en de maatregelen van de
overheid tegen de boterknoeierijen, hebben de
lokale boterinijnen en haar gentoedelijke ver
koopmethoden radicaai van de kaart geveegd.
Op 19 mei 1917 valt het doek voor de Udenhoutse bolermijn.
Formeel verdwijnt op 8 juni 1923 de boterwaag, wanneer de gemeenteraad de verorde
ning op de bolermijn intrekť?J

VJ I bO

1) Ja» Bieleman. Gexclnetleni.f van de landbouw m Nederland, 1500-1910, Boom MeppeUAmsterdam.
pug 201/202.
2) Gem.Administratie Udenhoul nr (GAU) 186 landbouwgegevens 1851/1857
3) Bernard van Dam, Oud-Brabants Dorp*leven, pag. l|4 e.v
4) GAU 152, fol 99.
5) Weekblud van Tilburg, dd. 30 dec 1865 Dit blad is apgenchl in oktober 1865. In de wekelnkse markt
berichten worden steeds de aanvuer en de gemiddelde prijs op de bolermijn van Udenhout vermeld. Hel
weekblad iş laler opgegaan in de Titburgsche Courant.
6) Archief Ned.Herv Kelk Oistcrwijk, mv.133.
7) GAU 152, ÍDİ 12(1
8) Arehief Neű.rterv.Kerk Oistcrwijk. inv. 138.
íįj GAU 152, fol 120
10) GAU 165, fol 6.
lij GAU 154, fol 51.
12) GAU 164, fol 45.
13) M C. van Ierse], Boter en boterfabriek, De Kleine Meijeriļ, jrg X (1956) nr 2
14) GAU 172, brief dd lüűcc. 1892
15) GAU 171, brief dd 14 april 1876.
16) GAU 153, fol 44, Raad 9 febr 1876.
17) Archief Am. Robben Udenhout Vanaf 1874 lot en niet 1917 zijn door de boterkopersfamilie Robben de
wekelijkse aankopen en doorleveringen op sehnfl gesteld. Ook levenngen aan particuliere klanten znn
geregistreerd.
IB) GAU 613 t/m 615, Jaarrekeningen (854 l/m 1905
191 GAU 859, 86(1 en 861
20) Tilburgsche Cnuruni. diverse edities 1905 l/m 1917 De archiefgegevens van boterhandel Robben komen
overeen mei de marktbeiichten in deze krant.
2D GAU 613 l/m 615, Jaarrekeningen 1854 l/m 1905
22) GAU 154, fol 18.
23) GAU 154, fol 51
24i GAU 184, Diverse processen-verbaal burgemeester
25) GAU 154, fol 16, Raad 23 dcc 1896
26) GAU 172 Brief dd 18 nov 1901
27) GAU 180, fol 41 Brieven tld 6 febr 1897
28) Als 13.
29) Nol Arch Udenhout, inv nr 316
30) GAU 177. brief Gemeente aan Gezondheidscommissie dd 13 april 1908
31) Weekblad van den NCB van 4 febr 1905
321 GAU 164, fol 45.

z.
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MR. PETRUS FRANCISCUS VAN COOTH EN ZIJN RELATIE MET ESCH
door Nettie van de Lsmgenberg- Scheepers

Als kind speelde ik w de van Coothstraat te Boxtel, me nauwelijks bewust van de persoon die
achter deze naam schuil gíng. In 1991 echter was ik betrokken bij de organisatie van de
heemdagen in Esch, Ik had de verantwoordelijkheid op mij genomen om hel onderwerp "
onderwijs rond 1900" uit te werken voor deze tentoonstelling. Opnieuw kwam ik de naam van
Coot It tegen en mijn interesse was gewekt. Mr Petrus Françisçus van Cooth overleed op 8 juni
1901 te 's-Hertogenbosch en hel een aanzienlijk vermogen rut. Het grootste gedeelte hiervan
vermaakte hij aan het openbaar onderwijs van 10 Noord-Brabantse en Gelderse gemeenten en
eveneens een aanzienlijk bedrag werd aangewend lol bevordering en verbetering van de veesta
pel in Brabant. Een en ander staat uitvoerig beschreven in zijn olografische testamenten, die de
lí december 1900 in bewaring gegeven zijn aan notaris Mr. H. C.E kits te 's-Hertogenbosch In
dit artikel wil ik echter alleen maar ingaan op de relatie van Mr.PF. van Cooth met Esch. Hel
dossier, afkomstig van een van de executeurs - testamentair de notaris Mr H.C.F. Rits te jHertogenbosch, werd door zijn dochter over gedragen aan heemkundekring " De Kleine Meijerij". Belangstellenden kunnen hier terecht voor meer informatie.
Wic was Meester Petrus franciscus van
Cooth f
De vader van Mr. PF. van Cooth was de arts Dr.

zatIMt
f vé 3)
DE KLEINE MEIJERIJ, jrg. 47 (1996), nummer 3

Frederik Theodorus Willem van Cooth. Deze
was geboren te Herpen op 27 januari 1792 en
overleed op 24 mei 1862 te Ravenstein, Hij
was schout van Ravenstein en van 1822-1823
provisor van het Ravensteinse Loterij fonds In
deze tamelijk welgestelde familie kwamen ver
schillende medici en juristen voor alsmede be
kleűers van ambtehjkc en geestelijke funkties.
Op 18 november 1813 trouwde hij in Raven
stein met Johanna, Francisca van Veehel. Ge
boren te Ravenstein op 30 november 1781.
overleden aldaar op 12 mei 1858. Uit hun hu
welijk werden twee kinderen geboren. Dr, Leopuldus Franciscus Wilhelmus van Cooíh, ge
neesheer te Breda. Geboren te Ravenstein 21
oktober 1814. Overleden op 27 november 1880
tn Breda. Hun andere zoon was Petrus Franciscus van Cooth, Deze werd op 19 januari 1Hİ9
te Ravenstein geboren Hij was van 1850 tol
1853 lid van de Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant Van 1853 tot 1886 was hij
griffier van de Provinciale Staten van NoordBrabant Hij was vele járen bestuurslid van hel
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en We
tenschappen. In 1853 trad hij in het huwelijk
met Wilhelmina J.M. Suijs. Deze overleed, na
een kinderloos huwelijk, in 1900 te 's-Herto83

genbosch op 24 december. Mr P.F. van Cooth
overleed up ŕi juni 1901 te 's-Hertogenbosch.
In zijn olograťīsche testamenten maakt hij zijn
uiterste wilsbeschikking kenbaar. Hieruit blijkt
dat hij een sociaal bewogen man moet zijn
geweest. Veel van zijn denkbeelden zouden
vandaag de dag nog zeker van toepassing zijn.
Hij pleit vooral voor maatschappelijke verbete
ring van de arbeidersklasse en voor verbete
ring van de slechte ontwikkeling van de jeugd
en de daaruit voortvloeiende sociale ellende.
Hij zie! goed en gedegen onderwijs als een van
de mogelijkheden om dit te veranderen. Het
onderwijs moet vooral "piaktisch gericht " zijn.
Hij wil dal er onderwezen wordt in: teekenen,
onderwi|s in handenarbeid met gebruik van

gereedschappen, landbouwonderwijs en onder
wijs in huisvlijt. Hij pleit ook voor de oprich
ting van het "Herhalingsonderwijs" omdat veel
kinderen toen door hun ouders te vroeg van de
lagere school werden gehaald om ingezet te
worden in het arbeidsproces. Zīin visie op on
derwijs staal uitvoerig beschreven in zijn testa
ment.Tot bevordemig van goed praktisch inge
richt herhalingsonderwijs, van landbouwkun
dig onderwijs, van middelbaar onderwijs en
van meer uitgebreid lager onderwijs heeft hij
aan veel gemeenten legaten geschonken.
Hel landgoed " Groenendaaľ' te Esch
In een van zijn testamenten lezen we:
Onder de hierna vermelde voorwaarden en be-

Dorpsstraat 17

in hef meer landelijk gedeelte van de gemeente standen en staan eenaanial landhuizen. Hef hief afgcbeelde
"Groenendaaľ' was in de vorige eeuw eigendom van tnr. P.T. van Cooth, griffier der provincie NoordBrabant. ín zijn testamenten van 1894 en 1897 vermaakte de eigenaar "Groenendaaľ‘ aan de gemeente
Esch "vaar hetgeen door haar in het belang van het onderwijs en van aanleg en onderhoud van kunst- en
andere wegen gedaan is".
In het begirt van deze eeuw werd "Groenendaaľ' afgebroken.

palingen vermaak ik aan de gemeente Esch het
landgoed "Groenendaaľ' met de daarbij gele
gen groote hoeve bewoond door M. Schoones
en de tot die hoeve behoorende grondend Bij
testament verleden voor den notaris Rils te
's-Hertogenhoseh dd. 24 december 1900 werd
aan de gemeenie Esch nog vermaakt de kleine
hoeve met de tot die hoeve behoordende gron
den, (te weten die gelegen rechts van de eiken
laan, loopende tusschen het huis "Groenendaal" en de kleine hoeve.)
Aan dit legaat zijn de volgende lasten en
verplichtingen verbonden:
I De gemeente Esch zal aan onze voormalige,
reeds bejaarde dienstmeid. Dien Bos te 's-Her'főgenbosch woonachtig, jaarlijks haar leven
lang uitkceren eene som van twee honderd en
veertig gulden, in vier gelijke termijnen te vol
doen, in te gaan van den dag van mijn o vet lij
den.
2. de opgaande boomen, die bij mijn overlijden
op het landgoed "Groenendaaľ' staan en ge
noegzaam uitgegroetri zijn zullen verkocht en
het huis zal afgebroken worden en gesloopt, of
althans in zoover veranderd en verbouwd wor
den, dat het ophoude een bepaald buitenver
blijf te zijn; de zuivere opbrengst van de ver
kochte boomen en van den afbraak, zou deze er
is, zal besteed worden tut delging van gemeen
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teschuldcn, alles tot beloomng
der gemeente Esch voor het
geen door haar in hel belang
van het onderwijs en van aan
leg en onderhoud van kunst
en andere wegen gedaan is.
3. de jaarlijkse zuivere op
brengst der bouwhoeve en van
de verdere eigendommen en
gronden zal na het overlijden
van Dien Bos besteed worden
lol Bevordering van het onder
wijs aan de openbare school,
meer bepaald voor herha
lingsonderwijs gepaard met
onderwijs m landbouwkunde
en in de beginselen der kennis
van de natuur, alsmede ook voor onderwijs in
de nuttige handwerken voor meisjes mits dat
onderwijs in nuttige handwerken op de Doen
bare school gegeven wordt. De zuivere op
brengst van het legaat mag ook gedeeltelik
worden aangewend tot bevordering en verbete
ring van den veestapel in de gemeente. Het is
mijn verlangen, dat de in het legaat bedoelde
gronden nimmer worden verkocht maar steeds
eigendom der gemeente zullen blijven.
Na het overlijden van Mi.P.F. van Cooth be
sloot de Gemeenteraad van Esch over te gaan
tot het slopen van "Groenendaaľ'. Het spreekt
voor zich dat veel sloopmateriaal mede ge
bruikt werd voor de bouw van verschillende
woningen te Esch. o.a. in de Dorpsstraat nr 15
en 17 en aan de Leumsdijk nr. 1, nr.3 en nr.5.
Een leeuwenkopje van het landgoed "Groenendaal is bewaard gebleven en bevindt zich
thans onder het gedenkteken, dat upgericht is
in 1990 tn verband met Esch Europees Tref
punt, aan de achterwand van het oude raadhuis
te Esch.
Hel pnivisorschap van het "Mannengast
huis" te Esch
Uit de in het archief van het Mannengasthuis
voorhanden stukken en bescheiden en ook uit

S5

1 Dat bi j uiterste wilsbeschik
king, gedagtekend zes Maart
veertien honderd een en nc
gentig, van Marten van Elmpl
en van zijne huisvrouw Ida
Roeiers is opgerigt hel Mannen-gasthuis te Eseh met de
bestemming tot huisvesting en
onderhoud van zes oude man
nen, die niet meer in staat zijn
in hun levensonderhoud te
voorzien, en van eene bejaarde
vrouw, welke niet de huishou
ding en bediening belast is.
Lenntsdijk 1-3-5

andere authentieke stukken blijkt dat het provisorsehap van het " Mannengasthuis” steeds is
uitgeoefend door naaste erfgenamen Mr FF.
van Cooth is de enige erfgenaam van Leonardus Josephus Verheyen en derhalve zijn opvol
ger als provisor van het “ Mannengasthuis ' te
Eseh.
In een verklaring van notaris Ummels dd. 30
november 1886 lezen we:
Voor mij Franeiscus Christianas Ummels, no
taris, standplaats hebbende te ’s Hertogennosch,
Hoofdplaais der provincie
Noordbrabant, in tegenwoor
digheid der na te noemen aan r0f\ 1
mij Notaris bekende getui
í5 *
gen, is verschenen: De Wel
edel Geboren Heer Meester

2. Dat het beheer van gemeld
Mannen-gasthui.s na overlij
den van Ida Roeiers voornoemd is geregeld bij
uiterste Wilsbeschikking van Marten van
Elmpl, gedagtekend tien July veertien honderd
twee en negentig, geheel en al op de wijze als in
artikel één van een extract-memonaal uit een
boek des ouden Mannenhuis tot Esch, welk
extract-memoriaal tot de archieven van het
Mannen-gasthms behoort, is omschreven, lui
tiende dat artikel als volgt;
"Dutten eeuwigen toekomenden tijden van den
selven Gasthuis sullen zijn, provisoire, loesienders en regeerders, te weeten Meester Hen

ľetrus Franeiscus van Cooth,

-0

oud griffier der Staten van
Noordbrabant, thans zonder
maatschappelijke betrekking,
wonende te 's Hertogenbosch,
aan mij. Notaris bekend, in
hoedanigheid van provisor van
het hierna te vermelden Man
nengasthuis te Esch.
Welke Heer komparant ver
klaarde:
86
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drik Pelgrom van Driel, Willem Zwijnex, en
Lambregt Jan Pauwcls zoon van Liemde. en na
der dood eenen openlijke van hun driën, heur
naaste oudste erfgenaamen i manspersonen
weesende 1 en naar doode van dien desgelijks,
en waart zaake dat er geen erfgenaamen en
waar ľ. manspersonen weesende :/ dat dan zat
zijn een naaste manspersoon van den bloede
des "geenen die gestorven is".

het provisorschap korten tijd schijnt te hebben
waargenomen en bij akte van den vierden Mei
zeventien honderd drie en vijftig, verleden voor
den Notaris Isaacq van Ruelo, residerende te
's Hertogenbosch, den Heer Theodores Prin
ten, haren neef, zooals zij in die akte uitdruk
kelijk verklaart, als des testateurs mede bloed
verwant, als provisor heeft aangewezen en bj|
dezelfde akte aan hem het provisorschap heeft
overgegeven.
In dezelfde akte compareerde insgelijks Rudolf
Roeiers, hurger van 's Hertogenbosch. als
mede-provisor van dezelfde fundatie, die ver
klaarde. voor zooveel hem aanging, met de

3. Dat de opvolgers van Willem Zwijnex en
Lambregt Jan Pauwels zoon van Liemde vooren na uitgestorven of verdwenen schijnen te
zijn, althans dat tn geen der stukken of rekenin
gen van de laatste honderd járen andere namen
meer voorkomen dan die van opvolgers van
Meester Hendrik Pelgrom.

bovenstaande overgave van premier provisor
genoegen en consentement te nemen en dezelve
ook Te lauderen bij deze en zoo voorts.

4. Dat blijkens de stukken en rekeningen, tot
het archief van voormeld Mannen-gasthuis behoorende, als provisoren van dat gesticht uit de
bloedverwanten, erfgenamen en opvolgers van
Meester Hendrik Pelgrom, in het testament van
veertien honderd twee en negentig genoemd,
voorkomen: twintig september vijftien hon
derd acht en vijftig Hendrik Pelgrom, zoon van
wijlen Meester Hendrik Pelgrom.
In de járen /.estien honderd veertig lot zestien
honderd acht en veertig Johan Pelgrom;
in de járen zestien honderd negen en zestig tot
zeven tien honderd Herman Pelgrom, als: vijf
en twintig Mei zestien honderd negen en zes
tig, twaalf February zestien honderd zes en
zeventig, nepen October zestien honderd vijf
en tachtig, drie en twintig October zestien hon
derd acht en negentig en dertig October zeven
tien hondeid.
Drie en twintig November zeventien honderd
twee en zeventien Mei zeventien honderd ze
ven Rombout Pelgrom;
zeven en twintig Juny zeventien honderd acht
en dertig en vier Mei zeventien honderd zeven
en veertig komt als provisor voor ''Maxīnnliaan Anthony Baron de Ghīstelles, gehuwd met
Vrouwe Maria Anna Pelgrom, welke na het
overlijden van haren genoemden echtgenoot

Theodores Princen, die als provisor in stukken
en rekeningen van de járen zeventien honderd
due en vijftig tot zeventien honderd zeven en
zeventig, onder anderen onder dagtekening van
zeven July 7-eventien honderd zes en vijftig,
tien September zeventien honderd zes en zes
tig, negen November zeventien honderd acht
en zestig, zeventien Juny zeventien honderd
twee en zeventig en dertien Juny zeventien
honderd zeven en zeventig, voorkomt, werd als
'oodanig opgevolgd door zijnen schoonzoon
Johannes Josephus van Veldnei, gehuwü met
Isabella Marta Princen, dochter van genoem
den Theodores Princen en van Elisabeth van
der Meulen.
Johannes Josephus van Veldhel komt als provi
sor voor in stukken en rekeningen van vijf en
twintig Ocloberzeventien honderd een en tach
tig, zeventien December zeventien honderd ze
ven en tachtig, dertig september zeventien hon
derd een en negentig acht en twintig september
achttien honderd twee en wordt m een stuk van
acht Augustus achttien honderd zes, opgeno
men in het dorpsresolutiebock van Esch van
het jaar achttien honderd zes, berustende in het
archief dergemeente Esch, vermeld In dat stuk
komt voor dat het Gasthuis bestierd wordt door
het Hoofd en Provisoor den Heere Johannes
Josephus van Veldhel.
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De Heer Johannes Josephus van Veldriel is
overleden den een cn dertigsten Maart achttien
honderd acht en werd als provisor opgevolgd
door zijnen schoonzoon Meester Gerardus Bernardus Verheyen, gehuwd met Anna Elisabeth
María van Veldriel, dochter van Johannes Jo
88
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sephus van Veldriel voomoemd en Isabella
Maria Príncen.
Meester Gerardus Bernardus Verheyen, overle
den den eersten Juny achttien honderd vijf en
dertig, is als provisor opgevolgd door zijnen
zoon, den Heer Leonardus Josephus Verheyen,
DE KLEINE MEIJEKIJ, jrg. 47 (|y96), nummer 3

die ook de eenige mannelijke erfgenaam was
van wijlen zijnen Oom Willebrordus van
Veldriel. die iń achttien honderd tien tegelijk
met zijn zwager Meester Gerardus Bernardus
Verheyen als provisor voorkomt.
Willebrordus van Veldriel is te Mechelen den
zestienden Augustus achttien honderd dríe en
dertig overleden
ī)c Heer Leonardus Josephus Verheyen is over
leden te Esch den achttienden December acht
tien honderd vijf en tachtig en heeft bij olografisch testament, in bewaring gegeven bij mij
ondergetekende Notaris den drie en twintigsten
July achttienhonderd drie en tachtig, tot zijnen
enigen en ajgehelen erfgenaam benoemd zij
nen neef Petrus Franciscus van Cooth; of
schoon deze als eenige mannelijke erfgenaam
reeds regtens provisor van het Gasthuis werd,
heeft de Heer Leonardus Josephus Verheyen
voomoemd nog voor zoveel iifwtŕŕjŗ in eene
door hem onderteekende akte verklaard dal hij
tot zijn opvolger in al zijne icgten betreffende
voormeld Gasthuis benoemd zijnen neef PF.
van Cooth.
Al de voormelde personen als: Hendrik Pel
grom Johan Pelgrom. Herman Pelgrom, Rombout Pelgrom, Maximiliaan Anthony Baron de
Ghistelies, echtgenoot van Maria Anna Pel
grom, Theodoras Princen, Johannes Josephus
van Veldriel, Meester Gerardus Bernardus Ver
heyen en Leonardus Josephus Verheyen zijn
steeds door het openbaar gezag zonder eenige
tegenspraak of eenig verzet erkend als wettig
provisor van het voormeld Mannen-gasthuis.
5. Dat in een aan den loenmaligen Gouverneur
van Noord-Brabunt ingezonden berigt van den
Schout der gemeente Esch. gedagteekend acht
en twintig November achttien honderd twee en
twintig, omtrent het Mannen-gasthuis in Esch,
onder anderen voorkomt het volgende:
a. Dit huis is gesticht in den jure veertien hon
derd een en negentig den negenden der maand
Maart, door Marten van Elmpt en Ida Roetarts.
zijne huisvrouw.
Men weet niet juist of het inkomen sedert de
DE KLEINE MEIJERIJ, jrg. 47 (1996), nummer 3

stichting door giften en dotatien is aangegroeid.
De stichters hebben gewenscht dat de door hen
vermaakte fondsen tot onderhoud van zes arme
mannen zoude worden gebruikt, hetwelk wordt
nagekomen
i. Het gesticht wordt bestierd door den provi
soir en een rentmeester of ontvanger.
Het is privaat.
De provisoir benoemt deszelfs opvolger uit de
naaste van zijne familie. De rentmeester wordt
ook door den provisoir benoemd.
De provisoir wordt niet bezoldigd.
k. De inwendige bediening van het huis wordt
door een meid gedaan en geniet jaarlijks eene
huur van zes en dertig guldens.
l. De rentmeester of ontvanger geniet jaarlijks
voor vacatie en schnifbehoeítens zes guldens
Hij doet verantwoording aan den provisoir.
Waarvan Akte
Gedaan en verleden te 's Hertogenboseh, ten
kantore van mij Notaris, op heden den dertig
sten November achttien honderd zes en tachtig,
in tegenwoordigheid van de Heeren Adrianus
Leonardus Antonius van Meerwijk, wonende
te ’s Hertogenboseh, en Wilhelmus Cornelus
Josephus Maria Stokvis, wonende te Rosma
len, beiden kaudidaat-nolaris, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing heeft de Heerkomparant deze met de getuigen en met mij Notaris
ondertekend. (Getekend)
PF van Cooth; A. van Meerwijk; W Stokvis;
F,C. Ummels. Notaris.
Geregistreerd te 's Hertogenboseh den eersten
December 1800 zes en tachtig deel 132 folio 23
verso vak 3 twee bladen een renvooi. Ontvan
gen voor recht een gulden twintig cent
De onlvanger (getekend) van Asfen.
Uitgegeven voor woordelijk
gelijkluidend Afschil It
Ummels Notaris
In de benoemingsakte «ld 29 november 188b
lezen we:
Voor mij Franciscus Chrislianus Ummels, No
taris, standplaats hebbende te 's Hertogenboseh,
89

hociťdplaats der provincie Noordbrabani, in te
genwoordigheid der na te noemen -aan mij
Notaris bekende - getuigen, is verschenen:
De Wel Edel Geboren Heer Meester Petrus
Franciscus van Cooth, oud griffier der Staten
van Noordbrabant, thans zonder maatschappe
lijke betrekking, wonende Ie 's Hertogenbosch
aan mij Notaris bekend. Welke Heer komparam
aan mij Notaris heeft ter hand gesteld en in
bewaring gegeven eene níet gedagteekende
onderhandsche akte, onderteekend door wijlen
den Heer Leonardus Josephus Verheyen. in le
ven burgemeester der gemeente Esch, aldaar
overleden den achttienden December achttien
honderd vijl en tachtig, waarbij deze verklaart
dal bij het maken van zijn olografisch testa
ment het zijne bedoeling was dat zijn, erfge
naam, aan wien hij vermaakt heeft al zijn goe
deren, die hij bij zijn overlijden zou nalaten,
hem in al zijn regten zal opvolgen, die hij
ondergetekende heeft op het gesticht alhier (te
Esch) in veertien honderd een en negentig door
Martínus van Elmpt en Ida Roeters opgerigt, en
dal hij dan ook nog bij die onderhandsche akte
voor zooveel noodig tot zijn opvolger in al
zijne regten betreffende voormeld gesticht be
noemt zijnen neef den Heer komparanl. Welke
onderhandsche akte op verzoek van den Heer
komparant aan deze akte van bewaarneming is
vastgehecht en onder de minuten van mij Nota
ris zal blijven berusten.
Het olografisch testament, waarbij de Heer Leo
nardus Josephus Verheyen voornoemd zijnen
neef den Heer komparant lol erfgenaam be
noemt van alles wat hij bit zijn overlijden zal
nalaten, 's bij mij notars in bewaring gegeven
den drie en twintigsten July achttien honderd
drie en tachtig.
Waarvan Akte
Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten
kantore van inij Notaris, op heden den negen
tienden November achttien honderd zes en
tachtig, in tegenwoordigheid van de Heeren
Adrianus Leonardus Antomus van Meerwijk,
wonende te 's Hertogenbosch en Wilhelmus
Cornells Josephus Maria Stokvis, wonende te
90

Rosmalen, beiden kandidaat-notaris, als getui
gen. Onmiddellijk na voorlezing heeft de Heer
Komparant deze met de getuigen en met mij
Notaris ondertekend.
(Getekend) P.F. van Cooth; A. van Meerwijk;
W. Stokvis; F.C. Uinmels, Notaris.
Geregistreed te 's Hertogenbosch den negen
tienden November 1800 zes en tachtig deel 132
folio 20 recto vak 8 Een blad een renvooi.
Ontvangen voor regl een gulden twintig cent.
De ontvanger (Geteekend) van Asfen
Volgt de aan de minuut vastgehechte ondertiandschc akte.
De ondergetekende verklaart, dat bij het maken
van zijn olografisch testament, het zíjn bedoe
ling was, dat zijn erfgenaam aan wien híj ver
maakt heeft al zijn goederen die hij bij zijn
overlijden zal nalaten, hem in al zijn rechten
zal opvolgen, die ondergeteekende heeft op het
gesticht, alhier in 1492 door Martinus van
Elmpt en Ida Roeters opgerichl.
Voor zooveel noodig benoem ik dan ook nog
bí| deze tot mijn opvolger in al mijne rechten
betreffende voormeld gesticht mijnen Neef P.F.
van Cooth.
(Geteekend) L.J. Verheyen.
Geregistreerd te 's Hertogenbosch den negen
tiende November 1800 zes en tachtig, deel 73
folio 112 vers vak 5 Een blad geen icnvooi.
Ontvangen voor recht dne gulden zestig cent.
De ontvanger (Geteekend) van Asfen.

Dil artikel kwam tol stand dankzij de spontane medewerking van mijn dochter Judith die een groot gedeelte van
hel typewerk voor haar rekening nam en de heer P. Jansen die mij met raad en daad terzijde stond. Tevens stelde
hij loyaal zijl) foto's beschikbaar evenals mevr. C.Pijnenburg.
bronvermelding:
* Olografisch Testament van wijlen den Heer Mr. P.F. van Cooth te ‘s-Hertogenbosch, dd. 11 december 1894 en
12 juli 1897, den 11 december 1400 in bewaring gegeven aan den Nolans Mr. H.C.F.Rits te 's-Hertogenbosch
* Verklaring, door Mr ŘF van Cooth als Provisor van liet Mannen gasthuis te Esch dd 30 november 1886 door
notaris Ummels Ie 's-Hertogenbosch.
* Benoeming van Mr.P.F. van Cooth als opvolger in de rechten van wijlen de heer L.J. Verheyen m leven
Burgemeester der gemeente Esch als provisor van het Mannengasthuis te Esch. dd. 19 november 1886.
* Afschrift van het olografisch testament van wijlen den Heer Mr P.F van Cooth Ie 's-lierlogenbosch dd.2l
September 1891, den 26 September daaraanvolgend m bewaringgegeven aan den Nolaris F.C. Ummels aldaar,
thans berustende onder de minuten van Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk te 's-Hertogenbosch
1 Dossier, afkomstig van een van de executeurs-lestamentair de notaris Mr. H C F. Rits te 's-Hertogenbosch
* De KhplleŤ. Rîen Zijlmans, februari 1988 KUB T 7471.

Uitgegeven voor woordelijk
gelijkluidend Afschrift.
Ummels Notaris
In zijn olografisch testament van 21 september
1891 beschrijft hij op bladzijde 25 vermeld
onder artikel nr B de "Vermaking van het Provisorschap van het "Mannengasthuis" te Esch
aan de Burgelijke Gemeente van Esch. Hierin
draagt hij het provisorschap met alle rechten,
plichten en eigendommen over aan de gemeen
te Esch en komt er een einde aan een 4 eeuwen
oude traditie.
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BOXTEL
UEMKDE
LENN1SHEUVEL
Motie

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 19 apnl 2016,
overwegende dat:
-

het legaat van Cooth bedoeld is om kansarme jongeren op te leiden naar een
ambachtelijk beroep;

-

er door de járen heen onterecht gelden aan het legaat van Cooth zijn onttrokken;

-

een goed beheer noodzakelijk is om de gelden te besteden aan de juiste doeleinden;

verzoekt het college
*

Om een stichting te benoemen die de gelden van het Legaat van Cooth gaat beheren
en de inkomsten en uitgaven gaat controleren

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 19/04/2016

Namens de fractie van het CDA Boxtel,

De Commissaris van de Koningin bezoekt Esch, 1898-1923
Inleiding en transcriptie door Marden Verreijt

Van Voorst tot Voorst
De bezoeken van de Commissaris, Mr. Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst, vonden
ongeveer om de vier jaar plaats. Hier worden de bezoeken beschreven van 12 augustus 1898; 20
ļunl 1 902; 15 mei 1906, 19 april 1910; 4 juni 1915; 1 augustus 1919; 12 juni 1923.
A.E.J. van Voorst tot Voorst werd geboren op 13-12-1858 te Delden (gemeente Eist in Gelderland)
als zoon van Fduardus Ludovicos baron van Voorst tot Voorst en Barbara Catharina Josephina
Debets. Hij had zeven broers en tien zussen.
Hij huwde met Clara Maria Theresia Johanna Thijsson en ze kregen een dochter en een zoon.
Van Voorst tot Voorst was burgemeester, Statenlid en lid van Gedeputeerde Staten voor hij in
1894 Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werd. Dit ambt bekleedde hij 34 jaar, tot
1928.

De verslagen
De Commissaris hield een journaal bij van zijn werkbezoeken aan de verschillende gemeenten.
Ze staan per plaats bij elkaar. De verslagen van de bezoeken aan Esch beginnen met een
aantekening over de benoeming van de burgemeester:
"De Heer van Leeuwen, burgemeester van Esch, vroeg in het laatst van 18h6 eervol ontslag als
burgemeester. De geheele gemeenteraad en tal van ingezetenen requesteerden daarop, om van
Leeuwen als burgemeester te mogen behouden. De burgemeester, op het laatste request door mij
gehoord, verklaarde zich ter wilie der ingezetenen bereid, burgemeester te blijven. In dien zin
adviseerde ik den 19n januari 1897 bij schrijven aan den Minister nr. Kabinet. De Regeering
besliste in den door mij gewenschten zin; den 4den Februari 1897 bij schrijven A rtr,1 berichtte ik
den burgemeester, dat zijn verzoek om eervol ontslag door de Regeering werd ter zijde gelegd.
Den 12den Augustus 1898 bezocht ik deze gemeente; ik reed van s Bosch over Vught, Helvoirt
en Haaren naar Esch, vandaar naar Boxtel en vervolgens over Gemonde en St.-Michielsgestel naar
s Bosch terug
Op de grens van de gemeente vond ik eene eerewacht; kort voor de kom der gemeente kwam
een liedertafeî mij tegemoet en hield Jansen, de vader van de Bosschee rijwielhandelaar een
speech. Vervolgens ging het in optocht naar het Raadhuis, waar ik B en W en de verdere leden
van den Raad vond. Een bruidje gaf mij namens de schoolkinderen een bouquet; het raadhuis
was schoon versierd, o.a. met allerlei wapens, onder welke het mijne.
Op de audiëntie verscheen niemand dan pastoor Sprengers, een broeder van den griffier der
Staten.
Ik deed bij den raad een goed woord voor den veldwachter Vlassak, die circa f 50,- verloor door
het verbod van nevenbedieningen, zonder tegemoetkoming deswege van de zijde van den
gemeenteraad. De Raadsleden meenden, dat zij het eigenlijk wel zonder veldwachter konden
stellen, omdat er niets te doen was voor een veldwachter en er bovendien eeri rijksveldwachter
gestationeerd was. Vlassak deed biţna geen dienst en werkte meestal op zijn eigen land.

Dezelfde stoet, die mij had ingehaald, deed mij ook weer uitgeleide tot verder dan de grenzen
van Esch, nl. tot den Boxtelschen keiweg, alwaar Jansen weer meteen speech afscheid van mij
nam.
Over het algemeen genomen nam ik geen slechten indruk mede van het bestuur der gemeente
Esch. Een raadslid vroeg eene permissie voor schadelijk gedierte; ik raadde hem, zijne konijnen
maar liever te laten delven en anders zijn verzoek in het najaar te herhalen; dan zou de
burgemeester mij wel inlichten.
Den 20 juni 1902 kwam ik weer in de gemeente. Ik had vooraf Berlicum bezocht, onderweg op
Overberg ontbetenen, was toen naar Boxtel gereden, terwijl ik ten slotte met Esch eindigde.
Het moreel van de bevolking staat hoog; "gedwongen" huwelijken komen niet voor; de laatste
onwettige geboorte had plaats vóór ongeveer tien jaar.
Over het algemeen gaat het bij verkiezingen kalm en vredig toe; een zittend raadslid wordt er
nooit weer uìtgestemd, maar als er soms een vacature ontstaat, dan wordt er gestemd, soms
herstemd; dan wordt er met drank en sigaren gewerkt. De Bosschenaar Jansen werd voor 2 1/2
jaar op die manier in den Raad gebracht. Zijn zoon de rijwielhandelaar bewerkte" de kiezers.
Commissie tot wering van schoolverzuim heeft níets te doen; er is geen schoolverzuim dat naam
heeft. Proces-verbaal behoefde niet te worden opgemaakt.
Van Mr, Van Cooth erfde de gemeente het landgoed Croenendaal en 2 boerderijen. Wanneer op
Croenendaal het hout rijp is, moet het gehakt worden; er werd reeds voor f 4.500,- gehakt; de
rest circa f 6.500,- waard, wordt in het najaar van 1902 verkocht. Het geheele legaat zal circa
24.000,- waard zijn en moet gebruikt worden om schuld te delgen, voor landbouwonderwijs,
voor herhalingsonderwijs. Gemeente heeft echter geen schuld.
Wijlen Mr. Van Cooth was provisor van het Mannengasthuis te Esch. Dii gasthuis werd in 1492
gesticht door Marten van Elmt en Ida Roeters, zijne echtgenoote. In gezegd gasthuis worden zes
oude mannen verpleegd en hebben samen 'eene eerbare maagd 'om hen te verzorgen;
sommigen storten een klein bedragen kopen zich op deze wijze een plaats in het gasthuis,
anderen worden geheel gratis opgenomen. De fondsen van de stichting bestaan uit eene
inschrijving grootboek ad f 7.000,- benevens uit eene boerderij die circa f 500,- zal geven en waar
dc ouden zoveel kunnen werken als ze willen. B en W zijn rentmeesters van het Gasthuis, terwijl
de Raad als een college van provisoren fungeert
Wijlen Mr. Verheijen, rechter te s-Hertogenbosch, was gehuwd met Juffrouw Van Veldhel; deze
laatste had fortuin; in hare familie was ook het provisorschap (het beheer) van het oud mannen
gasthuis. Mr. Verheijen had twee kinderen, een zoon en eene dochter, beide stierven ongehuwd,
de zoon was burgemeester van Esch en overleed in 1885; van hem erfde Mr. Van Cooth het
geheele vermogen, ook Groenendaal en ook het provisorschap van het Oud Mannen gasthuis.
Dat provisorschap baarde Mr. Van Cooth zorg; het was hem te moeilijk; hij vroeg aan B en W. of
zij in zijne plaats het beheer wilden voeren. Deze waren daartoe bereid en zoo legden B en W
van Esch jaarlijks, wellicht gedurende tien járen, aan Mr. Van Cooth rekening en verantwoording
at omtrent het door hen gevoerde beheer. Om het voortbestaan van de stichting ten eeuwigen
dage te verzekeren, droeg Mr. Van Cooth bij testament het beheer van de stichting ten slotte aan
het bestuur van Esch op.
De Roomsch Katholieken te Esch hebben geen eigen begraafplaats; daar is slechts ééne
begraafplaats, de algemeene. Ik heb B en W gewezen op de moeilijkheden, welke daaruit kunnen
voortvloeien en hen geraden te trachten deze te voorkomen.

Gemeentegeneesheer is Dr Wöste uit Boxtel; men is over hem zeer tevreden.
Om aan voorwaarden legaat Van Cooth te voldoen, is er eene extra hulponderwijzeres, tevens
met akte nuttige handwerken, opgeroepen.
Audiëntie verleend aan Pastoor Sprengers, die mij kwam bedanken voor wat ik deed aan zijn
broer en vooral voor diens weduwe en aan den Bosschenaar Jansen (thans raadslid te Esch), die
mij kwam bedanken, dat ik vóór 4 járen in Esch was geweest! (zoënschwerinnöther!)
Den 15 Mei 1906 kwam ik weer in Esch; ik had tevoren Vught bezocht; per trein keerde ik van
Esch naat den Bosch terug.
Er is niemand voor audiëntie; ik heb dus volop tijd om met den burgemeester en wethouder v.d.
Laak - wethouder Peijnenburg is ovededen en nog niet vervangen - te praten.
Sinds mijn laatste bezoek had ergroote mutatie plaats in het personeel van den gemeenteraad;
viįf leden werden vervangen door anderen. Onder hen was Jansen, de vader van den fietsman;
diens vrouw is overleden; híj geeft aanstoot door zijn slecht gedrag; hij ontvangt vrouwen van
slechte reputatie bij zich in huis. Om hem uit den Raad te gooien, moest de burgemeester
tegenover hem gesteld worden; deze werd toen met groote meerderheid gekozen. Men vreest
echter , dat Jansen, nu er weer eene raadsvacature is, groote kans heeft om gekozen te worden;
hij werkt met bier en jenever!
Burgemeester Strijbosch valt rruj niet mede; op zeer veel van wat ik hem vraag, blijft hij het
antwoord schuldig; ik krijg den índruk, dat hij zich weinig moeite geeft om op de hoogte te
komen en zijne gemeente te leeren kennen. Een goeden indruk maakt mij wethouder Van de
Laak, een broer van den tuinman van Beukenhorst; hij heeft vroeger op Kraaijensteijn onder
Vught gewoond, toen Kraaijensteijn nog aan de familie Cremers behoorde. Hij is nog steeds in
relatie met Mevrouw Van Nispen-Cremers te Arnhem; van tijd tot tijd wordt hij daar met zijne
familie ontvangen; Mevrouw van Nispen is peettante van zijn eenige dochter.
De inkomsten uit het legaat Van Cooth zullen ten slotte wel alleen blijven dienen om de
gemeentelijke ontvangsten te versterken, zonder dat er iets bijzonders voor gebeurt. Het
onderhoud der verharde wegen drukt deze kleine gemeente zeer; vooral doordat het onderhoud
van den weg naar den Boxtelschen straatweg ook op het Boxteľs territoir ten laste van Esch is. Op
500 zielen landbouwers moet toch nog een hoofdelijke omslag geheven worden van f 650,De gemeente voert op het oogenblik voor de rechtbank te 's Hage een zeer moeilijk en gevaarlijk
proces over den verkoop van eikenboomen op Groenendaal.
De tegenwoordige gemeenteveldwachter heeft f 300,- tractement; hij kwam voor circa een jaar irt
dienst; men is over hem zeer tevreden. Het komt mij voor, dat de burgemeester wel wat groot
liefhebber van de jacht is en wat veel met Van Boekel, Hubert van Leeuwen en De Leijer jaagt.
De Leijer, de wethouder van Vught, is gehuwd met eene zuster van Hubert van Leeuwen; hi]
heeft geen kinderen en jaagt veel. Met Alphons van Rijckevorsel verdeelden ze de jacht van heel
Esch; Van Rijckevorsel heeft de jacht aan de eene zijde van den straatweg. Van Leeuwen en de
l eijer jagen de gronden aan de andere zijde.
Van Rijckevorsel overleed sept 1908; Van Boeke! October 1909; burgemeester Strijbosch
beweert, dat hij thans veel minder jaagt, omdat beide zoons van Van Boekel jagen.

Den 19 April 1910 kwam ík weer in Esch, ik was te voren in Haaren geweest; later ging ik nog
naar Boxtel en keerde van daar naar Den Bosch terug.
In plaats van wethouder Peijnenburg vind ik thans wethouder Van den Braak, een boer, die zijn
mond niet open doet. De burgemeester is thans beter op de hoogte dan in 1906; hij maakt thans
een goeden indruk.
Jansen doet geen moeite meer om in den Raad te komen; bij raadsvacaturen gaat het thans rustig
toe; meestal worden de menschen bij enkele candidaatstelling gekozen.
Procedure over eikenboomen van Croenendaal zal thans spoedig aan een eind zijn. Mr. Haefŕ (?)
stelde eene dading voor, die waarschijnlijk zal worden aangenomen; gemeente komt er dan
vrijwel zonder kleersrheuren af.
Gemeente doet niets bijzonders voor de 25 mille ex legaat Van Cooth; den heeren op het hart
gedrukt, dat het hun plicht was te trachten volgens de intentie van den erflater werkzaam te zijn.
Voor het maken van een grafkelder voor den overleden burgemeester vroeg de pastoor geld voor
de ingenomen grafruimte. Wanneer het kerkhof eene algemeene begraafplaats is, dan mocht dat
natuurlijk niet. B en W daarop gewezen en hen gevraagd het geval nader te onderzoeken.
Met de bedoeling om er later een nieuwe school ie bouwen, kocht gemeente voor f4.500,- de
woning van de vorigen burgemeester; het schoolhoofd woont daar reeds; het oude schoolhuis
wordt door gemeente voor f 60,- verhuurd.
Men verlangt zeer naar eene spoorweglosplaats te Esch; men hoopt, dat als de lijn Boxtei-Vught
dubbel spoor krijgt, voor betrekkeiiįk weinig geld eene spoorwegîaadplaats zal kunnen gesticht
worden.
Er moeteen zeer mooi oud archief zijn, geïnventariseerd door Hr. Boudain; het staat slecht, in
eene vochtige kamer beneden in het raadhuis. Geraden op de raadszaal eene kast te bouwen
tegen de binnenmuur en het daarheen te verplaatsen. Den catalogus door Hr. Boudain
saamgesteld had men níet; geraden dat men dien aan Hr Ebell (?' zou vragen.
Gevraagd dat men een staat zou aanleggen omtrent de exploitatie der gemeentelijke bezittingen.
De waterleidingen, door gemeente onderhouden, zijn thans bepaald goed in orde.
Voor de wegen gebruikte men aanvankelijk klinkers uit Udenhout; deze bevallen op den duur
niet; ze zijn te veel getrokken; ze schilferen af; ze kunnen niet herstraat worden, dan vallen ze
helemaal uit elkaar. Thans heeft men de zooveel duurdere Waalklinkers; verschil in prijs f 11,- tot
f 17,-.
TJen 4 Juni 1915 bezoek ik per auto de gemeente Esch; van tevoren was ik in Berlicum geweest.
Het blijft in deze kleine gemeente goed gaan; verhouding in het College van B en W is blijkbaar
uitstekend. Partijen bestaan er niet in Esch; men verwacht ook dit jaar weer herkiezing van de
aftredende raadsleden bij enkele candidaatstelling.
Burgemeester Strijbosch is helaas niet erg voortvárend; de politieverordening van 1888 is nóg niet
herzien; eene uitvoerige beschrijving van de exploitatie der gemeentelijke bezittingen was er ook
nog niet; voor een en ander zal nu spoedig gezorgd worden.
De spoorweglosplaats aan de halte Esch is 10 April 1915 geopend; gemeente betaalt de helft der
kosten, echter in geen geval meer dan f 5.000,- Men rekent, dat er jaarlijks circa 100 wagons
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zuilen gelost worden. Nu de losplaats er is, heeft men aan S.S. geadresseerd, om daar ook het
stukgoederenvervoer in te richten; men vertrouwt het gedaan te krijgen; inspecteur Corissen is er
voor.
Commissie wering van schoolverzuim is nooit in functie; er is nooit schoolverzuim, dank zij eene
prijsuitdeelmg op St.-Nicolaasavond, waaraan de gemeente f 30,- en Victor Tilman f 25,contribueren. De kinderen zijn zoo bang geen prijs te zullen krijgen, dat zij zelfs in geval van
ziekte absoluut naar school willen.
De waterleidingen zijn goed in orde; voor Esch is het niet noodig, dat het hout langs de kanten
weggehakt wordt.
Burgemeester schijnt nog veel (te veel?) te jagen, thans met de Boxtelsche Heeren Hoogerwou en
Dr. Wöster; hij jaagt thans de geheele gemeente Esch.
B en W nog eens opgewarmd om de renten van het legaat Van Cooth toch te gebruiken
overeenkomstig de intentie van den erflater.
Pastoor Sprengers was hulpbehoevend geworden; sinds 4 jaar is hij weg; hij is thans kostheer in
Nieuwkitijk. Hij werd vervangen door Pastoor Van Duuren, vroeger kapelaan te Boxtel.
Na onderzoek der quaestie is aan het licht gekomen, dat gemeente geene algemeene
begraafplaats heeft en dat de begraafplaats, vroeger ten onrechte daarvoor gehouden, een R.C.
bijzondere begraafplaats was.
Belgische vluchtelingen: de bewoners van het missiehuis te Scheut zijn naar Esch gevlucht; daar
verblijven thans 3 paters, 25 novicen en een paar knechts; voor 25 novicen betaalt het Rijk f 0,35
daags voor levensonderhoud.
Van de 25 boeren wonen er slechts 5 op hun eigen.
Den 1 Augustus 1919 bezocht ik per auto van uit Den Bosch de gemeente Helvoirt, Haaren en
Esch. De nieuwe burgemeester, Arnoldts, woont nog niet in Esch, maar ten huize van zijne
schoonmoeder te 's Bosch. Binnen enkele dagen is zijne woning gereed: dan zullen hij en zíjne
vrouw plechtig worden ingehaald.
Ook Esch gaat in de democratische richting; bij de raadsverkiezing 1919 werden drie
landbouwers gekozen en maakten verder een spoorwegarbeider, de telephoonhouder van het
postkantoor, een caféhouaer-kolenhandelaar en een metselaar hunne intrede in de Raad!
Burgemeester heeft zich nog slecht ingewerkt in diverse zaken; op mijn vragen blijft hij meestal
het antwoord schuldig.
Nog weer eens sterk aangedrongen op eene boeking van de meest belangrijke zaken betreffende
de gemeentelijke bezittingen, er desnoods een grondbedrijf van te maken.
Groote klachten over He vervuiling van de Run—Aa=Essche stroom door het fabriekswater van
Ttlburg.
Geen algemeene begraafplaats; wanneer daar een lijk zou moeten begraven worden, dan wordt
het op de algemeene begraafplaats te Bokstel bij gezet.
Salaris van de veldwachter te laag; f 700,-; geen vrije woning; sterk op verbetering aangedrongen.
Het ging den boeren de laatste járen best; ongeveer 50 fo zal thans eigen geërfd zijn; van deze
zullen echter slechts ongeveer de helft hunne boerderij in onbezwaard bezit hebben.
Den 12 Juni 1923 bezocht ik Esch en Boxtel. Het gaat in Esch niet goed; daar is blijkbaar nog al
veel partijschap De oude geschikte wethouder A. van den Braak moest er niets meer van hebben
en stelde zich bij de Raadsverkiezingen niet meer beschikbaar. Aan de uitlatingen van de Heeren

begreep ik, dat het in den Raad nog al eens spande. Bij de Raadsverkiezingen ontbrak alle leiding;
er moest gestemd worden over drie lijsten; vijf leden werden herkozen.
Plaatselijke belastingen bijzonder hoog, niettegenstaande de inkomsten uit het legaat Van Cooth
dienen voor gewone gemeentelijke uitgaven; zoo besteedde men f 25.Ū00,- van het legaat voor
den bouw van eene school; in 40 jaar moet die som weer op het Grootboek geplaatst worden;
2 1/20zó per jaar. Niettegenstaande het geld in 1921 voor schooibouw was uitgegeven, was er nog
geen cent op het Grootboek geplaatst! De school kostte t 34.300,-. Het Rijk betaalde daarin 25Ŵ
Voor den grond te laat gedeclareerd; de 25^ó daarom niet ontvangen.
Er is in Esch geen bijzondere school; op de openbare gaan circa 100 kinderen, waarvan een
tiental uit Vught; jongens en meisjes. Komt er op den duur bijv. eene bijzondere school voor
meisjes, dan kan de school in tweeën worden gesplitst: eene voor de meisjesschool en eene voor
een jongensschool, Fr zijn r.l 4 klaslocalen.
Het archief is niet beschreven; er is niemand, die het in orde kan maken; de Rijksarchívarìs heeft
geen tijd. Een gedeelte staat te verspochten ^beschimmelen MVl beneden in het vochtige
Raadhuis.
Esch moet alle harde wegen onderhouden: den Keiweg naar Vught en den Klinkerweg van den
Bosschensteenweg tot Haaren, dus ook dat gedeelte van dien Klinkerweg, dat onder Boxtel ligt.
Dat kost jaarlijks f 1.000,- tot f 1.200,-. Bovendien twee groote bruggen over de Run of Essche
stroom.
Van den winter waren er 10 werkeloozen, welke de gemeente werk verschafte tegen f 2,- daags.
Aan de stnomzuivelfabriek wordt de melk van 400 koeien verwerkt, waarvan 200 uit Esch.
Fabriek kostte f 25.000,-, waarop afbetaald circa f 15.000,-. De zaak marcheert goed. Een zoon
van wethouder A. v.d. Braak is directeur.
Het goederenvervoer aan de halte Esch komt vooral ten bate van de boeren uit Haaren; deze
rijden dan nog bovendien den Klinkerweg van Esch kapot.
Als het s zomers erg warm is, heeft men veel last van stank,, veroorzaakt door het Tilburgsche
fabriekswater.
Burgemeester Arnoldts viel mij niet mede; bij was er blijkbaar zeer mede ìngenomen, dat ik op
het laatst veel met de wethouders sprak en hij een zwijgende rol kon vervullen. Zijne ónmogelijke
antwoorden dwongen mij ten laatste mijne vragen tot de wethouders te richten.
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 03-02-2019 15:46 01

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-malladres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

grenscorrectie Esch m.b t. Landgoed
Beukenhorst
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Bijlage

Ik vind dit omdat:

De leefgemeenschap (inwoners) aan de
zuidkant van Beukenhorst, doet geen
goed een de samenleving van deze
gemeenschap
Deze inwoners wonen al honderden
járen binnen de gemeenschap Esch.
Ik vind dat de sociale cohese van de
gemeenschap voorrang verdient voor
ae financiële belangen van een groot
grondbezitter
Een afgesloten landgoed vormt
geografisch al een afgesloten gebied
tussen de openbare wegen.

Bijlage

Pagina 2
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 06-02-2019 12:12:30

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op bet
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeestei en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Ik vind van het herindelingsontwerp:
Betreft onderdeel Helvoirts Broek f
Broeksteeg:
Pagina 1

Niet de gemeentelijke begrenzing deels
in de Broekleij, maar het gehele
waterberging- en reserveringsgebied
Helvoirts Broek met alle (deels)
ingelegen percelen herindelen bij de
gemeente Vught of Boxtel, inclusief de
rond het Helvoirts Broek gelegen
attentiegebieden.
Gemeente Haaren communiceerde veel
te weinig over het waterberging- en
waterreserveringsgebied in hun
gemeente.
Wat weet gemeente Oisterwijk eigenlijk
over waterberging- en
waterreserveringsgebied en de
gevolgen hiervan voor de toekomst in
net Helvoirts Broek ?

Ik vind van het herindelingsontwerp:

Hieraan voorafgaand:
2018 - Provincie zienswijze C2220333
ontwerp wijziging verordening water,
mevrouw inr.
2018 - deRechtspraak SHE 18-764 WOB
procedure
2018 - deDommel bezwaar
watersysteemhefñng WB3303864
2018 - deDommel bezwaar 3811957
2018 - Haaren bezwaar aanslag 226016
2018 - deDommel melding
wateroverlast
2017 - Provincie zienswijze C2207442
ontwerp natuurbeheerplan, dhr. M.
Diependaal
2017 - Haaren WOB bezwaar
procedure Z36771
2016 - deDommel melding schade
Z39694
2016 - Haaren aanspraak door SRK
1455504 1TGP1
2016 - deDommel melding
wateroverlast
2015 - deRechtspraak SHE 15 6385
afvalstoffenheffing i riolering
2014 - deRechtspraak SHE 14 i 2895
WOZ procedure
Enzovoort, en dat sinds 2013, gelet op
WOZ waardepeildatum 1 januari 2011

Bijlage

2019 - Haaren Helvoirts Broek
begrenzing waterberqingpdf (6.9 MB)
2019 - Provincie
' reactie op
gesprek.pdf (154.1 KB)

Ik vind dit omdat:

De gemeente Haaren heeft er in het
verleden tot en met heden blijk van
gegeven de in- en aangelegen
mrceeleigenaren ten aanzien van het
jenoemon van uobiedsbegrenzing en
feitelijke waterberging deze eigenaren
Pagina 2

2-0

m3

Ik vind dit omdat:

niet afdoende te informeren, maar deze
met hierdoor veroorzaakte problemen
te laten zitten c.q. niet tijdig te
reageren.
De gemeente Vught zou de
porceeleigenaren van Broeksteeg 5 in
2008 desgevraagd over waterberging
en waterreservering op het door hem
destijds net verworven perceel correct
hebben geïnformeerd.
Gemeente Haaren verstrekte hun een
bouwvergunning.

Bijlage

2019 - Haaren herindeling zienswijze
pdf (256.8 KB)

Pagina 3
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Zienswijze herindeling
Toelichting
Met dit formulier dient u een zienswijze m op hel henndelingsontwerp van de gemeenten
Haaien. Oîsteiwijk. Boxtel. Vught en Tilburg,
1 'w ziensw ijze moet betrekking hebben op één of meerdere onderdelen van hel
lieri ndet ingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met 14 februari 2019. Dan sluit de ziensvvÿzeperiode Te
laat ingediende zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Let op: velden met een

zijn verplicht

VnotİL.*iicjs "
lusŕcnuic^cìisi

Aclncriiiiīim

4

’

Straal return 4

Huisnummer
ľoslĽOllľ

\Y m inplant*
]eletifomiuinini,T
li-niiiiliubes '
■\iin college \an hullet nccsi er en wethouder* \;m: "

19

r
r

r
r

I hiaten

.

,

OksIcTwijk
Box ld
VUĽİ1İ

I ilburjr

Reactie en motivatie
Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp: Betreft onderdeel Helvoirts Broek I Broeksteeg:
Niet de gemeentelijke begrenzing deels in de Broekleij, rnaasr liet gehele waterberging
en restn eringsgebīed Helvoirts Broek met alle (deels) ingelegen percelen herindelen bij
de gemeente Vughl of Boxtel, inclusief de rond het Helvoirts Broek gelegen
attentiegehiťden.
Gemeente Haai en communiceerde veel te weinig over het waterberging- en
walerrescrveringsgebied in bun gemeelde.
Wal weel gemeente Oistenvijk eigenlijk over waterberging- en watcrrescrvcringsgchied
en de gevolgen hiervan voor de toekomst in het Helvoirts Broek ?

Hieraan voorafgaand:
201S - Provincie zienswijze ( 2220331 ontwerp wijziging verordening water,
mevrouw mr,
2018 - dcRcchtspraak SHEI8-764 WOB procedure
20Í8 - dcDommel bezwaar watersysteemhcffing WB3303864
2038 - deOommel bezwaar 3811957
2018 - Haai en bezwaar aanslag 22&016
2018 - deDomniel melding wateroverlast
2017 - Provincie zienswijze C2207442 ontwerp nadiurbelieerplau, dlir.
2017 - Haai en WOB bezwaar procedure Z36771
2010 - deDonimel melding schade Z39o94
2010 - Haarcn aanspraak door SkK I4555041TGP1
201 ft - deDonimel melding wateroverlast
2015 - deReclitspraak SHE 15 - 6385 afvalstoffenheffing i riolering
2014 - deReclitspraak SHE 14 i 2895 WOZ procedure
Enzovoort, en dat sinds 2013, gelet op V» OZ waardepeildatum 1 januari 2011
Bijlagen:
2019- Provincie
reactie op gesprek
2019 - Haaren Helvoirts Broek, begrenzing waterberging

Bestand! en I toevoegen
Ik vind dit omdat
De gemeente Haaren heeft er in het verleden tot en met heden blijk van gegeven de inen aangelegen perceelcigenaren ten aanzien van het benoemen van gebiedsbegrenzing en
feítelijke waterberging deze eigenaren niet afdoende te informeren, maar deze met
hierdoor veroorzaakte problemen te laten zitten c.q. niet tijdig te reageren.
De gemeente Vught zou de perceeleigenaren van Broeksteeg 5 in 2008 desgevraagd over
waterberging en w aterreservering op het door hem destijds net verworven perceel
correct hebben geïnformeerd. Gemeente Haaren verstrekte hun een bouwvergunning.
ļjįijĽį.___________________________ ________________________________________________________

BċsUuhIi en) toevoegen

Overzicht
Controleer hieronder of de gegevens die u heeft ingevuld jwsí zijn. IJ kunt terug naar eerdere
stappen met tie knop Vorige stap onderaan deze pagina
Is alles juist, klik dan op de knop Verzenden

2- Ov-i J ļHį

Toelichting

Met dit formulier dient u een zienswijze in op hel henudelingsoiilwerp van de gemeenten
Haaien. Oisterwijk, Boxtel. Vughl en Tilburg.
Ijy\ z lensvijze moet betrekking hebben op één of meerdere onderdelen van het
henndelingsomwerp
Dit formulier is beschikbaar lot en met 14 lebruari 2019 Dan sluit de zieiiswij/.eperiode Te
laat mgedtende zienswijzen worden niet behandeld

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging

Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en wethouders van:
Haaien

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp
Niet de gemeentelijke begrenzing deels in de Broekìcij, maasr Iset gehele waterberging
en reserveringsgebied Helvoirts Broek met alle (deels) ingelegen percelen herindelen bij
de gemeente Vught, inclusief de rond liet Helvoirts Broek gelegen attentîegebicdcn.
Gemeente Haai en communiceerde veel Ie weinig over het waterberging- en
vvaterreseivcringsgeliicd in bun gemeente.
Wat weel gemeente Oisterwijk eigenlijk over waterberging- en waterreserveringsgebied
en de gevolgen hiervan voor de toekomst in hel Helvoirts Broek Ý
Hieraan voorafgaand:
2018 - Provincie ziensw ijze C’2220333 ontwerp wijziging verordening water,
mevrouw mr.
2018 - dcRechtsprank SHE18-764 WOB procedure
2018 - deDonmid bezwaar watersysteemlKTfìng WB3303864
2018 - dcDomme) bezwaar 3811957
2018 - Haai en bezwaar aanslag 2260lō

201H - deDommel melding wateroverlast
2017 - Provincie ziens wi j/e C 2207442 ontwer p mituurhchcuè'plan, dhr.
2017- ľlnnrcn WOB hc/waar procedure 7J677I
2010 - deDommel melding schade 739694
2016- Haaien aanspraak doorSIĩK 1455504-JrČĢPl
2016- deDomme! melding wateroverlast
2015 - de,rechtspraak SHE 15 - 6385 afvalstoffenheffing î riolering
2014 - de Rechtspraak SHE 14 ! 28‘»5 WOZ procedure
Enzovoort, en dat sinds 2013. gelet op WÔZ waardepcildaliim I januari 2011

Bijlage
Ik vind dit omdat:
De gemeente II uitren heeft in liet verleden tot en mei lieden er Olijk van gegeven de a uil
en inliggetuie percecleigennren ten áánzien van hel henoemeit Van gebied sbegrenzing en
feítelijke w aterbergìng. de aan- en inliggendc eigenaren niet voldoende te informeren,
de/c met hierdoor veroorzaakte problemen te laten zitten en niet tijdig te reageren.

Bijlage

ot&b

To
Jan 25 at 5:38 PM
Haaren 25 jan. 2019
Geachte heer
Naar aanleiding van het gesprek van 17 jan 2019 bij het gemeentehuis, laat ik u in de bijJagen
toekomen:
2019 - Haaren Helvoirts Broek begrenzing waterberging
2012 - de Dommel jaarverslag pagina 106 īnundatīeschade te vergoeden voor het inzetten van
bergingsgebíed Helvoirts Broek 2b8daa28-b4e6-459b*95f4-1715b3e6ab02
Voorts refereer ik in het jaarverslag naar bäz. 70, juridische kwaliteitszorg, bezwaren en
schade verzoeken, waarbij in het jaarverslag niet kan worden gelezen dat het híer de waterberging in
het Helvoirts Broek van januari 2011 betreft of aan welke schadenįdende perceeleigenaren waar
schade ontstond, deze werd vergoed.
Ik voeg het mailbericht toe van mevrouw mr.
Z SRK rechtsbijstand van 15 nov. 2016 t a v.
de hydroloog, welke na mijn schademelding door mevrouw
van het waterschap de
Dommel werd toegezegd, maar die niet verscheen
Het waterschap weet natuurlijk van A tot Z wat zij doet, dus ook de waterhoogtes ín het helvoirts
Broek tijaens de waterberging van 2011, maar laat mij als belastingplichtige burger zoeken naar de
wettelijke schadebewijslast over zaken waarvan ik mag verwachten dat ik als rechtmatig
belastingbetaler gewoon correct wordt bediend, inclusief mijn recht op droge voeten, dat ik al járen
niet meer heb.
ik heb kennis genomen van uw nieuwe computermodellen ten aanzien van het waterberging en
waterreserverŕngsgebíed.
Hoe meent de provincie de scheiding tussen waterbergingsgebied en watemeserveringsgebied m het
veld te hebben gerealiseerd of te zullen gaan realiseren?
In mijn beleving bleef in de afgelopen 11 járen ten opzichte van de kaan waterberg-ng járen 2008 2011 uit het draaiboek hoogwater alles in het vele achter en naast Broeksteeg 5 engewijzigd.
Het lijkt mij duidelijk dat het destijds plaatsen van een stuw in de Broekleij ter hoogte van het perceel
van het Brabants L andschap heeft geleid tol de door de provincie noord brabant beoogde vernatting
c.q. de creatie var. de natte natuurparel aan de overzijde van mijn perceel.
Welke scheiding er tussen de natte natuurparel en mijn perceel behoudens de Broeksteeg bestaat, is
mij niet duidelijk, voigens mij is de Broeksteeg een openbare weg voor verkeer en geen waterafvoer of
kenrg die er voor zorg draagt dat ik geen last het» van natte voeten.
Nu het grootste deel van mijn perceel sinds 2008 achter míjn rug om mede tot onderdeel van het
waterberging- en waíerreserveringsgebied werd gemaakt moge hel volgens mij duidelijk zijn dat ik
geen droge voeten zou moeten en kan verwachten.
Immers, zoals door de provincie werd gesteld, het berging en reserverīngsgebted wordt niet begrensd
door paden, straten en wegen, kadastrale erfgrenzen of wijkbegrenzingen.
Het feit dat er gesteld wordt dat mijn penceel met deDommel BreceKeut sinds maart 2015 tot het
beekdal is gaan behoren en ik op eigen risico zou mogen herbouwen, impliceert niet dat ik een
kamikaze ben die op eigen risico schade door nattigheid toe laat brengen, of dat dit heb gevraagd
Betreffende de door u gesuggereerde te maken aanspraak wegens schaden heb ik de eer u te
venwijzen naar SRK 1455504—1TGP1 van 24 juni 2016, alsmede de vraag door de rechter in 2018
inzake mijn WOB kwestie SHE18-764 {zie pagina 3) die beiden zijn toegevoegd.
Ik meen dat dhr.
in de gemeentelijke uitgaande postadministratie na juni 2016, 2017 of
2018 zal kunnen nagaan of, en zo ja welke react e de afd juridische zaken op de aanspraak aan de
jurist van SRK en/of mij heeft laten toekomen. Ik heb niets ontvangen, ook niet van SRK, behoudens
dat ik heb vernomen heb dat ik voor wateroverlast buiten de bebouwde kom bij net waterschap
deDommel moet zijn.
Ik meen er van uit te mogen gaan cat de bouw op mijn perceel destijds door de gemeente Haaren is
goedgekeurd en dat een gemeentelijk toezichthouder de bouwwijzen in 1992-1994 heeft
goedgekeurd ik heb in het NVM rapport van 1998 en 1999 niets ove' een bouwstop, gedempte
valkuilen of over verborgen gebreken in de ondergrond gelezen
Ik vind het vreemd dat een jarenlang zogenaamd verborgen bouwgebrek na een aantal maanden door
feítelijke waterberging ineens tot uiting komt

Het causaal verband tussen het door de gemeente gepretendeerde verborgen gebrek en mijn
npstalschade na de waterberging begin 2011 in hel Heivoirts Broek zie ik als niet bewezen.
Nl het de afgelopen week (matig) gevroren heeft, is het water ín mijn meterput bevroren, d.w.z. het
momenteel zonder water aan Broeksteeg 66 net als in vorige winter weer behoorlijk onleefbaar en
ongezond, dit ondarks het feit dat de gemeente in haar omgevingsvergunning 235*19 heeft laten
beschrijven dat riool en toilerinhoud niet onhygiënisch en niet ziekmakend is
Ik meen u hierbij correct en compleet gemformeerd te hebben.
Met vriéndelijke groet

On Thursday, January 17, 2019 11:43 AM,
Geachte heer

wrote

In navolging op het gesprek van deze ochtend met de heren
en
heb ik deze toestemming verleend om contact met u op te nemen in verband met de door u uit Ie
voeren schade-expertise en rapportage
Ik hield mij eraan om u tijdig en correct te informeren.
Met vriendelijke groet,

r
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BIJLAGE 2
Behorende bij het commissieverslag RM-0505
Verslag ìnspraakgedeelte tijdens de vergadering van de Commissie voor
ruimte en milieu (plus) van de Provincie Noord-Brabant
d.d. 8 april 2008
Provinciehuis te VHertogenbosch
OPENING EN INLEIDING
Ontvangst en welkomstwoord door voorzitter de heer ________

r-hdvan Provinciate

Sleten Noordrfìrabznt Hij geeft een uitleg ever het doel en verloop van deze
commissievergadering. Na een inventarisatie en ambtelijke beantwoording van technische vragen
ter verduidelijking van de ontwerpgebieds en reconstructieplannen staat het ìnspraakgedeelte op
de agenda. Dt voorzitter geeft aan dat vanwege het volle programma van deze
commissievergadering ieder inspreker maximaal 5 minuten inspreekdjd krijgt. Het is niet de
bedoeling de al eerder ingebrachte reactie híer te herhalen. Híj verzoekt de insprekers die deze
toelichuijg ook op papier hebben deze bij hem en de notulist in te leveren, zodat die als bijlage
aan he! verslag kan worden toegevoegd Na iedere inspreker krijgen de aanwezige statenleden dc
mogelijkheid vragen te stellen over de msptaakreactie. Het is tijdens deze vergadering niet
mogelijk met de statenleden in discussie te gaan. De inspraak*caches tn toelichtingen daarop
worden uiteìndclìjk in de vergadering van Provinciale Staten op 22 april besproken en
bediscussieerd.

FORMELE ĨNSPRÁAKREACTIES
De voorzitter constateert dat 11 insprekers een mondelinge toelichting willen geven op de al
eerder schriftelijk ingediende bedenkingen. Dit terwijl er zich 12 insprekers hebben aangemeld.

10.

Debt
s spreekt in als voorzitter namens dc Vereniging van Recreanten
‘De Noenes’. Vooraf laat hij weten dat het gebied 'De Noenes’ net achter Vught ligt in
de gemeente Haaren en valt daarmee onder het plan Dc Meierij. In het Streekplan is het
woord De Noenes nergens opgenomen. Hij geeft een toelichting op zijn brief met
bedenkingen van 26 oktober 2004, Het gaat om het reconstructieplan voor de Meierij
Het gebied De Noenes bestaat uit ruim 200 particuliere percelen, doorgaans niet groter
dan ongeveer 1000 vierXante meter met veelal sienen woningen. Zijn eerste twee
bedenkingen gaan ovet het water. Het aangrenzende Helvoirts Broek staat op de
nominatie als waterop vanggebied en rond het Helvoirts Broek zou de grondwaterstand
verhoogd moeten worden ter wille van de bevordering ven natte natuur. Hij is bang dat
dc particulieren straks met de laarzen aan mogen recreëren Hij vreest forse schade aan de
recreatiewoningen Hij vraagt dc statenleden met klem: Laat dal niet gebeuren Zeg dal hij
droge voeten en droge grond mag houden. Verplicht de plannenmakers om eerst met de
recreanten te komen praten over hun ideeën. Hij is er van overtuigd dat zij er dan voor
zullen kiezen om dit gebied ongemoeid te laten In de conceptreactie proberen GS de
recreanten gerust te stellen, Zij zeggen dat het Helvoirts Broek een al lang bestaand
inundatiegebied is en dat het reconstructieplan daar niets aan verandett. Verder zeggen zij
dat verhoging van dc grondwaterstand projectmatig uitgewerkt moet worden en dat zal
gebeuren in overleg met dc streek Als gedach. wordt aan grondwaterstandverhogingen,
die de gebruiksmogelijkheden van de recreatiewoningen en gronden verminderen, zal in
overleg met GS gezocht worden naar oplossingen. Volgens GS zijn de bedenkingen van
de recreanten geen reden om het reconstructieplan aan te passen.

I

Daarmce is zijn vrees nog niet verdwenen. Htĵ vraagt de statenleden met nadruk om fcx op
toe te zien dat GS zich aan hun toezeggingen zullen houden. Hij hoopt dat het in de
toekomst niet nodig zal zijn nog cens bij de statenleden aan te moeten kloppen.
Zijn derde bedenking betreft de bufferzone rond het Tlelvoirts Broek, In z.'jn brief is
daarbīí SHO meter genoemd Achteraf gezien blijkt dit dat tot een misverstand bteft geleid,
GS delen zijn bedenking in bij die op het gebied van de beschermingszones van 5f*0
meter rond de natte natuurparcls. De zones zíjn bedoeld om verlaging van de
grondwaterstanden tegen te gaan In zijn bedenking heeft hij die soort bufferzones met
bedoeld, Įŗļij bedoelde de RNLE, die bij de recreatiewoningen als RNLE-landschapsdeel
over een breedte van - toevallig-ook 500 meter langs het Helvoins Broek ligt. Een
zodanig RNT E-landschapsdeel is ook bedoeld als een soort bufferzone om het
aangrenzende natuurgebied te beschermen. Van díe beschermende werking heeft De
Noenes vooral eind vorig jaar veel last ondervonden.
Hij geeft aan dat De Noenes geen camping of bungalowterrein is. De recreatiewoningen
zijn stuk vnor stuk particulier bezit en nooit bedrijfsmatig verhuurd, De woningbezitters
zijn al meer dan een ļaar bezig met de gemeente over de permanente bewoning van het
overgrote deel van hun woningen. In dat kader kwam in augustus (04-08-2004) de
mededeling uit het provinciehuis dat het gebied door de sterke verwevenheid van de AHS
en GHS/EHS percelen in zijn geheel werd gezĩen als EHS-gebicd en daarmee als
kwetsbaar gebied.
Dit was voor de bewoners nieuw en daarom reden om bezwaar te maken tegen de partiële
herziening van het streekplan, want de mededeling uit het provinciehuis over de EHS was
met gebaseerd op het streekplan zelf maar op niet-offïcīële detailkaarten. Dat onderwerp
is de Statenleden welbekend, GS hebben dat naar later datum verschoven en dit bezwaar
is bij de streekplanherzicning verder niet meer aan bod gekomen.
Vervolgens hebben de recreaticwoningbczitters een deskundige in de arm genomen d'e
hen een rapport heeft uitgebracht over de kwetsbaarheid van het gebied Zijn conclusie
wzs dat bijzondere natuur- en landschapswaarden te' plekke niet aanwezig zijn en dat de
bestaande waarden door het geldende bestemmingsplan voldoende beschermd zijn.
Dít rapport heeft tot grote consternatie geleid in de gemeenteraad van Haaten
Wethouders dreigden met aftreden. Op verzoek van de burgemeester ziļn 3 ambtenaren
van de provincie op 23 november vertrokken naa' Haaren om tekst en unleg tc geven. Zi
erkenden dat het gebied De Noenes op zichzelf geen bijzondere natuur- en
landschapswaarden bezit, maar . . dat het gebied in de ogen van de provincie toch
kwetsbaar is, zij het om geheel andere reden dan 3 maanden daarvoor. Deze keer namelijk
“kwetsbaai voor verstedelijking” omdat het onderdeel is van een RNLE, Immer? in het
RNLE-landschapsdeel moet nieuw stedeiijk ruimtebeslag worden geweerd. Zelfs het
omzetten van de verblijfstecreatieve bestemming in een bestemming, dat er permanent
gewoond mag worden, wordt door de provinciale ambtenaren beschouwd als een niet
toelaatbare functiewisseling.
Als de gemeente zou komen met een drrgclijke bestemmingswijziging, dan moet dc
gemeente er op rekenen dat goedkeuring zal worden onthouden. De
recrranewoningbez’-ttcrs hebben grote problemen met het perspectief dat zij iq de
toekomst steeds opnieuw met het stempel kwetsbaar gebied geconfronteerd zullen
w'orden. Om die teden hebben zij 2 maanden geleden (09-02-2005) aan alle leden van
Provinciale Staten een btief gestuurd. En een kopie aan GS. Daarin hebben zij gevraagd
om de grens van de RNLE ongeveer 500 meier op tc schuiven naar de rand van het
Ilelvoirts Broek. Tn hun brief hebben zij daarvoor dc nodige argumenten aangedragen,
die de heel*
plet zal herhalen maar wel knrt even wil noemen
®

n Dc Noenes komen geen bijzondere natuur en landschapswaarden voor;

l

»

het gebied is al volgebouwd: nieuwe percelen komen er niet meer bij. Sinds het
bestemmingsplan van 1987 gelden er harde grenzen;

«

de bebouwde kom van Helvoirt ligt even dicht tegen liet Heivoirts Broek aan als
tegen de Noenes, maar die is buiten de RNLE gehouden, terwijl dit gebied er wel
in ligt;

*

een RNLE-landschapsdeel is bedoeld als buffer voor ‘net grote natuurgebied door
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, recreant met een gtoen karakter
en extensieve landbouw. Deze doelstelling van het streekplan is gelet op de
feítelijke situatie — 200 woningen op 20 ha - niet realistisch Het geld om de
woningen af te breken is er met;

»

voor permanente bewoning van de recreatiewoningen hoeft er geen meter

bijgehouwd te worden. De maatvoering van het bestemmingsplan hoeft niet te
worden veranderd.
Samengevat houdt hij zgn vrees voor het water en vraagt hij de statenleden om het
RNLE-stempel van De Noenes af te haìen doot op plankaaft 1 de donkerbruine grens te
verschuiven naar de rand van het Heivoirts Broek -zoals dat biļ Helvoirt nu al het geval is.

SLUITING
De voorzitter hedankt alle insprekers voor hun bijdragen Hetgeen ís gezegd zal betrokken
worden bil de advisering van de Commissie voor ruimte en milieu (plus) over de ontwerpgebíedsen reconstructieplannen. Hr wenst iedereen wel thuis en sluit daarmee het inspreekgedeelte van
deze commissievergadering af.

ì

Draaiboek Hooqwater 2008 -201 I
Waterschap De Dommel

Figuur: Ligging reienti&gebied Helvoirtsche Broek Noord en Helvoirísche Broek Zuid
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Overzicht zorgkosten
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Geachte heer
U vreegt ons om een overzicht van de voor u gedeclareerde zorgkoeten over de periode 1
Jcnuarl 2009 tot en mot 31 december 2009. Dit overzicht ontvangt u bij deze brief.
Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met mijn college’s ven de klantenservice
via het telefoonnummer bovenaan dfezt brief. Zij helpen u graag.
Met vriendalijke groet,
Zorgverzekeraar VGZ

Afdelingamanegtr Daclaratleservlce
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Aan de bewoners van gebied De Noenes.
Groenstraat. Noenes, Heesakker, Blazeveidweg, Beekweg, Ruiling en Belversestraat

Uw ken mart
ui*
uiwi van
van
Uw brief
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: UIT2015/35083/RS

Behandeld door

Zaaknummer

: Z19608 tNJ beantwoording vermelden)

Vonondtnd.d

Onderwerp

: Riolering

Bijlagen

Datum

10 april 2015

Besle meneer, mevrouw,
Met enigs regelmaat ontstaan er In uw omgeving tijdens regenval problemen met de waterafvoer vis
ae riolering. Uit onderzoek Is gebleken dat tijdens regenbuien bet riool voor meer waterafvoer moet
zorgen dan we redelijkerwijs mogen verwachten: in deze brief vertellen we u meer over ae oorzaak,
het gevolg en de wijze waarop de problemen In de toekomst voorkomen kunnen worden.

Oorzaak
De oorzaak van de problemen met de waterafvoer Is het gebruik van de riolering voor afvoer van
regenwater. Verschillende bewoners hebben namelijk de regenwaterafvoer aangesloten op de
riolering. Via regenpijpen en putjes in verhardingen loopt het regenwater daardoor naar het riool
gemaal.

Gevolg
Het gevolg van dit onelgenlijke gebruik Is dat de pomp in het gemaal de hoeveelheid water tijdens
regenval niet kan verwerken. Daardoor ontstaat bij u, bij uw buren of elders ernBtlge wateroverlast.
BIJ schede kan uw verzekering hierdoor weigeren een vergoeding uit te keren. Ook kunt u aan
sprakelijk worden gestold voor schade bl] anderen.
Hoe voorkomen?
Iedere grondeigenaar Is verantwoordelijk voor verwerking van zijn eigen regenwater. Verwerking van
regenwater ken door Infiltratie in tlt grond, bevloering over het maaiveld of met behulp van
voorzieningen zoals grlndkoffers of inflltrallekratten. U kunt regenwater eventueel ook lozen In een
sloot.
Het is NIET toegestaan om regenwater te lozen op het gemeentelijk drukrīolerlngsstelsel en het
rioleringsstelsel binnen gebied De Noenes. Is uw regenwaterafvoer toch aangesloten op de riolering.
d?n dient u deze situatie te veranderen. We stellen u hiervoor 3 maanden in de gelegenheid.
Wanneer de hoeveelheid regenwater dat door ons rioleringsstelsel wordt afgevoerd In auguslus 2015
niet ie afgenomen, gaan wij aansluitingen controleren op de afvoer van regenwater.

Mgr. Bakktrsplaln 2 a Pûsİus, 44 a r076 ZG 1'AARfcN a îtlofaor.nummer ö'U - 62 72 62
IBANnr 1 .’LPC3NGH026Stl032Q8 a BTWnr. NLS042.SS.458.B02 a «ww.haaren.nl a e-mail: guheunta@hBBren.nl

Meer irrfíímŵlft
Ms u nog vragen heeft, neem dan genist contact met mij op. Ik ben te bereiken vla telefoonnummer
0411 - 62 72 82 of via e-mail oemeente@haaren.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Afdeling Ruimte en Samenleving
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3 maart 2017
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Beste menet
Op 15 februari 2017 ontvingen wij van u een verzoek om verstrekking van Informatie on arend
van de Wet openbaarheid van bestuur AA/ob). U dient dit verzoek In namens de heer
wonende aan de Broeksteec
i Haaren. In deze brief delen wij u onze beslissing rreoe.

ínhoud verzoek
In uw brief van 13 februari 2017 verzoekt u ons de volgende informatie aan u te verstrekken:
1.
Alle Informatie met betrekking tot de besluitvorming rond OV 23519;
2.
Door uw cliënt gedane meldingen ven overstroming van zijn toilet riolering In de
periode van 2006 - zomer 2015;
3.
U verzoekt teven: om de door uw cliënt bij schrijven van 26 september, 28 oktober
en 17 november gevraagde Informatie.

Besluit
1,
2.

Wij hebben besloten de Informatie gevraagd onder, de.punten 1 en 2 te verstrekken.
Wij hebben besloten díi Informatie gevraagd onder punt 3 te weigeren.

4

' '' -r

Verstrekking gevraagde Informatie ondc. punt 1 en 2
Wļ beschikken over de Informatie gevraagd onder de punten 1 en 2.

U treft Ir de bijlagen aan:
»
Rapport 2014HAA01-RD01
*
Mailbericht: 28 juli 2013,4 november 2015ŕ 9 novembur 2015 en 30 juni 2016;
e
Meldingssysteem SIM: 17-12-2012,26-07-2013, 10-06-2013. 24-09-2013,10-09
2013,16-09-2013 02-06-2016 en 04-07-2016.

Motivering weigering gevraagde Informatie onder punt 3
De Informatlu waarom uw dlënl In bovengenoemde brieven verzoekt Is gelijk aan de Informalie
dit. op basis van dit besluit aan u wordt verstrekt. Daarnaast worden door uw cliënt nog enkele
vragen gesteld.
"
- ,
De Wob ziet op verstrekking van gegevens vastgelegd In documenten. De door u cliënt gestelde
Informatieve vragen vallen hiermee niet onder de reikwijdte van de Wob. Ten aanzien van deze
vragen merken viļ het verzoek aan els een verzoek om Informatie. Onze reactie ton aanzien van
de bedoelde vragen zullen wij u separaat doen toekomen.

«Apr Bekkarspletn 21 Postbus 44 * 5076 ZG HAAREN »Telefoonnummer 0411 -62 Tĩ Eî
IDANnr NL66ĒfJGK32E5003208 » PTWrr. NL8042.69.456 B02 * www.hesren.nr> «-malt: Bemçentçfc'hiPiYü.'V
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dít besluit binnen 6 weken na de dag van verzending een
bezwaarschrift bij ons college in dienen. Als u het bezwaarschrift per post verstuurt, moet u het
voor hst einde van de termijn op de post doen. Het bezwaarschrift moet op z’n laatst een week na
afloop van de bezwaartermijn door ons zijn ontvangen.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Er moet in ieder geval In staan:
e. de naam en het adres van de indiener;
b dĩ dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift Is gericht;
d. de reden(en) van het bezwaar.
In de linkerbovenhoek van uw bezwaarschrift moet u 'bezwaarschrift' vernielden
Ook moet u, zo mogelįjk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar zich richt bijvoegen.
Op het moment dat u een bezwaarschrift bij ons college heeft Ingediend, kunt u bij de
voorzieningen rechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch ook een verzoek Indienen om een
voorlopige voorziening (bgvoorbeeld een schorsing van het beBlult). Dit verzoek moet u samen
met een liopíc van het besluit sturen naar poe&us 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. (Indien u
meer Informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure wilt kunnen wij u een brochure
toesturen.)

Meer Informatie
Ais u noġ vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ban te bereiken vla telefoonnummer
0411 -627282 of vla e-mall gemeente@haaren.nl.
illjke Qfofel
ir en wethouders,

ĥōòf3“afdeling^yirñţeen Ssmemevlnç
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00İR2AAK WATEROVERLAST

4.1

Bevindingen inventarisatie en berekening

Vznult de InventarlsrUe en de berekening van het vuilwaterrlool zijn dl volgende bevindingen waargenomen:
- Door het oplopen van het vuilwaterrlool tussen put 1C2Q39 en 162038 blijft er continu 14,5 centimeter
water stam. Hierdoor kan vuľ'K»hoping plaatsvinden;
- Or woning aan de Broeksteei ís volledig afgekoppeld, er vindt geen aFvoer plarts van hemelwater richting
gemeenterlool.
ţ Pr bewoner wilde een helofytenfllter aanleggen, maar door gewijzigde wetgeving zou dit niet meer
mogelijk zijn.
* In 2012 Is tijdens een droogweerperiode rioolwater in de woning gestroomd, als gevolg van een
pompstoring vin het rioolgemaal Scheurbroeksesteeg (toen nog een 1-pomps gemaal).
- Op 1 december 2013 en 28 Juli 2014 Is tijdens regenweer rioolwater h de verlaagde gedeelten
terechtgekomen. Op 2B Juli 2014 Is circa 80 tot 100 liter In de woning gestroomd.
- De bewoner heeft zelf een terugslagklep aan Ipten brengen, deze heeft niet optimaal gefunctioneerd,
waardoor er toch water In de woning Is gekomen.
- Na de laatste wateroverlast heeft de bewoner een noodoverstort gemaakt, de*e Is tot op heden

functioneel.
-

-

Uit de hoogtemetingen blijkt dat de locatie ter plaatse van Broeksteeg
‘et laagst gelegen punt Is op De
Noenes. Verder blijkt dat de verdiepte vloer 33 centimeter lager ligt oc.i de putdeksel in de weg, nabij de
woning.
Er Is ruim 125 m‘ berging aanwezig In het vuilwaterrlool. Deze berging Is ruim voldoende om bíj een
pompstoring minimaal 1 dagvuilwaterafvoerta kunnen bufferen.
Het vullwaterhootsteisel op De Noenes heeft voldoende afvoercapadtelt voor het aanbod aan vuil water;
Het rioolgemaal Scheurbroeksesteeg heeft voldoende afvoercapadtelt voor de afvoer van vuIIwater vanui t
De Noenes.
De persleiding achter rioolgemaal Scheurbroeksesteeg Is voldoende gedimensioneerd voor de afvoer van
vullwater vanuit De Neenes en de aangesloten drukrioleringsgemalen. BIJ regenweer kan door samenloop
van drukrfolerlngspompen een tegendruk ontstaan ten opzichte van het rioolgemaal Scheurbroeksesteeg.
wat een negatief effect kan hebben op de afvoercapadtelt.

4.2
Bepaling oorzaak wateroverlast
De looptijden van rioolgemaal Scheurbroeksesteeg In droogweerpertoden zijn redelijk contant (zie paragraaf
3.2). Op dagen waarop het regent, nemen de looptijden van de pompen toe. Hieruit kun Je aflelden dat er
regenwateraansluìtingen zitten op het rioolstelsel van De Noenes en/of het drukrloolstetsel wet aangesloten Is
op ćc persleiding vsn rioolgemaal Scheurbroeksesteeg. De hoeveelheid regenwater (ofwel de hoeveelheid
afvoerend verhard oppervlak) !s echter niet te bepalen. Dit heeft de volgende oorzaken:
í. Er zijn geen nauwkeurige regengegevens voorhanden van het gebied De Noenes.
2. Er kan niet eendulďg worden bepaald of de venceerde aansluitingen op het drukrioolstelsel zitten of dat
deze op het gebied De Noenes zitten. Door regenwateraansluìtingen op het drukrioolstelsel kan de
afvoercapadtelt van het rioolgemaal Scheur oroeksesteeg sterk afnemen, waardoor de looptijden van de
pompen ook kunnen oplopen zonder dat er extra toevoer Is vanuit De Noenes. De praktijk zal zijn dat er
zowel regenwater Is aangesloten op het drukrioolstelsel als op het vuilwaterrlool 'n De Noenes. Dit kan
nader onderzocht worden, zie paragraaf 6.2, aanbevelingen.
Op besls van de bevindingen uit de Inventarisatie en de berekeningen blijkt dat de wateroverlast bij de
Broeksteeg veroorzaakt wordt door
- regenwateraansluitingen op het vullwaterriool op De Noenes, waardoor het rioolgemaal
Scheurbroeksesteeg de toevoer niet meer kan verwerken er/of
- regenwateraansluìtingen op át drukrŕolerlngsgemale-, waardoor deze In samenloop gaan functioneren.
Hierdoor kan het rioolgemaal Scheurbroeksesteeg teruglopen In afvoercapadtelt (wordt weggedrukt).

Advies riolering Dt Noenes
8
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Naast da regenwatertoevoer op het vullwaterriool kan het oplopen van het vullwatarrlool ter plaatse van put
162038 een probleem vormen. Door het tegenschot kan hier vulloohoplng plaatsvinden.
De wateroverlast manifesteert zich ter plaatse van de Broeksteeg jmdat de verlaagde vloer van de woning 33
centimeter lager ligt dan het putdeksel In de nabijheid. Daarnaast ligt het maaiveld ter hoogte van de
Broeksteeg het laagste binnen het gebied De Noenes. Dit Is dus niet de primaire oorzaak van de
wateroverlast (dan zijn de regenwateraanslultlrçen), maar de secundaire oorzaak. Verdiepte gedeeltes mogen
niet onder vrij verval worden aangesloten op het gemeenteriool, omdat de kans op opstuwing altijd bestaat
Dit Is omschreven In de NEN 3215 (paragraaf 4.1.4 Hoogtellgglng van lozlngstoestellen). De tekst uit deze
paragraaf Is opgenomen In bijlage 6.

Advies riolering De Noenes
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BUITENRUIMTE
BIJLAGE 2: VERSLAG EN FOTO'S VELDBE20EK BROEKSTEEG
Eetoefc Broeksteeg
Aanwezig

7 november 2014

,eigenaar I bewoner), cie hee.
(adviseur Buiten-Rulmte).

i (gemeente Haaren) en

De neei
heeft de woning aan de Broeksteeg; ár 2009 opgeleverd. De woning wordt gemiddeld 9
maanden per Jasr bewoond. Het hemelwater van de Broeksteeg Is volledig afgekoppeld van de
vullwaterriolerlng. Het hemelwater wordt hergebruikt voor diverse toepassingen, er It een buffertank aanwezig
van 10 m\
De heer
geeft aan dat hij In eerste Instantie een helofytenfilter zou aanleggen voor de zuivering
en verwensing van zijn vullwater. Hiervoor Is een vergunning verstrekt In 2009. Eind 2013 wilde de heer
het Alter aanleggen, maar vanuit dc gemeente Is tangegeven drt door nieuwe wetgeving dit niet
meer mogelijk Is, Het loont de moeite om toch nog er™
** gaan of het echt niet mogelijk lí om toch over te
gaan op een helofytenfllter. Hierdoor heeft de heet
geen rloolaanslultlng meer nodig en kan er
dus ook niet meer rioolwater opstuwen vla de hulsaai.«uiting. Deze optie kunnen we nagaan bij de heei
van de afdeling Milieu.
espreekt dn met
De badkamer en slaapkamers zijn veraiept aangelegd (50 centimeter) Lb.v. de begane grondvloer, De begane
grondvloer Is verhoogd aangelegd to.v. de weg, doordat het huls op een terp Is gebouwd. De badkamer* en
slaapkamervloeren liggen dus ongeveer gelijk met de weg. Naast het huls staat een schuur, waarin een kelder Is
aangelegd t.b.v. een koude-warmteopslagsysteem.
Inmiddels Is al meerdere malen water In de verlaagde gedeelten terechtgekomen. Ook In de kelder In de
schuur is een aantal maat rioolwater gestroomd, na aanleg van een verhoogde sifon dit opgelost De laatste
overlast dateert van 27 Juli 2014, tijdens regenweer. Daarvoor Is op 1 december 2013 water In de woning
gestroomd. Op 27 Juli 2014 is efres 80 tot 100 liter rioolwater In het verlate gedeelte van de woning
gestroomd. De het
;eeft aan dat de buren c* Broeksteeg
iok wet eens overlast hebben,
echter minder ernstig. De uewoners van de Blazeveldweg ‘ hebben In het verleden ook overlast gehad, vla
een overlopende toiletpot Nadat deze verhoogd Is, Is de overlast ook verdwenen.
In 2012 Is tijdens een droogweerperlode rioolwater In de woning gestroomd. Het 1-pompsgemaal aan de
Scheurbroeksteeg werkte destijds niet (storing). Omdat de pomp aan de Broeksteeg vanuit Noenes-West wel
bleef doorpompen, kwam het rioolwater In de woning terecht De heer
geeft aan dat hij een
vermoeden heeft dat er een relatie ligt tussen de overlast en de lozing van rioolwater vanuit het rioolgemaal
Noenes-West.
De heer
reeft Inmiddels zelf al diverse acties genomen In zijn rloolsysteem op eigen terrein. Zo
heeft hij een professionele terugslagklep tussen zijn vultwaterriool en de rloolaanslultlng op het gemeenteriool.
Deze terugslagklep werkt helaas niet optimaal. Volgens de leverancier zou dit kunnen door een tijdelijke
vullcphoping onder de klep (klep sluit dan niet) of door een toevallige samenloop van afvoer van vullwater
(doortrekken WC en opstuwlng In gemeenteriool), waardoor de klep gedeeltelijk ooen zou blijven staan, De
wateroverlast In de kelder van de schuur is Inmiddels opgelost door het verhogen van de afvoerconstructie. Na
de laatste overlast heeft de neer
ap eigen terrein een overloopconstructle laten maken met een
dompelpomp. De hoogten zijn uttgemfetfen door de Installateur. Als de waterhoogte In het gemeenteriool en dc
hulsaansluttlng van de heer
te hoog oploopt, kan het rioolwater overstorten In een buffertank.
Omdat de hoeveelheden vaak gering zijn (B0 tot 100 liter) werkt dit tot op heden goed. Dc buffer wordt
vervolgens geledigd vla een dompelpomp. De overstortconstructie ligt op 5,48 m+NAP (50 centimeter boven
binnenonderkant buis (D.O.B.) van het gemeenteriool.

Advies riolering De Woenei
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BUITEN-ļö^íļMII
BIJLAGE fi: NEN 3215, PARAGRAAF 4,1.4.
4.M HoogtcIlKktB van isdngstoextaHen
BIJ lozingstoestellen, die lager zijn gelegen dan 150 mm boven straatpell, moet het afvalwater van deze
lozingstoestellen door een rioolwaterpomp op de buitenriolering of perceelaanslultleldlng worden gelooid,
tenzij:
- het huishoudelijk afvalwater onder vrijvervel kar, warden geloosd;
- In de separate verzamelleldlng van deze lozingstoestellen een tenigstuwbeveUiging aanwezig Is;
- bt] Ipzlng van fecellënwrlj afvalwater de terugstuwbeueillglng ten minste voldoet aan type 2 van
NEN-EN 13564-1 of;
- bij lozing van feeallënhoudend afvalwater de tenigstuwbeveUiging ten minste voldoet aan typt 3 van NEN'
EN 13564-1;
- uit een rislco-lnventarisatle blijkt dat het niet kunnen afvoeren van bet tfvalwater, gedurende terugstuw! ng
vanuit de peroeelaansluttieldlng In de verzamelleldlng en naar de lozlngstoestellen, geen hygiënische en
gezondheldsbezwaren opleveren.

OPMERKING
Indien het lozlngstoestel uitsluitend een vioerput betreft dan kan ook worden volstaan met een
terugstuwbevelligjng die ten minste voldoet aan type 5 van NEN-CN13564-1.
De aanzuigopenlng van de rioolwaterpomp moet zijn gelegen onder het niveau van het iaagstgelegen
lozlngstoestel, terwijl bij een stilstaande pomp geen afvalwater het gebouw mag binnendringen.
Wanneer geen voorziening wordt getroffen die voorkomt dat bij verstopping In de bultenrtolartng of
perceelaanslultleldlng afvalwater van de rioolwaterpomp het gebouw binnendringt, dan moet het afvalwater
afkomstig van de rioolwaterpomp v a een separate perceelaanslultleldlng worden geloosd.
[Cl] Bļj putten en goten voor de afvoer van hemelwater díe lager zijn gelegen dan ISO mm boven straatpell en
die deel uitmaken vr-i de gebouwHolering, moet het hemelwater van deze putten en goten door een
vullwaterpomplnstallatic op de bultenriolerlng of perceelaanslultleldlng worden geloosd.
Bron:

Nederlandse norm NEN 3215+0
Gebouwriolertng en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaelteit,
water- en luchtdlehtheid en afstand van dakultmondlngen

Atfvřeî ritítrtnļ De Noenes
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Verordening ruimte Noord-Brabant
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Toelichtende kaart t.b.v. bijlage II van het ontwerp 3e wijziging Verordening water Noord-Brabant

Plan informatie
Kaart naam

Toelichtende kaart l.b.v. bijlage II van hel
ontwerp 3e wijziging Verordening water Noord

P'Sn naam

Toelichtende kaart l.b.v. bijlage II van hel
ontwerp 3e wijziging Verordening waier NoordBrabant
NL IMRO 9930.3ewtrvrNB-onŬ 1
provinciale verordening
ontwerp
00 februari 2018
nee

Plan idn
Plan type
Status
Datum
Geldend

Legenda
Ed
|

Gwn norm - R«glor*l« wrat»rb*rgioţj

ļ

Ge*o rorm . Regional* WBlertwfgíng
| Cwn norm - Rwrverinfl wltrbarglng |
G**n norm - Res&frtrtng

watert arglng

Gwn norm - o*trig
Ge#nnofm- overig

RoPublfceer geraadpleegd op: t Jul 2018 om 15:12

Toelichtende kaart t.b*v. bijlage II van het ontwerp 3e wijziging Verordening water Noord-Brabant

Plan informatie
Kaart naam
Plan naa"n
Plan (dn
Plan type
Status
Datum
Geldend

Legenda

nn
|

ö«iJLftp*bi*d-P

Gŵťťì rtűfm - RaţHonale

waterberg Inq ļ

Gbbo neon - Regionale wBtartJarņlnfl

| Gaan norm .RjMrvIHnfl wfortUrpIrtflļ
Geen norm - Res-ervwtnņ

wenrfttflfļļng

^________ Gaan norm - OvWlfl
G«fl norm - ov*lg

'

"|

Toelichtende kaart t b.v. bijlage tl van het
ontwerp 3e wijziging Verordening water NoordBrabant
Toelichtende kaart l.b.v. bijlage II van het
ontwerp 3e wijziging Verordening water NoordBrabant
NLIMR0.9930 3ewbvrNB-on01
provinciale verordening
ontwerp
08 februari 2018
nee

2.0M3C

op onderstaande hoogteligging ten opzichte van waterberging en reserveringsgebiod ontving
ik geen reaktie.
— On Fri, 7/6/18,
FtţįfflL^

íjļ

wrote:
—

Subject: uw kenmerk C2220333 5*. ontwerp wijziging verordening water 2018
Tor’
,
Cc: "Gemeente Haaren ^emeenleMhaarcn.n^. belastmacnta).haaren nl.
belastinįìcnfŕńdommel.nl

Date: Friday, July 6,2018, 1:01 PM
Geachte mevrouw mr.
Mijn dank voor uw bericht van 3 juli j.ì.
Ik heb het kaartje overstromingsgebied t waterreserveringsgebied van de gemeente Haaren bij
de hoogste huisnummers van de Ëroeksteeg en Scheurbroeksesteeg bekeken.
Ik constateer dat de begrenzing van het waterreserveringsgebied aan de zijde van de
Broeksteeg tussen de huisnummers 78 en 80 ligt. De bijbehorende straathoogten zijn 5,86 m.
op #78 en 5,75 op #80, aan de Scheurbroekssteeg ligt deze tussen huisnummer 69, zijnde 6.24
m., en bij #71 op 5.99 m. boven N.A.P.
Ik denk dat de perceeleigenaren van Broeksteeg 80 en Scheurbroeksesteeg 71 bij schade door
waterberging de provincie noord Brabant niet erkentelijk zullen zijn met het tot onderdeel
gemaakt zijn geworden van het waterbergings - Sc reserveringsgebied, waarbij zij geen
schadevergoeding hoeven te verwachten met uw plan 3.
Gaat de gemeente Haaren of u de betreffende eigenaren t.a.v. uw 'openbare" plannen
schríftelijk informeren, dat het bergingswater mogelijk tot aan hun entrée of verder kan
komen te staan, en hun rioleringsaansluiting bij nacht en ontij kan gaan leveren ?
Ik denk dat ik bij de kadestrale erfgrens van mijn perceel beter een dijk als waterkering kan
gaan maken van 0,5 meter hoogte of.meer, want bij waterberging in het Helvoirts Broek ga ik
het met zandzakken aan Broeksteeg 66 niet meer redden.
De gepretendeerde nieuwe begrenzing van de waterberging voor mijn perceel volgens plan 3
zie ik als een complete illusie.
Met vriendelijke groet,

RuimtelijKepkinnen nl
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Regels

*

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
o

Artikel 1 Beoripsbepalinoen

o

Artikel 2 Werking van deze verordening

»

Hoofdstuk 2 Algemene reoels

»

Hoofdsiuk 3 Structuren

o

*

Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit

o

Artikel 4 Bestaand sladeliik oebied

o

Artikel 5 Natuur Netwerk Brabant

o

Artikel 6 Groenblauwe mantel

o

Artikel 7 Gemengd landelijk gebed

Hoofostuk 4 Aanduidmoen
o

Ąrţįkęl 6 Zoekaebied voor stedeliike ontwikkeling

o

Artikel 9 Integratie stad - land

o

Artikel 10 Regionaal bedrijventerrein

o

Artikel 11 Natuur Netwe-k Brabant - eĽntŭŭischn vorbirtainoszonc

o

Artikel 12 Attcnfeacbted Natuur Nruwodr Brabant

o

Artikel 13 Reamnale waterberoino

o

Artikel 14 Reservering waterberaino

Artikel 13 Regionale waterbergina
13.1 Regionale watertwglng
1,

In aanvulling op hoofdstuk 3 'Structuren' strekt een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding
'Regionale waterberging' mede tot behoud van het walerbergend vermogen van dat gebied.

ĩ

Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid:
a.

bepaalt dat bebouwing ten dienste van waterberging tot ccn hoogte van ten hoogste ř meier is
toegestaan:

b.

stelt beperkingen aan het ophogen van gronden en het aanbrengen of wijzigen van kaden, voo*
zover deze activiteiten niet worden tr (gevoerd In het kader van normaal beheer en onderhoud.

3.

Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bepaalt dat bij hel loepassen van de regels bedoeld in
bet tweede lid. onder b, het betrokken waterschapsbestuur wordt gehoord.

4.

in afwijking van het tweede lid. onder a. is bebouwing om andere redenen toegestaan mits de toelichting bij
het bestemmingsplan een verantwoording bevat over de w-jze waarop het behoud van het waterbergend
vermogen van het gebied is verzekerd

13.2 Wijziging van de begrenzing

1.

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de aanduiding 'Regionale waterberging wijzigen indien dít

2.

Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tot een wijziging van de begrenzing as bedoeld in hel eerste lid

blijkens concrete Innchtings- of projectplannen tot een beter resultaat leidt voor het waterbergend vermogen

raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur
3.

Het college var burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van
de aanduiding Regionale waterberging te wijzigen onder voorwaarde dat de Regionale waterberging met de
beoogde wijziging ten minste een vergelijkbare functie kan vervullen en mits uit het verzoek blijkt dal de
waterbeheerder hiermee instemt.

4.

Op een verzoek als bedoeld in Pet derde lid is artikel 36.5 (procedure grenswijziging op verzoek) van
toepassing.

Artikel 14 Reservering waierberg ng
14.1 Reservering waterberging

f

In aanvul ing op hoofdstuk 3 'Structuren' strekt een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding
‘Reservering waterberging' mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied.

2.

De toelichting bij een bestemmingsplan ais bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording over dt wijze
waarop de geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden blijft indien dal bestemmingsplan
voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling.

14.2 Wijziging van de begrenzing

1

Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de aanduiding 'Reservering waterberging' wijzigen voor
zover dtt tot een beter resultaat leidt ter bereiking van het beoogde doel waarvoor de 'Reserver ng
waterberging’ is aangeweze,.

2

Gedeputeerde Staten wijzigen de aanduiding 'Reservering waterberging' in de aanduiding 'Regionale
waterberging' Indien de inrichting en het beheer als walerbergingsgebied zijn verzekerd op grond van een
verplichting van Gedeputeerde Staten

3.

Alvorens Gedeputeerde Staten overgaan tol een wijziging van de begrenzing als bedoeld in hei eerste of
tweede lid, raadplegen zij het betrokken waterschapsbestuur

4.

Hel co'leae van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de begrenzing van
de aanduiding 'Reservering waterberging' te wījz'gen onder voorwaarde dat de Reservering waterberging

met de nenogde ŵìJŞjĵing ten minste een vergelijkbare functie kan vervullen en mits uit het verzoek blijkt dat
de waterbeheerder hiermee instemt.
Op een verzoek als bedoeld in hel vierde lid īs artikel 38.5 (procedure grenswijziging np verzoek) van
toepassing
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Wijziging Varordanlng ruimte Noord-Brabant, kaartaanpasslng waterberging waterschap De Dommel
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 06 02 2019 13:13:36

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar lot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
TussenvoegseKs)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Zoals het plan er nu voor Esch ligt
moet het blijven.
Esch moet een gemeente blijven en in
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

zijn geheel naar de gemeente Boxtel
gaan en mag zeker niet verdeeld gaan
worden over meerdere gemeentes

Bijlage
Ik vind dit omdat:

Het buitengebied onlosmakelijk bij de
kern van Esch hoort en dat de oude
dorpsgrenzen gerespecteerd moeten
worden

Bijlage

Pagina 2

mfys

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 07-02-2019 14:50:56

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiodc. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp,

Ik ben het helemaal eens met het
herindelingsontwerp dat door de
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

gemeenteraad van Haaren is
vastgelegd

Bijlage

mijn bijlage op de zienswijze.docx (14.3
KB)

Ik vind dit omdat:

Her voorstel inzake het dorp Esch
gewoon aoed is
Dat het dorp Esch ais geheel naar de
gemeente Boxtel gaat
Dat oude dorpsgrenzen worden
gerespecteerd ~
Dat het buitengebied onlosmakelijk bij
de kern Esch hoort
Dat de leefbaarheid van Esch
gebaseerd is op de mensen uit de kern
en het buitengebied samen

Bijlage

mijn bijlage op de zienswijze.docx (14.3
KB)

Pagina 2

Bijlage van mijn zienswijze op het Herindelingsontwerp
inzake de Opsplitsing van de qemeente Haaren,
Opgesteld door
Graag wil ik bij deze mijn zienswijze toelichten.
Een herindeling betekent voor inwoners dat “hun” gemeente wordt
opgeheven en er een nieuwe voor in de plaats komt. De verandering die
een herindeling teweegbrengt wordt niet alleen gevoeld maar moet ook
gedragen worden. Toen er initiatieven ontstonden, om Esch op te
splitsen en onder te brengen in twee gemeentes, stuitte dit op veel
weerstand binnen de Essche gemeenschap. Dit leidde tot polarisatie
onder de bewoners van Esch. Een grote meerderheid heeft zich in een
enquête duidelüjk uitgesproken “Esch in zijn geheel naar Boxtel”.
Op 18 december 2018 maakte de heer
, tijdens de
raadsvergadering van de gemeente Haaren, zijn plan kenoaar om het
iandgoed Beukenhorst in zijn geheel onder te willen brengen bíj de
gemeente Vught.
Dit betekent dat eeuwenoude grenzen in een klap van tafel geveegd
worden. Het moge duidelijk zijn dat, voor er een spade in de grond gezet
werd om Beukenhorst op te richten, het dorp Esch al over een zeer rijke
historie beschikte. Natuurlijk hebben er door de eeuwen heen her en der
kleine grenscorrecties plaatsgevonden maar het voorstel van de heer
raakt Esch in zijn oorspronkelijke genen.
Juist in net buitengebied ligt de ontstaansgeschiedenis van het dorp
Esch. De veldnaam Baerschot komt reeds voor in de veertiende eeuw.
De historie van Baerschot gaat mijns inziens veel verder terug maar we
beschikken pas vanaf die tijd over geschreven bronnen.
De heer.
vindt de Essche Stroom “een logische
grens”. Het klopt dat, in veel gevallen, een rivier de natuurlijke grens
vormt tussen twee gemeentes, maar vaak bevestigen uitzondelingen de
regel. Het dorp Esch vormt een ultieme uitzondering op deze regel.
Je kunt het je nauwelijks voorstellen dat de invloeden van het grote
Romeinse Rijk, het Pax Romana, in het verleden dóórgedrongen zijn tot
in het dorp Esch. Opgravingen, in de zestiger járen van de vorige eeuw,
tonen aan dat Romeinen hun doden begroeven op plekken aan
weerszijden van de Essche Stroom. Er werden graven gevonden op
Hoog Keiteren. Dit ligt in de nabijheid van de Esschervoort op de plek
waar de gemeentegrenzen van Haaren, Helvoirt en Esch elkaar raken,
dus in het buitengebied van Esch. De andere graven werden gevonden
op de Kollenberg, midden in de kern van Esch.
Een ander voorbeeld van recentere datum. De overbuurman van de heer
woonde in de negentiende

eeuw op het herenhuis Groenendaal. Wederom in het buitengebied van
Esch.
was drieënveertig jaar burgemeester van ons dorp
en daarmee de langstzittende burgemeester die Esch ooit gehad heeft.
Testamentair vermaakte hij duizend gulden aan de armen van Esch. Het
landgoed Groenendaal kwam na zijn overlijden ín handen van P.F. van
Cooth, die zijn bezittingen in Esch, in het bekende Legaat van Cooth,
naliet aan ons dorp. Er zijn uit het verleden voorbeelden te over, waaruit
blijkt, dat het buitengebied en de kern van het dorp Esch onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn geweest. Dit is tot op de dag van vandaag zo
gebleven. Het voert echter te ver om in deze zienswijze daar verder
inhoudelijk op in te gaan.
Besluiten over de inrichting van nieuwe gemeentegrenzen kunnen
tussen de partners onderling tot discussies Ie den, maar het kan in mijn
optiek met zo zijn, dat de economische belangen van het landgoed
Beukenhorst een grotere rol spelen dan democratische besluitvorming
en historische grenzen.
We leven gelukkig niet meer in het feodale tijdperk waarin een
grootgrondbezitter de dienst uit kan maken. Het voorstel betreffende
Beukenhorst d'ent geen enkel publiek beiang en is puur en alleen gericht
op eigenbelang.
Derhalve spreek ik nadrukkelijk de wens uit dat het huidige
Herindelingsontwerp ongewijzigd gehandhaafd blijft en Esch in zijn
geheel naar Boxtel gaat.
Hoogachtend,

OĹiG

Heemkundekring

DE KLEINE MEIJERIJ
Secretariaat Heemkundekring "Ďe Kleine Meijerij"
p/a
tel.

e-mail:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Haaren,
Postbus 44,
5076ZG HAAREN
Per email verzonden aan fĩemeente(5)haaren.nl
Betreft: Zienswijze herindeling grens Beukenhorst
Haaren, 10 februari 2019,
Geacht College,
Het bestuur van heemkundekring De Kleine Meijerij heeft kennis genomen van het Herindelingsontwerp Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg, een duurzaam groen hart in
Brabant d.d. december 2018.
Een en ander is voor ons aanleiding een zienswijze in te dienen met betrekking tot de voorgestelde
begrenzing Esch (Boxtel)-Vught ļ landgoed Beukenhorst.
Wij zijn tegen het opnemer, van het totale landgoed Beukenhorst binnen de gemeente Vught en
pleiten derhalve voor het handhaven van de bestaande dorpsbegrenzing van Beukenhorst zoals
ook in de bijlagen op blz. 86 en 87 is beschreven. Wij kunnen ons volledig vinden in de daar
opgenomen argumenten om de bestaande begrenzing niet ear te passen en op grond daarvan
geen gevolg te geven aan het verzoek van landgoed Beukenhorst om geheel binnen de gemeente
Vught te worden opgenomen.
Beukenhorst moet blijven zo het nu is, verdeeld over Esch (Boxtel) èn Vught. Dit doet recht aan de
cultuurhistorische positionering en historie van dit gebied waarbij rog maar eens benadrukt moet
worden dat de eerdere eigenaren bij het ontstaan en uitbreiden van Beukenhorst het nooit als een
obstakel hebben gezien dat het zich over gemeentegrenzen uitstrekte.
Opnemen van geheel Beukenhorst binnen één gemeente dient ons inziens geen enkel publiek
belang en kan zelfs gezien worden als een verzwakking van de bescherming van het landschappelijk
waardevol karakter van dit landgoed omdat er dan slechts één gemeentelijke overheid bestuurlijke
bemoeienis mee zou hebben.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u en via u aan andere besluitvormende organen om
terzake het grensverloop van Beukenhorst vast te houden aan het thans in het herindelingsontwerp opgenomen standpunt.
Verblijft, met de mbeste hoogachting,
namens het bestuur'van Heemkundekring De Kleine Meijerij,

dril

vicevoorzitter

2 c tįj

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 08-02-2019 16:56:28

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam

\

Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp;

Het voorstel inzake het dorp Esch,
zoals liet er nu ligt is gewoon goed.Het
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

Dorp Esch moet als geheel naar de
gemeente Boxtel, De oude
aorpsgrenzen moeten gerespecteerd en
het gehele buitengebied hoort
onlosmakelijk bij Esch. De leefbaarheid
van Esch is gebaseerd op de mensen
uit de kern en het buitengebied samen.

iBijlage

Ik vind dit omdat:

ik zeer betrokken ben bij de
leefbaarheid en het goed functioneren
van de Essche gedmeenschap.
Het is nooit een probleem voor
Beukenhorst geweest om uitbreiding te
realiseren in meerdere gemeenten. Nu
zou dit wel een punr zijn, ten koste van
de Essche gemeenschap.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 09-02-2019 23:33:38

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg,
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Zie bijlage: Zienswijze
Herindelingsontwerp gemeente Haaren
dec. 2018.
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Bijlage
Ik vind dit omdat:

Zie bijlage: Zienswijze
Herindeĩmgsontwerp gemeente Haaren
dec. 2018.

Bijlage
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Boxtel, 9 februari 2019
Aan de colleges B 8ì W van de gemeenten Haaren en Boxtel ļ p/a Postbus 44,5076 ZG Haaren

rt, haaren

M

Zienswijze aangaande 'Herindelingsontwerp gemeente Haaren december 2018'
12
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Geachte Dames en Heren,.

In Herindelingsontwerp Haaren deel 2, Bijlage 1: Nota nieuwe grenzen onder sub 2 {op blz, 81) is vermeld :
'De bestaande dorpsgrenzen, van waaruit de gemeente Haaren is ontstaan in 1996 en 1997 vormen het
vertrekpunt. De bestaande grenzen staan weergegeven op bijlage 1' ( bijlage 1 van Bijlage 1 op blz. 89 ).
ũe bestaande grenzen van dorp Esch zijn ook te vinden op de uitsnede van de KAART van 'Gemeentelijke
herindeling in het samenwerkingsgebied řs-Hertogenbosch' ( Kamerstuk Tweede Kamer 1994-1995
kamerstuknummer 23712 ondernummer 9 ) Op deze uitsnede, die ais bijlage ~Esch-9~ is bijgevoegd, staan
weergegeven DE GRENZEN GEMEENTE ESCH TOT 1-1-1996 en DE GRENZEN DORP ESCH PER 1-1-1996 .
Het dorp Esch is per 1 januari 1996 ontstaan uit de voormalige gemeente Fsch waarvan gelijkertijd enkele kleine
gebiedsdelen ( op bijlage "Esch-9'“ gemerkt 1 en 2 ) zijn overgegaan naar de gemeente Vught en toegevoegd een
klein gebiedsdeel van de gemeente Vught en eert relatief groot gebiedsdeel van de gemeente Boxtel > buurtschap

HAL inclusief landgoed Eikenhorst« ( op bijlage ~Esch-9~ gemerkt resp. 3 en 4 į.
Deze toevoegingen { 3 en 4 ) hebben samen een totaal oppervlak groot bi;na 1/4 van de voormalige gemeente
Esch zonder de enkele kleine gebiedsdelen ( 1 en 1) die zijn overgegaan naar de gemeente Vught.

De per 1 januari 1996 aan de voormalige gemeente Esch toegevoegde gebiedsdelen van de gemeenten Vught
en Boxtel worden per 1 januari 2021 grondgebied van de nieuwe gemeente Boxtel.
Mijn verzoek is deze gebiedsdelen (op bijlage ~Esch-9~ gemerkt 3 en 4) dan officieel toe te voegen aan het
dorp Boxtel en dus geen deei uit te laten maken van het dorp Esch I
MOTIVATIE :
Het herstellen van het behoren bij het dorp Boxtel van het buurtschap Hal c.a. zoals dat al eeuwen lang was vóór
het 'uitstapje' van het buurtschap per 1-1-1996 naar de gemeente Haaren
Buurtschap Hal c.a. behoort ten minste al vanaf midden 14c eeuw bij de gemeente Boxtel.
Dat de geschiedenis van de indertijd in buurtschap Hal gelegen Halse barrier, met t.c v. de tolheffing een tolboom
over de Steenweg Den Bosch-tindhoven, en met in de loop van de tijd allerlei ontwikkelingen daar om heen, een
zuivere geschiedenis van dorp Boxtel is daaraan mag in de toekomst niet kunnen worden getwijfeld; Hal c.a. bij
dorp Esch geeft die garantie niet.
De inwoners van Hal c.a. kerkten vanaf eind 19e eeuw in de kapel van het klooster Sint Charles van de Witte Paters
ín Boxtel tot het klooster een eeuw later werd afgebroken t.b.v. de A2.
Na 1995 toen Esch als dorp onderdeel van de gemeente Haaren was, heeft de gemeente Boxtel Hal c.a. behoed
voor een blijvende volkomen onnodige aantasting van het landschap en horizonvervuiling die door de gemeente
Haaren was toegestaan; te weten : een lelijke hoge stalen vakwerk-zendmast die was geplaatst op het akkerland
nabij de A2 is op aandringen van de gemeente Boxtel verwijderd.
Dat op historische gronden het dorp Boxtel wel en het dorp Esch geen aanspraak kan maken op bezit van Hal c.a.,
is ook te zien op de plattegronden van gemeente Boxtel en gemeente Esch genomen uit de Gemeente-Atlas van
Nederland, J. Kuyper 1865-1870, en als bijlagen ~H-Boxteľ" en ~H-Esch~ zijn bijgevoegd.
Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,

Bijlagen : ~Esch-9~, ~H-Boxteľ" en "H-Esch"

1

1994-1995
23712-9

‘1*

Stnļ-Wicíiîelsgest
Haaren

jíjĵ-v

Bijlage "Esch-ÿ
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 11-02-2019 11:51:07

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Het nu liggende voorstel voor de
herindeling van de gemeente Haaren
heeft mijn steun. Vooral wat betreft de
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

grens tussen Esch en Vught.

Bijlage

Ik vind dit omdat

de gemeentegrenzen van de gemeente
Haaren gebaseerd zijn op de
voormalige gemeentegrenzen van de
toen samengevoegde gemeenten en de
instemming hebben van de (meeste)
Esschenaren. Hierdoor zal er de minste
onvrede zijn in Esch over het
herindelingsbesluit.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 11-02-2019 22:11:55

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op ėén of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp,
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
H uisnummertoevo e ging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

V

i

t

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Het nu voorliggende
herindelingsontwerp van Haaren moet
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

gehandhaafd blijven. Een correctie van
de gemeentegrenzen van Esch mag
niet aan de orde zijn.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Het plan van Vught lijkt heel sterk op
ordinair "landjepik". Er zijn voldoende
argument om de huidige
gemeentegrenzen zoals vastgelegd te
respecteren. Veranderingen tasten de
integriteit van Esch aan. Het ontbreekt
aan werkelijk valide argumenten om in
dit stadium gemeentegrenzen aan te
passen.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 11-02-2019 23:07:10

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

dorp geheel naar gemeente Boxtel

Bijlage
Pagina 1

Ik vind dit omdat:

gemeente Esch in zijn geheel bij Boxtel
noort
en je moet Esch niet opsplitsen

Bijlage

Pagina 2
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 11-02-2019 23:45:44

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediendc
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(sj
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Esch in zijn geheel naar Boxtel

Bijlage
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Ik vind dit omdat:

mooi dorp Esch moet bij elkaar blijven

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 12-02-2019 09:03:44

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwįjk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Iussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren,
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp

het plan zoals het er nu ligt met
betrekking tot Esch is een goed plan.

Pagina 1

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Ik vind dat Esch in zijn geheel naar de
gemeente Boxtel moet gaan, en dat de
oude dorpsgrenzen gerespecteerd
moeten worden. Het buitengebied mag
niet opgedeeld worden, want het hoort
onlosmakelijk bij de kern Esch. We zijn
een eenheid, de bewoners binnen en
buiten de bebouwde kom.

Bijlage
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1 OSLj

\*

vtN

Esch, 11-02-2019.
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 44,

12 FE8. 2019
ľĵt nutrient
fic-hsndeíagr

5076 ZG Haaren.

Betreft: zienswijze op net herindelingsontwerp inzake de opsplitsing van de gemeente Haaren.

Geacht college,

Bijgaand doe ik U in bijlage toekomen mijn Zienswijze Herindelingsontwerp Gemeente Haaren.
Hoogachtend.

ZIENSWIJZE HERINDELINGSONTWERP GEMEENTE HAAREN

Ondergaande zienswijze bestaat uit twee delen:
1.

Het eerste deel gaat over de afsplitsing van het totale dorp Esch en de door mij gewenste over

2.

gang von dit dorp naar de Gemeente BoxtelHet tweede deel richt zich op de door het íandqoed Beukenhorst uìtgesproxen wens, om delen
van het dorp Esch toe te voegen acn de gemeente Vught

1 Geheel Esch bij Boxtel
Dorpenplan '"Ėccfa oh Esch"
In het in het kader van de U'twerking vsn het Streekplan Midden- en Ocst-Brabant in 1978 opgestelde
' Eindverslag Dorpenplan Esch" wordt geconstateerd (blz 2 par. 2.1.2), dat de groep mensen wonend
in de nabij gelegen "buurtschappen" zoals Ruítíng, Bergenshuizen, Helvoirtsebaan, Beukenhorst,

Kraaienbroek, Hal, Molenwijkseweg, Esschebaan en Nergena wel degelijk invloed nebben op het so
ciale klimaat van Esch

"Veel mensen in deze buurtschappen hebben een sterke sociale binding met Esch via o.a, de
kerk (de parochie Sint-Willibroraus is groter dan de gemeente Eschj, de verenigingen, de scho
len."
Op blz. 5 onder punt d wordt gesteld:

"Ten benoeve van de onder 2.1.2 genoemde bewoners van de "buurtschappen", alsmede ten
gunste vun het sociale klimaat in Esch is het gerechtvaardigd voor deze mensen ~ mits een

duidelijke sociale binding ook werkelijk aanwezig is - woonruimte in Esch beschikbaar te stel
len."
Op blz. 7 staat over die sociale binding:

"Als criterium (voor het beschikbaar stellen van woonruimte) zou kunnen gelden: een contro
leerbare band met Esch door lidmaatschap van verenigingen en deelname aan activiteiten van
de Essche gemeenschap".
Uitwerking Dorpenplan/Streekplan
In de toenmalige gemeente Esch werden de bewoners van de boven genoemde buurtschappen be
langrijk gevonden voor de sociale cohesie van wat toer, ook wel het "kerkdorp Esch" werd genoemd:
Esch plus de bovengenoemde buurtschappen. Hun deelname aan het alledaagse leven in Esch werd
als een welkome versterking van het draagvlak van de Essche gemeenschap gevoeld. En ook de kerk,
de school, de middenstand, de verenigingen voeren en varen daar nog steeds wel bij
Het gegeven dat F.sch groter was dan de toenmalige gemeentegrenzen lieten zien, werd uiteíndelijk
ook door de Provincie Noord Brabant erkend, toen het Dorpenplan van het Stadsgewest Den Bosch als
partiële herziening van het Streekplan werd vastgesteld. Als tastbaar gevolg daarvan werd het richtge
tal woningbouw voor de groeiklasse 2-gemeente Esch met 10íŭ opgehoogd, om ook de woningzoeken
den uit de buurtschappen in Esch te kunnen huisvesten.
Uitwerkme gemeentelijk herindeling 1995
Bij het maken van de schetskaarten voor de gemeentelijke herindeling in de beginjaren 90 door oud
burgemeester

werd niet alleen gekeken naar in het landschap zichtbare grenzen, maar

werd waar het Esch betreft met name ook gekeken naar de hierboven genoemde buurtschappen. Dit
had tot gevolg, dat een deel hiervan bíj de nieuwe gemeente Haaren werd gevoegd.
Opsplitsing gemeente Haaren
Het groeien en bloeien van het socaal/cultureel leven in Esch is mede afhankelijk van de gedragingen
van de bewoners van bovengenoemde buurtschappen; zowel het dorp Esch als de buurtschappen zélf
hebben hier profijt van. Opdeling van het dorp Esch in een Bcxtels en een Vughts deel slaat een deel
van het draagvlak weg onder het sociaal-cultureel en sportief gebeuren in Esch. Daarbij komt ook nog
dat Essche verenigingen dan te maken krijgen met verschillende gemeentelijke regelgeving en subsi
dies
Mijn voorkeur
Als Haaren dan toch opgesplitst moet worden, respecteer dan de nieuwe begrenzing die bij de herin
deling op 1 januari 1995 is ontstaan, en laat - vanwege de sociale cohesie en het dorpse draagvlak
hiervan - Esch ongedeeld overgaan naar één gemeente. Mijn voorkeur hierbij is de gemeente Boxtel,
omdat Esch in zijn totaliteit meer binding heeft met Boxtel dan met Vught.
Vanwege de hierboven geconstateerde socīaal-culturele binding van diverse buurtschappen met Esch,
zouden die dan ook samen met Esch naar Boxtel dienen te gaan:
*

(de) Ruiting, dus zowel het deel van de voormalige gemeente Esch als van de voormalige
gemeente Haaren;

«

de Oirbroekdreef, de Helvoirtscbaan tot de kruising met de Bergenshuizensestraat, de Bergenshuizensestraat tot de kruising met de Helvoirtsebaan (allen voormalig Vughts grond
gebied) en Kraaienbroek;

*

Hal (voorheen gemeente Boxtel) en het voorste deel van Nergena (tot de 1® straat links)

«

m.b.t. Beukennorst de huidige grens tussen Vught en Esen respecteren, zodat het voor het
publiek niet toegankelijke gedeelte bij Vught blijft en de nu in Esch liggende landbouw
gronden Dij Esch blijven;

*

de kleine grenscorrectie op de hoek van de Eroekstraat - Witvensedijk in tact en dus bij
Esch laten.

2 Landgoed Beukenhorst
Het landgoed Beukenhorst vindt het in het kader van het economisch belang van dit landgoed belang
rijk, dat net onder één gemeente komt te vallen en in het kader van overheidsregelgeving met eendui
dige regels te maken krijgt, waardoor voor het hele gebied dezelfde beleidsregels gaan gelden.
Welk economisch belang Beukenhorst daarbij voor ogen heeft is níet duidelijk. Vanaf de járen 60 van
de vorige eeuw werden steeds meer natuurgebieden en landgoederen opengesteld voor iedereen. Er
ontstond een groeiend besef, datje als Tiatuurc-rgaoisaťe of landgoedeigenaar geen contributies en
overheidsgelden kon blijven innen, zonder daar iets voor de (belasting)betaler tegenover te stellen.
Niet echter bij Beukenhorst; daar komt juist een omgekeerde beweging op gang: van redelijk open
naar hermetisch gesloten. In onderstaande paragraaf getiteld "Van open naar gesloten” geef ik uit
eigen waarneming (o.a. als voormalige bewoner van de voormalige boerderij Groenendaal

ļ een korte

beschrijving proces.
Van open naar gesloten
In de 50-er en 60-er járen van de vorige eeuw, toen

\ zíjn echtgenote nog

leefden, was Beukenhorst een prachtig landgoed, waar de mensen uit Esch van harte welkom waren:

een aantal van hen werkte als vaste arbeider op dit landschap, en het werd de Esschenaren toegestaan
om vanaf de zijstraat aan het Halsebroek dwars door het landgoed naar de altijd open poort aan de
Esscheweg in Vught te fietsen, om zodoende eveneens te genieten van dit prachtige landgoed met o.a.
een schitterend bloeiende rododendronlaan in het voorjaar. Wel zag de boswachter toe, dat men daar
bij niet van deze route afweek.
Via het Halsebroek kon men ook kiezen voor het fiets/wandelpad over de oude dijk vanaf de spoor
wegovergang naar de Beukenlaan, om vervolgens bíj de rijksweg (de huidige A2) uit te komen. Dat de
wederzijdse waardering groot was, bleek wel bíj het 60-jaríg huwelijk van de Familie
toen de Ëssche Lagere School, de Essche Fanfare en het Essche Gilde een muzikale viaggengroet kwa
men brengen aan dit paar.
Na het overlijden van

braken andere tijden aan. Sluipenderwijs werd het land

goed hermetisch afgesloten, eerst op de kleinere toegangswegen met houten poorten, daarna met
een elektronisch bedienbare poort aan de Esscheweg en een ijzeren poort bij de Beukenlaan aan de
rijksweg, Hei afsluiten van het landgoed werd gelegitimeerd met de verheffing van dit gebied tot 'vogelnatuurgebīeď, een predicaat waarmee een behoorlijke subsidie binnen gehaald werd. Voorwaarde
voor ontvangst hiervan was wel, dat ten minste 50 wandelkaarten voor dit gebied uitgegeven moesten
worden; een voorwaarde waaraan voldaan werd, door deze alleen onder familieleden te verdelen.
Een volgende stap was het geheel onttrekken aan de openbaarheid van de Groensteeg, een openbare
eigen weg die op Vughts grondgebied loopt vanaf de spoorweg evergang Baarschot tot de Beukenlaan.
Een waarschijnlijk wederrechtel jke afsluiting, die aan de aandacht van het gemeentebestuur van
Vught was ontgaan, en waarover met de aangrenzende toenmalige gemeente Fsch geen overleg werd
gepleegd.
Toen de gemeente Esch in de begin 90-er járen in het kader van de opstelling van een nieuw bestem
mingsplan buitengebied overleg pleegde met alle grondbezitters en -gebruikers binnen haaf grenzen,
voerde zij ook overleg met Beukenhorst. Voor Beukenhorst stonden tijdens dat overleg niet centraal
de boerderijen met hun agrarische gronden en de eventuele bouwblokken (op maat), maar vooral ėén
vraag: "Wil de gemeente Esch in het kader ven de Natuurschoonwet de weg Halsebroek aan Beuken
horst overdragen?" De gemeente gaf daarop als antwoord, dat zij begreep dat hierdoor een aantal
lijnvormige landschapselementen van Beukenhorst met elkaar verbonden zou worden, waardoor het
landgoed in het kader van deze nogal gedateerde wet subsidie bij het Rijk zou kunnen claimen. De
gemeente Esch vond het daarom heel legitiem, dat Beukenhorst als tegenprestatie voor deze door
Nederlandse burgers opgebrachte belastinggelden, aan de Essche gemeenschap zou toestaan een
wandelroute te bewegwijzeren via deze weg, over de hierboven al vermelde afgesloten oude dijk, via
de Beukenlaan, terug over de nieuwe Fssche Stroom-dījk richting Esch. Het enige en korte antwoord
hierop was, dat dit niet paste binnen het beleid van Beukenhorst, waarop de weg Halsebroek dus ei
gendom bleef van de gemeente Esch.
Exemplarisch
Naast andere stukken Esch' grondgebied maken de gronden aan weerskanten van de Groenendaal,
Halsebroek en Broekstraat een behoorlijk aeel mt van de Beukenhorstse claim. Exemplarisch van hoe
Beukenhorst met natuurschoon omgaat, is misschien wel het gebied tussen Groenendaal/Halsebroek
en de spoorlijn. Waar in dit gebied voorheen drie forse vijvers lagen, en vele elzenhouwallen en zelfs
een wilde rozenhaag groeiden, zie je nu alleen nog een uítgestrekte weidevlakte met twee armetierige
lintvormige beplantingen, die in het kader van de oude Natuurschoonwet misschien nog subsidie op
leveren ook. Elzenhoutwallen en rozenhaag zijn gerooid, het voorheen geaccidenteerde terrein vlak

gemaakt, de vijvers dichtgegooid (waarvan één met uit Vught afkomstig puin} en zelfs een oude hoogstamboomgaard van ongeveer 54 hectare is helemaal verdwenen.
Conclusie
Een en ander ovemend lijkt het mij niet verstandig de wens van Beukenhorst om een behoorlijk deel
van het Ëssche grondgenied over te dragen aan Vught ir. te willigen. Uit bovenstaande blijkt, dat Beu
kenhorst vooral een op eigen belang gericht economisch beleid voert, zonder rekening te houden met
belastingbetalers in het algemeen en met mensen die om dit gebied wonen in het bijzonder. Een on
gedeelde aansluiting van geheel Esch bij Boxtel, inclusief het door Beukenhorst geclaimde deel, biedt
in mijn ogen een beter toekomstperspectief dan een aansluiting bij Vught:
1.

Ais het gaat om beieid op het agrarisch gebied kan Boxtel bogen op de ervaring met nog een
flink aantal moderne boerenbedrijven op haar grondgebied, waar die van Vught op de vingers
van slechts één hand te tellen zijn

2

Waar het gaat om de ontwikkeling van de verurede landbouw geldt Boxtel als grote initiator
en stimulator van ideeën in het Groene Woud.

3.

Bovendien toont Boxtel zich zeer actief met ontwikkeling van natuurgeoieden en de aanleg
van ecologische verbindingszones.

4.

En last but not least heeft Boxtel zich een goede katalysator getoond bij het openen en active
ren van private landgoederen (bijvoorbeeld die van
hiervan kan meegenieten.

zodat ook het grote publiek
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Geacht College,
Met de Grief van 19 december jl. informeerde de voorzitter van de stuurgroep Herindeling Haaren, dhr.
P.A.C.M. van der Velden, naar een eventuele zienswijze van het college van Best op het
'Herindeiingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxte' en Tilburg'.
Hierbij laten wij u weten geen zienswijze rn te dienen op dit herindeiingsontwerp.

Burgemeester er wethouders van Best,

Burgemeester

Locc-secretaris

Hill II Mill III Mill II
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aoorkiesnummer

Reactie op herindelingsontwerp

773998/779815

073-5531278

bLjlagen

VERZÜNDE.N - 8 m 2013
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben kennisgenomen van het ‘Herindelingsontwerp gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,
Boxtel en Tilburg’ en hebben nadrukkelijk besloten om geen zienswijze in te d'enen, De behoefte om
een standpunt kenbaar te maken, is er, gelet op de samenwerking met de bij de herindeling betrokken
gemeente Boxtel niet. Wij zijn van mening dat het Herindelingsontwerp en de daarbij behorende
nieuwe grenzen van de gemeenten zorgvuldig tot stand zijn gekomen door een evenwichtige bijdrage
van alle pij de herindeling betrokken gemeenten.
Anderzijds dienen de effecten van de herindeling voor de samenwerkingsorganisatie
MrjnGemeenteDichtbij goed in beeld worder gebracht, Op dit moment wordt er door het personeel van
MijnGemeenteDichtbij een bijdrage geleverd in de projectorganisatie, meer specifiek is deze
personele inzet gericht op Boxtel. Wij gaan er vanui! dat de belangen van MijnGemeenteDichtbij op
een goede manier worden gehoord.

Met vriéndelijke groet,

Namens het college van Burgemeester en wethouders
Juridisch consulent

Deze br.ef is automatisch aangemaakt en daarom niet handgeschreven ondertekend.
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ZIENSWIJZE, HERINDELINGSONTWERP
GEMEENTE MAAREN VAN PEP (Platform Esch
Perspectief)
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
gemeente Haaren.

PLATFORM ESOIľ PERSPECTIEF

Esch 11 februari 2019

In deze zienswijze gaat PEP in op drie punten van het herindelingsontwerp van de gemeente
Haaren.
1. Het ontbreken van een duidelijk vervolgproces voor het in opstelling zijnde "Dorpsplan EschT
met de gemeente Boxtel.
2. Grens Esch-Vught naar aanleiding van het verzoek landgoed Beukenhorst
3. Heldere financiële afspraken naar aanleiding van het Mannengasthuis, het “Legaat van Cooth"
en de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling “Reigerskanť.

In deze zienswijze maakt PEP, Platform Esch Perspectief, gebruik van de mogelijkheid om te
reageren op het herindelingsontwerp van de gemeente Haaren Door onze inmiddels ontwikkelde
en erkende positieve werkwijze, reageren we scherp vanuit het belang van Esch en haar inwoners.
WAT IS PEP?
PEP staat voor platform Esch Perspectief. Dit initiatief is ontstaan vanuit de gevolgen van de
eerste herindeling (1996,) toen Esch haar zelfstandigheid ais gemeente voor het eerst verloor. Het
voor Esch zo vanzelfsprekende “ bestuur dicht bij de inwoners" maakte ineens plaats voor een
bestuur op afstand. Een aantal járen later, in 2017 zijn de nadelige gevolgen hiervan voor een
aantal Essche burgers zo duidelijk, dat men beslist om positief “het heft in eigen handen te nemen':
en invulling te gaan geven aan conclusie 7 uit het Dorpsontwikkelingsplan Esch (DOP maad
2008j. “ Om de afstand naar het gemeentebestuur (en andersom) te verkleinen moet de
mogelijkheid om oen eigen aanspreekpunt (een dorpsraad/do!psberaad vereniging) te creëren
opnieuw worden overwogen."
De aankomende uitdaging cm wederom een herindeling in te gaan, nu met een veel grotere
gemeente, Boxtel, versnelde de totstandkoming van PEP. Inmiddels is Platform Esch Perspectief
gegroeid tot een beleidsmatige sparringpartner voor het college en de gemeenteraad van de
gemeente Haaren. Wij doen dat, door ons de komende járen te richten op de thema’s
woningbouw, landschapsstructuur, verkeer, sport en cultuur, veiligheid, duurzaamheid en welzijn
van Essche burgers. Hierbij zet PEP zich nadrukkelijk in voor het behoud van voorzieningen
binnen de kern.
WIE IS PEP?
Eigenlijk, alle Essche burgers, of ze er wonen, werken, leren of recreëren, zijn PEPper’s. De
voormensen van PEP zorgen voor de totstandkoming in de tweede helft van 2019, van het
Dorpsplan Esch in samenwerking met alle Essche verenigingen, ourgers en ondernemers. De vele
initiatieven die Esch rijk is, bundelen zich in PEP. Hierdoor wordt de onderlinge relatie versterkt.
Hiernaast kan men gebruik maken van de directe positieve lijn met de ambtelijk en bestuurlijke
gemeente Haaren.
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PEP is door de gemeente Haaren erkend als de partij die Essche belangen bindt en
vertegenwoordigt. Daarom heeft de gemeente Haaren aan PEP in november 2018, het
opdrachtgeverschap van de werkzaamheden voor de totstandkoming van het Dorpsplan Ësch
overgedragen.
De voormensen van PEP ziin:
~

ZIENSWIJZE
Wij allen, individueel en ook collectief als PEP, dienen deze zienswijze bij uw college in. Wij
onderschrijven ae zorgvuldigheid van het traject van de herindeling van gemeente Haaren. waar
Esch deel van uit maakt tot zo ver onder de regie van gemeente Haaren, Wij zijn positief over de
onderlinge communicatie en de groei van de samenwerking tussen PEP en zowel bestuur als
ambtenaren van de gemeente Haaren. De positie die PEP binnen Esch heeft verworven is terecht
ondersteund door de gemeentelijke organisatie die PEP als gelijkwaardige partner ziet voor beleid
en uitvoeringsbesluiten. Als logisch vervolg hiervan, zet gemeente Haaren PEP in zijn kracht door
ruimte, budget en positie te geven in beleid en uitvoeringstrajecten die het belang van Esch raken,
nu en in de toekomst.
Ondanks voornoenide, is onze ondersteuning aan het herindelingsontwerp afhankelijk van drie
zaken die, in onze ogen, nog onvoldoende zijn uitgewerkt voor het belang van Esch in de
toekomst. Het gaat om ten eerste; het ontbreken van een duidelijk vervolgproces voor het in
opstelling zijnde ' Dorpsplan Esch”, met de gemeente Boxtel. Ten tweede, de grens Esch-Vught
naar aanleiding van het verzoek landgoed Beukenhorst. En als laatste het ontbreken van
financiële afspraken in relatie tot de besteding van de bestemmingsreserves van het ' Oude
Mannengasthuis”, het “Legaath van Cooth” en de opbrengsten van de gebiedsontwikkeimg
"Reigerskanf
1. Vervolg proces Dorpsplan Esch en positie PEP binnen gemeente Boxtel
PEP is hard bezig om het Dorpsplan Esch uit te werken met alle verenigingen, ondernemers
en burgers. Een indrukwekkend proces marcheert op volle toeren en zal naar verwachting in
het najaar van 2019 een duidelijk plaatje opleveren. Antwoord op de vragen, wat is het DNA
van Esch? wat is er nod;g om de identiteit van Esch in de toekomst te behouden en te
versterken? welke pro.ecten horen hierbij als uitwerking? zijn voorbeelden van kernvragen die
in het kader van het Dorpsplan zullen worden beantwoord.
Binnen het herindel'ngsontwerp wordt gesproken over de kernwaarden en het belang van de
identiteit van Esch als kleine agrarisch dorpskern. Naar onze mening wordt echter
onvoldoende zekerheid geboden aan Essche burgers om de daadwerkelijke realisatie van de
resultaten van het plan door de gemeente Boxtel te laten erkennen en deze vervolgens
voortvárend op te pakken. Hiernaast is er geen duidelijkheid gegeven over de rol die PEP
binnen de gemeente Boxtel krijgt als gelijkwaardige partner van de gemeente, zoals nu wel het
geval is met de gemeente Haaren. Daarbij hoort ruimte, budget en positie om een sleutelrol te
kunnen vervullen bij zowel beleid als uitvoeringstrajecten die het belang van Esch raken.
Derhalve vragen we duidelijkheid op beide punten, erkenning van resultaten en positie voor
PEP, om onze ondersteuning aar. het herindelingsontwerp te kunnen geven.
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2. Grens Esch-Vughì nav het verzoek landgoed Beukenhorst
De eenheid van de gronden die historisch gezien deel uitmaken van Esch zien we als een
keiharde randvoorwaarde om onze goedkeuring te kunnen geven aan het nerindelingsontwerp.
We zijn blij dat zowel gemeente Haaren als gemeente Vught afzien van het verzoek van
landgoed Beukenhorst, en terecht, de historische, landschappelijke en sociale grenzen van
Esch handhaven
Desalniettemin voelen we ons verplicht om heî belang van de eenheid van grond en burgers te
blijven erkennen en onderschrijven, ook in het gehele traject tot aan de definitieve goedkeuring
van het Herindelingsontwerp vanuit het Rijk, Derhalve geven we via deze zienswijze aan, dat
mocht er verandering plaatsvinden op dit punt, tijdens het proces tot vaststelling van de
definitieve herindeling, PEP zich ferm zal verzetten We behouden ons het recht voor, mocht
deze situatie zich voordoen, om de gekozen "zachte” herindelingsprocedure aart te vechten
3. Heldere financiële afspraken over de besteding van de opbrengst van het Oude
Manneqasthuis. het “Legaat van Cooth" en de opbrengsten van de qebiedsontwikkelina
“Reiaerskant". Zie Rapportage onderzoek financiële positie gemeente Haaren Hfst.4.1
(bestem m i nq srese tves)
Het zal helder zijn, dat sinds de laatste herindeling in 1996, een duidelijk achteruitgang van
investeringen in de openbare ruimte en voorzieningen van ons dorp heeft plaats gevonden.
Een bestuur dat de aandacht moet verdelen over niet één, maar vier kleine kernen heeft nu
eenmaal minder daadkracht en middelen, gezien vanuit het perspectief van Esch. We hebben
hiervan geleerd en voorzien dat deze situatie, op papier in ieder geval, nadeliger wordt
wanneer we straks deel uit maken van Boxtel, een grotere gemeente waarvan we een klein
onderdeel zullen zíjn. Dedialve lijkt het ons fair and logisch dat, in het kader van het
herindetingsontwerp. minimaal, de bestemmingsreserves en de opbrengsten die rechtstreeks
uit de in Esch gelegen gronden/objecten komen, 10QaZo in Esch terug worden geïnvesteerd. Dit
wil zeggen, dat in het document herindelingsontwerp onder de financiële paragraaf, drie
posten in zijn totaliteit dienen te worden opgenomen. Te weten, de verkoop/het legaat van het
Mannengasthuis en de opbrengsten uit ontwikkeling van het gebied Reigerskant.
Wij danken u voor de kans om deze zrenswijze in te dienen. We vertrouwen er op, dat alle drie de
punten in tiet definitieve herindelingsontwerp zullen woiden meegenomen, zodat u met een gerust
hart het Int van onze trots: "de glimlach van Brabant" kan overdragen aan Boxtel.
Ook zijn wij ervan cvertuigd dat de gemeente Boxtel het belang van ingaan op onze drie punten
inziet. Hoewel klein in om.vang en omringd door groen, willen wij een positieve kwaliteitsimpuls
betekenen voor Boxtel als partner in de toekomst.
Uiteraard geven we graag mondeling uitgebreid uitleg indien nodig.
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Afgegeven op:
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 12-02-2019 12:34:53

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit. formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Ik steun hel voorliggende plan voor de
herindeling van de gemeente Haaien;
met name steun ik ae voorgenomen
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

grens tussen Esch en Vught.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

de grenzen van de gemeente Haaren
gebaseerd zijn op de grenzen van de
destijds samengevoegde gemeenten.
De grenzen van Esch hebben de
instemming van de meederheid der
Esschenaren. Het handhaven van de
grenzen van Esch zal dus leiden tot de
minste weerstand tegen het
herindelingsbesluit.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 12-02-2019 20:36:11

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp,
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Tc laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
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Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

In grote lijnen goed ųua indeling van
de vier kernen over voer omliggende
gemeenten.
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Ik vind van het herindelingsontwerp:

De mogelijke afsplitsing van een
gedeelte van Beukenhorst, zodat dat
gedeelte niet naar Boxtel, maar naar
Vught gaat, vind ik niet goed.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Een historische verbinding met de kern
Esch dan wordt doorgesnèden. Dat
geldt ook in sociaal opzicht voor enkele
oewoners. Daar is geen goede reden.
Soms wordt op perceel niveau gekozen
om een perceel Dij maar een gemeente
te laten horen. Maar dat is hier niet
aan de orde. Beukenhorst is een
omvangrijk en waardevol gebied. Daar
heeft het feit dat het tot het
grondgebied van twee gemeenten
hoort, kennelijk totaal geen afbreuk
gedaan. En dat zal in de toekomst niet
anders zijn.

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 13-02-2019 15:51:08

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, \ ught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk;
Boxtel;
Vught;
Tilburg

Reactie en motivatie
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp.

namens l andgoed Beukenhorst NSW
B.V. dien ik een begeleidingsbrief in.
De uitgebreidere zienswijze wordt
eveneens toegevoegd.

Bijlage

aanbiedingsbrief bij zienswijze
Landgoed Beukenhorst.pdf (71.8 KB)

Ik vind dit omdat:

de redenen zijn vermeld in bijgaande
zienswijze

Bijlage

zienswijze landgoed Beukenhorst.pdf
(1.5 MB)
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Wij als eigenaren van het Landgoed Beukenhorst snappen dat de betrokken gemeentes met veel
verschillende belangen rekening moeten gehouden bij de herindelingsoperatie die nu voorligt. Om al
die belangen te eerbiedigen zijn aoor uw Colleges eenduidige beleidskaders gecreëerd om
maatwerk te kunnen bieden.
Landgoed Beukenhorst NSW B.V. is belast met het behoud, onderhoud en beheer van het landgoed
en de d?arop gelegen monumenten. Van oudsher tot op de dag van vandaag verkrijgt het landgoed
haar inkomsten uit verhuur, erfpacht en het verpachten van opstallen en gronden
Zonder deze belangrijke Dron van inkomsten vanuit de landbouwgronden kunnen de monumenten en
het natuurschoon niet worden beheerd en onderhouden. De landbouwgronden zijn dan ook niet
alleen de economische dragers van het landgoed, maar ook onlosmakelijk verbonden met het
landgoed, het een gaat niet zonder het ander.
Inmiddels zijn wij tot de conclusies gekomen dat ons eerste verzoek - waarbij het hele landgoed
binnen de gemeentegrenzen van Vught zou komen te vallen - geen haalbare kaart is. Daarmee zou
namelijk aan de flanken van het landgoed een aantal losse percelen komen te liggen. Dit zou leiden
tot een fragmentarisch geheel en daarmee strijd met het door u geschetste beleidskader voor het
bieden van maatwerk.
Wij zijn vervolgens teruggegaan naar de tekentafel en hebben bij brief van 22 augustus 2018 een
tweede voorstel gepresenteerd. Hel lijkt erop dat dit aangepaste voorstel slechts deels of wellicht
niet is beoordeeld in het herìndelingsontwerp. Dat is te meer een teleurstelling omdat wij de
stellige overtuiging hebben dat het nieuwe voorstel volledig voldoet aan de door u geschetste
beleidskaders voor het bieden van maatwerk.
Uit bijgaande zienswijze blijkt dat Landgoed Beukenhorst NSW B.V. een groot belang heeft bij een
aanpassing van de gemeentegrens, zodat een belangrijk deel van de economische dragers van het
Landgoed Beukenhorst binnen één gemeentegrens komen te vallen. En nogmaals, dit grote voordeel
voor ons doet geen enkele afbreuk aan de gestelde beleidskaders.
Daar komt nog bij dat voor een bedrijf op de Oude Bosschebaan in Biezenmortel ook maatwerk is
geleverd om alle economische activiteiten van het bedrijf - in dit geval Camping Weidebífk - binnen
één gemeente te laten vallen. Niet valt in te zien waarom maatwerk niet voor Landgoed
Beukenhorst zou moeten gelden.
Kort en goed, wij hebben alle begrip en respect voor de politieke en maatschappelijke wensen,
maar menen dat ook zorgvuldig moet worden gekeken naar onze economische wensen. Teneinde
ook Landgoed Beukenhorst een economische toekomst te geven.

AANTEKENEN
Aan de colleges van burgemeester ft wethouders van de
gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Postbus 44
5076 ZG Haaren
tevens per e-mail: semeente@haaren.nl
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’s-Hertogenbosch, 13 februari 2019
Advocaat:

mr.

e-mail:

telefoon:

onze referentie:

fax:

uw referentie:

betreft:

Landgoed Beukenhorst í herindeling Haaren

201900b/

zienswijze Landgoed Beukenhorst

Edelachtbare Colleges,

Namens mijn cliënte, de besloten vennootschap Landgoed Beukenhorst NSW B.V., vraag ik uw
aandacht voor het volgende.
Vier dorpen van de Gemeente Haaren gaan vanaf 1 januari 2021 deel uitmaken van
buurgemeenten. Dit besluit viel op 21 december 2017 ert was het startsein voor het
hcrindelingstraject. Thans bevindt het traject zich in de ontwerpfase om te komen tot een
gezamenlijk herindelíngsadvies aan het Rijk.
Deze gemeentelijke herindeling is een uitgelezen mogelijkheid is om het belangrijkste deel van
Landgoed Beukenhorst onder te brengen in één gemeente. Erkentelijk is Landgoed Beukenhorst
NSW B.V. dan ook voor de uitnodiging een zienswijze kenbaar te maken. Namens Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. maak ik hierbij van die gelegenheid gebruik en zal ik nader uiteenzetten,
waarom zij van mening is dat een groter deel van het landgoed zou moeten worden ingedeeld bij
de Gemeente Vught.
hierna zal de zienswijze eerst kort worden ingeleid (hoofdstuk I). Vervolgens wordt het juridisch
kader geschetst waartegen de zienswijze moet worden bezien (hoofdstuk II). Daaropvolgend
maakt Landgoed Beukenhorst NSW B.V. u graag deelgenoot van haar zienswijzen {hoofdstuk III).
Afgesloten wordt met een conclusie (hoofdstuk IV).

İ

INLEIDING

Landgoed Beukenhorst
1.

Landgoed Beukenhorst is in de eerste plaats een natuurgebied dat momenteel wordt
opgesplitst door de gemeentegrenzen van Vught en Haaren. Een overzicht van het gebied
met de huidige gemeentegrenzen treft u aan als bijlage 1. Een groot deel van het
landgoed
ongeveer 7596 - bevindt zich op het gemeentegebied van Vught. Het
natuurgebied geldt als een belangrijke bufferzone voor flora en fauna van aangrenzende
natuurgebieden. Op het landgoed zijn tevens negen Rijksmonumenten gelegen. Door op
het landgoed aanwezige monumenten, bossen en met houtwallen en eiken- beukenlanen
doorsneden
landbouwgronden,
ontstaat
een
aantrekkelijk
en
gevarieerd
mozaïeklandschap. Het landgoed in zijn samenhangenae complexen van natuur en
agrarische gronden is in feite een landschap op zich.

2.

Landgoed Beukenhorst NSW B.V. is belast met het behoud, onderhoud en beheer van het
landgoed en de daarop gelegen monumenten. Van oudsher tot op de dag van vandaag
verkrijgt het landgoed haar inkomsten uit huur, erfpacht en verpachten van opstallen en
gronden. Het landgoed creëert hiermee zowel materiële en immateriële waarden. Zo
worden er uit diezelfde inkomsten een negental Rijksmonumenlen in stand gehouden,
maar is zij ook voortdurend bezig met het bewaken van haar esthetische en ecologische
waarden op dit cultuurhistorische landgoed. Afgezien van dc economische activiteiten is
er dus ook sprake van maatschappelijke activiteiten waarbij het in stana houden en
doorgeven van het cultureel erfgoed hoog in het vaandel staat,

3.

Het landgoed is overigens constant in aeweging en werkt in feite voor de volgende
generaties. Thans staat Landgoed Beukenhorst N5W B V. vcor een nieuwe uitdaging, want
de politiek en economie zijn constant in beweging en dat heeft zijn invloed op de
inkomsten van het landgoed. Er moet op zoek gegaan worden naar alternatieve
inkomstenbronnen naast de traditionele inkomsten, waarbij duurzaamheid altijd at
bovenaan de agenda heeft gestaan. Nauwe directe samenwerkingen met gemeente,
provincie en andere overheden zijn cruciaal hierin, zo ook met de bewoners en de boeren
die op het landgoed wonen en werken.

4.

Zonder de belangrijke bron van inkomsten vanuit de landbouwgronden kunnen de
monumenten en het natuurschoon niet worden beheerd en onderhouden. De
landbouwgronden zijn dan ook niet alleen de economische dragers van het landgoed, maar
ook onlosmakelijk verbonden met het landgoed. Het één gaat niet zonder het ander.

5.

Het wegnemen van belemmeringen door overheden blijft een cruciale stap om cultureel
erfgoed én natuurschoon in stand te kunnen blijven houden. Tot die conclusie zijn in het
verleden al meerdere provincies, gemeenten en landgoederen het eens geworden.
Landgoed Beukenhorst N5W B.V vraagt uw Colleges eerbiedig deze stap te nemen.

Pagina 2 van 11

Problematiek van twee gemeenten
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Landgoed Beukenhorst NSW B.V. ondervindt bij de uitvoering van haar taken bijna op
dagelijkse basis hinder van het feit dat haar landgoed is gelegen op twee gemeentelijke
territoria. Bij de ontwikkeling van natuurschoon of andere projecten is Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. telkens genoodzaakt om bij beide gemeenten de nodige
publiekrechtelijke toestemmingen te verkrijgen Het gaat daarbij niet alleen om
planologische problematiek, Landgoed Beuxenhorst NSW B V. is daarnaast onderworpen
aan uiteenlopende gemeentelijke regelgeving, beleid en politieke keuzes. Hetzelfde geldt
voor de het behoud, onderhoud en beheer van het landgoed en de daarop gelegen
monumenten.

7.

Het uiteenlopen van deze planologische regimes, gemeentelijke regelgeving alsmede
beleid en politieke keuzes, leiden ertoe dat het behoud en beheer van het landgoed onder
druk komt te staan. Het heeft om die reden haar uitdrukkelijke voorkeur om het l andgoed
Beukenhorst bij één en dezelfde gemeente (her) in te delen.

Eerste verzoek om herindeling (juni 2017)
8.

Reeds bij brief van 23 juni 2017 (bijlage 2) schreef Landgoed Beukenhorst NSW B.V. een
brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant met het
verzoek om bij een mogelijke herindeling rekening te houden met de nadelige gevolgen
die het Landgoed Beukenhorst NSW B.V. ondervindt door de verdeling van het landgoed in
twee gemeentelijke grondgebieden. De opsplitsing van de Gemeente Haaren was op dat
moment nog niet aan de orde.

Herindelingsprocedure (december 2017)
9.

Pas later dat jaar - op 21 december 2017 - besloot de gemeenteraad van de Gemeente
Haaren tot opsplitsing van haar gemeente. Dat was de eerste aanzet tot de onderhavige
herindelingsprocedure.

10.

Op de raadsvergadering van 5 juli 2018 besloot de gemeenteraad van de Gemeente Haaren
onder andere dat Esch onderdeel zal worden van de Gemeente Boxtel. Ook werd besloten
dat met maatwerk nader te bepalen begrenzing zou worden toegepast, dit om onlogische
situaties tegen te gaan. Vervolgens zijn beleidskaders vastgesteld, welke als uitgangspunt
moeten fungeren bij het leveren van maatwerk. Dit heeft geleid tot de Nota Nieuwe
Grenzen.

11.

Omdat Landgoed Beukenhorst NSW B.V. van mening is dat haar landgoed voldoet aan de
daarin gestelde beleidskaders, heeft zij op 22 augustus 2018 een verzoek ingediend om
voor maatwerk in aanmerking te komen. Deze brief is als bijlage 3 bijgevoegd. Daarbij
heeft zij in eerste instantie verzocht om het gehele landgoed binnen de gemeentegrenzen
van Vught te trekken. Ter illustratie wordt als bijlage 4 het eerste voorstel van Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. bijgevoegd. De onderbroken blauwe lijn geeft de in het eerste
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voorstel gewenste grens weer, het gearceerde deel omvat de gewenste grens in het thans
voorliggende (tweedel voorstel, waarover later meer.
12,

Ook heeft Landgoed Beukenhorst NSW B.V. meermaals ingesoroken tijdens verschillende
raadsvergaderingen en is zij aangeschoven bij gemeentelijke overleggen op ambtelijk
niveau. Al snel bleek dat onvoldoende draagvlak bestond voor het voorstel van Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. De werkgroep Nieuwe grenzen adviseerde dan ook negatief over het
eerste voorstel van Landgoed Beukenhorst NSW B.V.

13,

Om aan de bezwaren tegemoet te komen heeft Landgoed Beukenhorst NSW B.V. een
tweede voorstel op tafel gelegd, waarDij belangrijke concessies zijn gedaan. Dit tweede
voorstel is overigens al reeds in haar brief van 22 augustus 2018 benoemd In dit
afgeslankte voorstel dient de Broekstraat, Groenendaal en de Esschestroom als
(gemeente)grens. Ter illustratie geeft bijlage 5 het tweede voorstel van Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. auidetik weer. Helaas heeft ook dit voorstel het
herindelingsontwerp niet gehaald.

14,

Uit dat document - waartegen deze zienswijze zich richt blijkt echter dat dit tweede
voorstel in zijn geheel niet is beoordeeld. Het herindelingsontwerp vermeldt immers het
volgende:
"ff. Pickenstceg f omgeving
De bestaande dorpsbegrenzing is hier iets aangepast zodat de natuurlijke begrenzing in het
landschep wordt gevolgd en voorkomen wordt dat percelen die één geheel vormen in
verschillende gemeenten komen te liggen, dit wordt de gemeente Vught. Voor wat betreft
de begrenzing tussen de gemeenten Boxtei-Vught zijn nog andere voorkeuren uitgesproken,
vooral om meer perceíen van het buitengebied van Esch op te nemen binnen de gemeente
Vught. De meest benoemingswaardige hiervan zijn het aanhouden van de Essche Stroom als
begrenzing tussen de gemeenten Boxtel en Vught en het totale landgoed Beukenhorst
oonemen binnen de gemeente Vught. Deze gevraagde aanpassingen zijn fors ten opzichte van
de bestaande óorpsgrenzen. Hierdoor komt de eenheid van kern en dorp met het oog op het
behoud van leefbaarheid onder druk

te staan.

Hier heeft dus geen aanpassing

plaatsgevonden ten opzichte van de bestaande aorpsgrenzen. Voor wat betreft het verzoek
van het landgoed kar daar nog aan toe worden gevoegd dat het totale landgoed gelet op de
ui terlijke verschijningsvorm geen duidelijk in het landschap herkenbare eenheid vormt. Het
gedeelte dat gelegen is in Vught betreft de historische buitenplaats. De in de gemeente
Haaren gelegen gronden zijn van oorsprong agrarische gronden en ook als zodanig
Herkenbaar ìti het íondsebap. De ruimtelijke uitstraling van deze gronden is meer in
samenhang met het overige nabijgelegen buitengebied van Esch dan met het landgoed. Een
duidelijke grens wordt hier juist gevormd door de huidige gemeentegrens, die loopt door de
Broekstraat en Groenendaal.
[opmaak door ondergetekende]

1 Herindelingsontwerp, p. 86 87.
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15.

In de onderhavige zienswijze verzoekt Landgoed Beukenhorst NSW B.V nogmaals
uitdrukkelijk om beoordeling en inwilliging van haar tweede verzoek, waarbij dus de
Broekstraat, Groenendal en de Esschestroom als (gemeente)grens zal gaan fungeren.

II

JURIDISCH KADER

Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)
16.

Artikel 123 van de Grondwet bepaalt dat gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven,
ingestela en gewijzigd. Deze bevoegdheid is vervolgens uitgewerkt in de Wet algemene
regels herindeling (hierna: “Wet arhi”). De kern van de Wet arhi beschrijft de
processtappen die gevolgd moeten worden bij gemeentelijke herindeling (en
grenscorrecties) cp initiatief van gemeenten, provincies of de minister.2 Deze
processtappen dienen een zorgvuldig wetgevingsproces.

17.

Hoewel herindelingen bij wet geschieden en de wetgever in formele zin hiervoor
verantwoordelijk is, benadrukt de parlementaire geschiedenis dat - ingeval de
voorgeschreven procedure met zorgvuldigheid wordt gevolgd * legenng en StatenGeneraal zich niet te zeer in de details van de herindeling zouden hoeven te verdiepen.
Bij een zorgvuldige voorbereiding op decentraal niveau, behoeven praktische
overwegingen niet op regerings- of Kamerniveau plaats te vinden, waarmee tevens
onnodig dubbel werk wordt voorkomen.3

Ill

18.

Hieruit volgt dat veel gewicht wordt toegekend aan de herindelingsadviezen op decentraal
niveau als bedoeld in artikel 5 Wet arhi. Eenieder kan ingevolge artikel 5, tweeae lid Wet
arhi over het herindelingsontwerp een zienswijze kenbaar maken. Dit is - gelet op de
hiervoor beschreven processtappen - in beginsel het laatste moment waarop op
detailniveau naar het herindelingsontwerp wordt gekeken, dat uiteindelijk zal leiden tot
het herîndelingsadvies aan de minister,

19.

Tegen de wet waarbij de gemeentelijke herindeling wordt gerealiseerd, staat geen
rechtsbescherming open.14 ļfi zoverre ligt nu dus de enige en laatste mogelijkheid op tafel
om recht te doen aan de unieke positie van het Landgoed Beukenhorst.

Gemeentelijke uitgangspunten voor een herîndelingsadvies
20.

Aan het herindelingsontwerp voor de herindeling van de Gemeente Haaren liggen de
volgende uitgangspunten ten grondslag:
*
de beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2021;
»
er is sprake van drie lichte samenvoegingen (artikel 1, eerste lid, onder b Wet arhi)* 3 4

1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3 Kamerstukken II, 1996/97, 2b 234, nr. 3, p. 2-3,
4 Dit volgt uit artikel 1:1, tweede lid, onder a in samenhang gelezen met artikel fl:1 Awb.
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«
«

en één grenscorrectie (art. 1, eerste lid, onder d, Wet arhí);
bij de opsplitsing van de Gemeente Haaren vormen de oude grenzen van Esch en
Biezenmortel de basis voor de opsplitsing; en
gelden specifieke uitgangspunten om onlogische situaties in de begrenzing te
voorkomen.5

21.

Bij het voorkomen van onlogische situaties zijn de volgende specifieke uitgangspunten
geformuleerd:
A.
Bestaande barrières aanhouden die zijn Landschap-bepalend. Er wordt voor de
begrenzing zoveel mogelijk aansluiting gezocht met bestaande barrières in het
tandschap zoals wegen, spoorlijnen en watergangen van enige omvang;
B.
Respecteren van samenhangende landschappelijke elementen. Het is volgens het
uitgangspunt niet wenselijk dat samenhangende landschappelijke elementen over
C.

D.

meerdere gemeenten worden verdeeld;
Consistente aansluiting bij bestaande grenzen van ontvangende gemeenten. Voor
het bepalen van logische grenzen speelt eenduidigheid een rol met hoe nu de
ontvangende gemeenten aan elkaar grenzen; en
Versnippering van bestaande kadastrale percelen moet worden voornomen.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
22.

Hoewel het herindelingsadvìes geen bestuursrechtelijk besluit is waartegen
rechtsbescherming openstaat, dient het advies tot stand te komen met inachtneming van
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze beginselen zijn immers op grond van
artikel 3:1 Awb van toepassing op alle handelingen van bestuursorganen. Deze beginselen
gelden des te meer bij (overheids)handelen in de uitoefening van een publieke taak.

23.

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat bestuursorganen gehouden zijn de
nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen (artikel
3:2 Awb). In het bijzonder moeten alle rechtens relevante belangen worden
geïnventariseerd. Tot een zorgvuldige voorbereiding behoort tevens dat het
bestuursorgaan ervoor dient zorg te dragen dat haar advies berust op gedegen onderzoek
naar de effecten ervan. In het Kader van een zorgvuldige voorbereiding vormt de
onderhavige zienswijzeprocedure - en de beoordeling van de zienswijze - als bedoeld in
artikel 5, tweede lid Wet arhi een essentieel onderdeel en een belangrijke waarborg van de voorbereidingsprocedure.

24.

Verder brengt het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4 Awb) met zich mee dat het
bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afweegt. Het is
daarbij aan het bestuursorgaan om alle verschillende bij het herindelingsadvìes betrokken
belangen tegen elkaar af te wegen. De eisen van subsidiariteit brengen tevens met zich
dat het bestuursorgaan het minst bezwarende middel dient te kiezen om het doel van het
advies en de daaraan ten grondslag liggende beleidskaders te verwezenlijken.

5 Herindelingsontwerp, p. 21
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25.

Daarnaast verdient bij de voorbereiding van een herindelingsadvies het gelijkheidsbeginsel
aandacht. Het gelijkheidsbeginsel vereist dat gelijke gevallen, gelijk moeten worden
behandeld. Als sprake is van een gelijk geval, dat ongelìjk wordt behandeld, dan dient
voor het verschíl in handelwijze een objectieve rechtvaardiging te bestaan.

til

ZIENSWIJZEN

ZIENSWIJZE 1 * Er is sprake van een onlogische situatie
26.

Vooropgesteld moet worden dat sprake is van een onlogische situatie die voor maatwerk
bij de bepaling van de gemeentegrenzen in aanmerking komt.

27

Doordat haar landgoed is gelegen op twee gemeentelijke territoria, komt Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. bij de uitvoering van haar taken bijna dagelijks voor onnodige extra
uitdagingen te staan. Met name bij de ontwikkeling en behoud van natuurschoon en
ruimtelijke projecten is Landgoed Beukenhorst NSW B.V. telkens genoodzaakt bij twee
gemeenten de nodige publiekrechtelijke toestemmingen te verkrijgen. Het gaat daarbij
om planologische problematiek, alsmede om uiteenlopend gemeentelijke regelgeving,
beleid en politieke keuzes. Hetzelfde geldt voor de het behoua, onderhoud en beheer van
het landgoed en de daarop gelegen monumenten.

28.

Voor Landgoed Beukenhorst NSW B.V. is het dan ook van groot belang aat de economische
dragers van het landgoed voor een belangrijk deel binnen dezelfde gemeentegrens komt
te vallen

29.

Dat dergelijke motieven aanleiding zijn om maatwerk te leveren, blijkt niet in de laatste
plaats uit de situatie te Biezenmortel, ter hoogte van het perceel Oude Bossche Baan 35.
Voer de daarop gelegen camping Weideblik is immers ook maatwerk geleverd. Ook
daaraan lag de economische wens van het bedrijf ten grondslag om haar economische
activiteiten te ontplooien binnen één gemeente.

30.

Voor dergelijke situaties is dan ook maatwerk geboden.

ZIENSWIJZE 2 - Landgoed Beukenhorst voldoet aan het beleidskader
31

Landgoed Beukenhorst NSW B.V. is voorts van mening dat haar tweede verzoek, om een
deel van haar gronden onderdeel te maken van de Gemeente Vught voldoet aan de Nota
Nieuwe Grenzen dat geldt als beleidskader voor het leveren van maatwerk.

A.

Bestaande barrières aanhouden die landschap zijn bepalend

32.

In de eerste plaats wordt in het verzoek van Landgoed Beukenhorst NSW B.V. aangesloten
bij bestaande (harde) barrières. Hiervoor wordt verwezen naar de illustratie van het
onderliggende verzoek, dat als bijlage 5 is bijgevoegd. Daaruit blijkt dat de voorgestelde

hogina 1 van 11

gemeentegrenzen langs harde, al bestaande barrières lopen . Bij inwilliging van het
verzoek zal namelijk de Broekstraat, Groenendaal en de Esschestroom als
(gemeente Jgrens gaan fungeren, terwijl in het eerste voorstel de grens langs natuurlijke
grenzen (zoals wilgen en sloten) liep.
33

Het tweede verzoek voldoet dus volledig aan het eerste uitgangspunt bij het leveren van
maatwerk, doordat aansluiting is gevonden bij bestaande barrières in het landschap, in dit
geval een watergang van omvang (de Esschestroom) en de wegen Broekstraat en
Groenendaal.

B.

Respecteren van samenhangende landschappelijke elementen

34.

In het voorstel van Landgoed Beukenhorst NSW B.V. worden juist de samenhangende
landschappelijke elementen gerespecteerd. Sterker nog: ten opzichte van de huidige
gemeentegrenzen komt het voorstel juist tegemoet aan dit uitgangspunt. Dat is dan ook
een belangrijke overweging geweest van Landgoed Beukenhorst NSW B.V. om het verzoek
in te dienen.

35.

Landgoed Beukenhorst wordt namelijk op dit moment nog opgesplitst door de
gemeentegrenzen van Vught en Haaren. Door op het landgoed aanwezige monumenten,
bossen en met houtwallen cn eiken- beukenlanen doorsneden landbouwgronden, is sprake
van een aantrekkelijk en gevarieerd mozaïeklandschap. Het Landgoed in zijn
samenhangende complexen van natuur en agrarische gronden zijn dan ook niet twee
landschappelijke elementen op zich. Zij vormen tezamen ee:i onverbrekelijke samenhang
tussen bosschages van het landgoed en de daarop gelegen monumenten enerzijds, en de
met houtwallen en eiken- beukenlanen doorsneden landbouwgronden anderzijds. Juist
door het tweede verzoek te honoreren voldoet het landgoed aan het tweede uitgangspunt.

C.

Consistente aansluiting bij bestaande grenzen van de ontvangende gemeenten

36.

Ook aan dit uitgangspunt voldoet het verzoek van Landgoed Beukenhorst NSW B.V. Het
verzoek brengt immers geen enkele wijziging aan, althans niet aan de wijze waarop de
ontvangende gemeenten - Vught en Boxtel - op dit moment aan elkaar grenzen.

D.

Versnippering van bestaande kadastrale percelen moet worden voorkomen

37.

Tevens leidt het voorstel niet ertoe dat bestaande kadastrate percelen versnipperd raken.
Landgoed Beukenhorst NSW B.V. benadrukt nogmaals dat bestaande barrières in het
landschap, de Esschestroom en de wegen Broekstraat en Groenendaal, gaan fungeren als
gemeentegrens.

Tussenconclusie
3Ö

Gelet op het voorgaande past het tweede voorstel van Landgoed Beukenhorst NSW B.V.
volledig binnen de in de Nota Nieuwe Grenzen opgestelde beleidskaders voor het leveren
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van maatwerk.
39.

Daarbij erkent Landgoed Beukenhorst NSW B.V. overigens dat haar eerste voorstel niet op
alle punten aan deze beleidskaders voldeed. Het is om die reden dat haar verzoek in het
Herindelingsontwerp is afgewezen, dit naar aanleiding van het ambtelijk advies van de
Werkgroep Nieuwe Grenzen. Deze werkgroep leverde kritiek op het. eerste voorstel van
Landgoed Beukenhorst NSW B.V., omdat niet was voldaan aan het onder A geschetste
uitgangspunt. In het eerste voorstel liepen de voorgestelde gemeentegrenzen immers niet
volledig langs harde bestaande barrières. Aan deze (terechte) kritiek is Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. dan ook van harte tegemoetgekomen in het tweede, thans
voorliggende, voorstel.

40.

Ook komt het tweede voorstel tegemoet aan de kritiek dat een te groot deel van het
buitengebied van Esch. bij de Gemeente Vught zou komen. Indien u het eerste voorstel
(bijlage 4) vergelijkt met het tweede, thans voorliggende, voorstel (bijlage 5), dan ziet u
dat sprake is van een sterk afgeslankt voorstel, waarbij nog maar een beperkt deel van
het buitengebied van Esch naar de Gemeente Vught zal gaan.

41.

Ill

Het argument van de werkgroep dat honorering van het verzoek een aanzuigende werking
zou kunnen hebben voor nieuwe verzoeken tot maatwerk, overtuigt Landgoed Beukenhorst
NSW B.V. niet. Dergelijke verzoeken ontbreken tot op heden, terwijl de onderhavige
zienswîjzeprocedure moet worden gezien als laatste mogelijkheid voor burgers om invloed
uit te oefenen op het gemeentelijk herindelingsadvies. De kans op een aanzuigende
werking is dan ook níet reëel. Dit nog los van het feit dat sprake is van een unieke
situatie, zowel qua aard als qua omvang.

42

Helaas heeft Landgoed Beukenhorst NSW B.V. moeten constateren dat de werkgroep het
tweede voorstel naar alle waarschijnlijkheid niet heeft getoetst aan de hiervoor
geschetste kaders. Dit heeft ertoe geleid dat alleen het eerste verzoek - waarbij het
gehele Landgoed Beukenhorst naar Vught zou gaan - is beoordeeld en dat verzoek is
afgewezen. Dat blijkt ook duidelijk uit de hierboven geciteerde passage uit het
herindelingsontwerp waarin wordt gemotiveerd waarom het eerste verzoek van Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. is afgewezen.

43

Het is om díe reden dat Landgoed Beukenhorst NSW B.V. hierbij nogmaals eerbiedig
verzoekt om het tweede voorstel alsnog te beoordelen en haar (afgeslankte) verzoek te
honoreren,

ZIENSWIJZE 3 - Gelijkheidsbeginsel vergt aanpassing van de onlogische situatie
44.

Landgoed Beukenhorst NSW B.V. attendeert u voorts op het feit dat voor camping
Weideblik wel maatwerk is geleverd. Het verzoek van het bedrijf dat op de Oude
Bosschebaan te Biezenmortet is gevestigd om de economische activiteiten binnen één
gemeente te mogen ontplooien, is gehonoreerd. Ook de gemeenteraad van de Gemeente
Vught constateerde in een unaniem aangenomen motie dat sprake is van inconsequentie
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LXA
op het moment dat het verzoek van Landgoeo Beukenhorst niet wordt ingev/illigd.

45.

Landgoed Beukenhorst NSW B V, benadrukt nogmaals naar oelang om zoveel mogelíjk
economische activiteiten te kunnen ontplooien binnen de Gemeente Vught. Oe
landbouwgronden en de daaiop gelegen verhuurde c.q. verpachte woningen en
boerderijen zijn immers de economische dragers, voor het beheer en onderhouû van in de
Gemeente Vught gelegen natuurschoon en monumenten. Het uiteenlopen van
planologische regimes, gemeentelijke regelgeving, beleid en politieke keuzes, leiden
ertoe dat het behoud en beheer van het landgoed onder druk komt te staan.

46

Het adagium ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ vereist dat gelijke situaties, gelijk
worden behandeld. Los van het feit dat het voorstel voldoet aan de hiervoor geschetste
uitgangspunten voor maatwerk, heeft het voorstel van Landgoed Beukenhorst NSW B.V. net als camping Weideblik - belangrijke economische motieven om meer grond bij de
Gemeente Vught te laten horen. Zeker tegen de achtergrond van camping Weideblik valt
niet in te zien waarom dit verzoek niet voor honorering in aanmerking komt.

47.

Van het voornoemde adagium mag immers slechts worden afgeweken indien daarvoor een
objectieve rechtvaardiging bestaat. Een dergelijke rechtvaardiging ontbreekt evenwel.
Landgoed Beukenhorst NSW B.V. attendeert erop dat subjectieve elementen en
sentimenten buiten beschouwing moeten blijven.

48.

Hoewel die objec tieve rechtvaardiging nog wel bestond in het eerste voorstel, is Landgoed
Beukenhorst NSW B V. van mening dat het tweede voorstel dezelfde (gelijke) behandeling
verdient als camping Weideblik. Dit betekent volgens haar dat het tweede verzoek voor
honorering in aanmerking moet komen.

Ill

ZIENSWIJZE 4 - Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
49

Tot slot verzoekt Landgoed Beukenhorst NSW B.V. bij de beoordeling van de zienswijze,
rekenschap te geven van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die ook op de
totstandkoming van het herindelingsadvies van toepassing zijn.

5G.

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt met zich mee dat bestuursorganen gehouden zijn de
nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen (artikel
3:2 Awb). In dat verband spreekt Landgoed Beukenhorst NSW B.V. haar teleurstelling uit
dat haar tweede afgeslankte verzoek tot op heden naar alle waarschijnlijkheid nog niet is
getoetst aan de Nota Nieuwe Grenzen. Dit terwijl dit verzoek al reeds hij brief van 22
augustus 2018 kenbaar is gemaakt. Nogmaals en hierbij uitdrukkelijk verzoekt Landgoed
Beukenhorst NSW B.V. om toetsing van haar tweede afgeslankte voorstel.

51.

Een zorgvuldige totstandkoming van het herindelingsadvies is voor Landgoed Beukenhorst
NSW B.V. van groot belang, te meer omdat tegen de wet waarbij de herindeling tot stand
wordt gebracht geen rechtsbescherming openstaat. Daar komt nog bij dat de wetgever op
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Rijksniveau in het wetgevingsproces zich niet meer in de details van de herindeling zal
verdiepen.6 Aldus is de onderhavige zienswijze de laatste mogelijkheid om rekening te
kunnen houden met de gerechtvaardigde belangen van Landgoed Beukenhorst NSW B.V.
IV

AFSLUITING

Gelet op het voorgaande verzoekt Landgoed Beukenhorst NSW B.V. uw Colleges eerbiedig het
herindelingsadvies niet eerder vast te stellen dan nadat met deze zienswijze (volledig) rekening
is gehouden, althans de gemeenteraden dienovereenkomstig te adviseren.
Met vriéndelijke groet,

6 Kamerstukken II, 1996/97, 25 234, nr. 3, p. 2-3.
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Geachte mevrouw,
Uit de media heb ik vernomen dat er sprake is van een mogelijke opsplitsing van de gemeente
Haaren. Op dit moment zijn de eigendommen van Landgoed Beukenhorst NSW BV gelegen
in twee gemeenten (gemeente Haaren en gemeente Vught). Hierdoor heeft het landgoed met
verschillende bestuurstructuren en regelgeving te maken, waaronder verschillende
bestemmingsplannen.
Landgoed Beukenhorst heeft het vriéndelijke verzoek, indíén er eventueel sprake zou zijn van
herindeling, om zo mogelijk te bevorderen dat het gehele Landgoed Beukenhorst binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Vught komt te vallen. De belangrijkste reden hiervoor is
het feit dat van het eigendom momenteel al ruim 150â in de gemeente Vught is gelegen,
waaronder de zich op het landgoed bevindende rijksmonumenten en het historische park.
Dit zou mijns inziens door middel van een grenscorrectie te regelen kunnen zijn.
Tot nadere toelýJrtŕrrįrPbiipd en met vriendelijke groet,

Beheer en ontwikkeling, sdminisitaiie, adviezen, taxaties en belangenbehartigingm-bit. onroerende zaken in hel buitengebied, ook ophel gebied van Natimrschoonwüi cn onteigening
Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voorzover de gevolgen daarvoor zijn gedekt door onze beroepsaansprakelìjkheìdsverzekermg

BIJLAGE

Vught, 22 augustus 2018

Geachte Heer j Mevrouw,
Op 23 juni 2017 heeft Landgoed Beukenhorst NSW B.V. een brief aan het College van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant gestuurd met het verzoek om bij de herindeling van de gemeente Haaren,
het landgoed zoveel als mogelijk bij de gemeente Vught toe te voegen.
Afgezien van het feit dat het landgoed al voor ongeveer 75% onder de gemeente Vught valt is tevens
het overgrote deel van het landgoed gerangschikt onder de Natuurschoon wet 1928 en
ondergebracht in een Natuurschoonwet BV. Het landgoed is daarmee één economische entiteit, met
een directie en aandeelhouders, vandaar de naam Landgoed Beukenhorst NSW B.V., ook bekend
onder Landgoed Beukenhorst of Beukenhorst.
Zoals in ieder bedrijf of gemeente hebben we te maken met externe factoren die mede het te voeren
beleid bepalen. In uw geval is dat bijvoorbeeld de provincie.
Ook wij hebben daarmee te maken, maar daarbovenop ook met de gemeente en in ons geval zelfs
met meerdere gemeentes.
Uĩelf ervaart ongetwijfeld al hue lastig het is om een en ander tc bewerkstelligen.
Voor ons is dat nog vele malen lastiger, wij hebben immers met meerdere gemeentes te maken, elk
meteen eigen beleid.
Als wij met grensoverschrijdende projecten te maken hebben, zoals de aanleg van bijvoorbeeld een
park met zonnepanelen, moeten wij bij twee gemeentes aan tafel zitten. Elke gemeente moet
vervolgens het bestemmingsplan wijzigen, als het überhaupt al mogelijk is in verband met de visie of
juist het ontbreken ervan. U zult begrijpen dat dit voor ons een zeer lastig parket is.
Ook in het kader van relatiebeheer zult U begrijpen dat het natuurlijk vele malen makkelijker werkt
als er slechts met een gemeente gesproken dient te worden. Op verschillende niveaus ís reeds
contact met de gemeente Vught omtrent dagelijkse zaken maar ook met betrekking tot
toekomstplannen of herontwikkeling van bestaande gebouwen.
Alle landschappelijk onderdelen binnen Landgoed Beukenhorst NSW B.V. dragen bij aan de entiteit
en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een gaat niet zonder het ander en dat maakt
Beukenhorst ook zo bijzonder. Meerdere afwijkende regimes dragen niet bij aan de economische
stabiliteit van de BV, immers er wordt meestal alleen gekeken naar de gronden binnen de eigen
gemeente en niet naar het totale plaatje.
Mocht U, in al uw wijsheid, toch besluiten om de gronden, die nu al door middel van een natuurlijke
begrenzing afgebakend zijn, niet toe te voegen aan de gemeente Vught, dan verzoeken wij U om
minimaal de volgende percelen aan üe gemeente Vught toe te voegen, zodat een en ander een
logisch geheel wordt met harde afbakeningen zoals wegen, spoor en rivier.
»

»

Gronden gelegen ten oosten van de spoorlijn Den Bosch - Eindhoven, ten zuiden van de weg
Halsebroek en ten westen van de Esschestroom. Hiermee zijn alle gronden omzoomt door
harde grenzen en vormt het een logisch geheel binnen het landgoed.
Gronden gelegen ten westen van de spoorlijn Den Bosch - Eindhoven, ten zuiden van de weg
Halsebroek, ten noorden van de Esschestroom en ten oosten van de weg Groenendaal.
Hiermee zijn alle gronden omzoomt door harde grenzen en vormt het
een logisch geheel binnen het landgoed

Indien ingestemd wordt met bovenstaande wijziging, valt een historisch aangesloten gebied
uitemdelijk binnen één gemeente, waarvoor we in het geheel een nieuw plan kunnen maken samen
met één gemeente. Onze doelstelling is om nieuwe economische dragers te ontwikkelen en
bestaande dragers te verbeteren.
Een gebied met één regime, betekent logischerwijs een snellere besluitvorming en komt daarmee
direct ten goede aan de instandhouding van het landgoed.
Vervolgens zulien we tevens overwegen wat we met de meer excentriek gelegen stukken willen gaan
doen die eventueel niet bij Vught gevoegd kunnen worden.
Mocht U nog vragen hebben, of wenst U mijn aanwezigheid tijdens een van uw vergaderingen, ben ik
te allen tijde beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Beheerder Sc mede-eigenaar van Landgoed Beukenhorst NSW B.V.
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 13-02-2019 16:07:24

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Boxtel

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

Het voorstel inzake het dorp Esch is
goed!

Pagina 1

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Ik ben het ermee eens,
- omdat zo het dorp Esch als geheel
naar de gemeente Boxtel gaat;
- omdat de oude dorpsgrenzen worden
gerespecteerd;
~ omdat het buitengebied van Esch
onlosmakelijk bij de kern Esch hoort;
- omdat de leefbaarheid van Esch
gebaseerd is op de mensen uit de kern
en het buitengebied SAMEN!

Bijlage
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 13-02-2019 16:52:51

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op hot
herindeiingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindeiingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters

OR Haaren

Tussenvoegsel(s)
Achternaam

Ondernemingsraad gemeente Haaren

Straatnaam

Postbus

Huisnummer

44

Huisnummertoevoeging
Postcode

5076ZG

Woonplaats

Haaren

Telefoonnummer
E-mailadres

orgemeente@haaren.nl

Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk;
Boxtel;
Vught;
Tilburg

Reactie en motivatie
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

Zie brief

Bijlage

Zienswijze OR gemeente Haaren.pdf
(376.6 KB)

Ik vind dit omdat:

Zie brief

Bijlage
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ondernemingsraad

Aan:

De colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,
Boxtel en Tilburg

Haaren, 13 februari 2019

Betreft: Zienswijze op herindelingsontwerp gemeente Haaren

Geacht college,
De ondernemingsraad van de gemeente Haaren (OR) heeft kennis genomen van het
herindelingsontwerp en is van mening dat van de OR, vanuit zijn bredere rol vanuit de WOR, namelijk
het behartigen van de collectieve belangen van de medewerkers en het organisatiebeíang van de
gemeente Haaren, een reactie c.q. zienswijze op zijn plaats is.
De OR vindt het van belang dat er snel duidelijkheid komt over de afspraken over de rechtspositie
van het personeel van de gemeente Haaren. De medewerkers van de gemeente Haaren hebben niet
dezelfde positie als de medewerkers van de ontvangende gemeenten. Deze medewerkers van de op
te heffen gemeente moeten opnieuw worden geplaatst in de ontvangende organisaties, terwijl de
medewerkers van de niet op te heffen gemeenten hun aanstelling behouden.
De OR heeft in het licht van de voorgenomen opsplitsing een adviesrecht op het hoe van de
opsplitsing en de personele consequenties daarvan. Ook !s van belang dat het nog af te spreken
sociaal plan onderdeel is van de desbetreffende adviesaanvraag Dc OR heeft tevens een nauwe
samenwerkingsafspraak met het GO van Haaren om op alle thema's gezamenlijk op te trekken.
De OR heeft het herindelingsontwerp vooral voor wat betreft de thema's van OR en GO bekeken
Het is de OR daarbij opgevallen dat er een cruciaal criterium in vermeld staat voor het treffen van
maatregelen en het maken van afspraken over het opvangen van de personele consequenties:
namelijk goede afspraken.
Gelet op het feit dat er op dit moment nog geen adviesaanvraag ontvangen is door de OR én deze
stap van groot belang is, wíl de OR de kans op het indienen van een zienswijze niet voorbij laten
gaan. In specifieke zín reageert de OR hierbij op paragraaf 7.3,2 van het herindelingsontwerp.
Dit betreft de toetsing aan het criterium personeel uit het aanvullende beleidskader (7.1
Herindelingsontwerp).
De OR spreekt er zijn zorgen over uit of er op dit moment wel voldaan wordt aan het criterium van
"goede afspraken". De argumenten hiervoor hebben zowel betrekking op de ínhoud als het proces:

1/2

«

de OR stelt vast dat het convenant personeel (door de werkgevers vastgelegde afspraken over
de overgang van personeel 9 oktober 2018} zonder betrokkenheid van OR en GO is vastgesteld.

**

Dergelijke afspraken behoren nog in overeenstemming met de bondsvertegenwoordigingen te
worden vastgesteld.

*

De OR is van mening dat de afspraken in het convenant een aantal tegenstrijdigheden en
onduidelijkheden bevatten. Onder andere: "er wordt niemand gedwongen ontslagen" ten
opzichte van "dat twee jaar na de herindeling mensen boventallig kunnen worden verklaard op

grond van ontslag wegens reorganisatie
*

De afspraken zijn in de optiek van de OR een minimale inzet vanuit de werkgevers gelet op wat
gangbaar is in Nederland.

De OR is van mening dat, gelet op het gegeven dat het een lichte samenvoeging betreft en dus voor
de ontvangende gemeenten geen wijzigingen voor de medewerkers plaats hoeven te vinden, een
ruimhartiger inzet verwacht mag worden.
De OR concludeert op oasis van bovenstaande dat de gemaakte afspraken tussen de gemeenten in
het convenant op dit moment niet voldoen aan het criterium van goede afspraken. Deze zorg wil de
OR op dit moment met u delen omdat het er nu toe doet. De OR spreekt uiteraard wel zijn
vertrouwen uit dat dit via de nog op te steilen adviesaanvraag voor de GR en het nog uit te
onderhandelen sociaal plan met de bonden alsnog gaat gebeuren en dal dit vóór de vaststelling van
het herindelingsadvies plaats vindt.
Met vriendelijke groet,
Namens de ondernemingsraad van de gemeente Haaren,

Secretaris

Voorzitter

2/2

2.
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 13-02-2019 21:32:49

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar lot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters

Stichting

ľussenvoegsel(s)

van

Achternaam

Gemeenschapsvoorzieningen Haaren

Straatnaam

Kerkstraat

Huisnummer

26

Huisnummertoevoeging
Postcode

5076AW

Woonplaats

Haaren

Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

dat het aanvulling behoeft ten aanzien
van Den Domp Zie hiervoor
bijgevoegde reactie
Pagina 1
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Reactie zienswijze herindelingsontwerpgemHaarenvl .pdf (52 KB)

Ik vind dit omdat:

de positie en de rol van Den Domp te
zwak omschreven staat. Zie hiervoor
bijgevoegde notitie

Bijlage
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Ontmoetingscentrum

Den Domp

Zienswijze
Herindelingsontwerp
gemeente Haaren

Reactie
Aan:

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Haaren

Van:

Bestuur Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren

Dstum:
Betreft:

9 februari 2019
Zienswijze herindelingsontwerp gemeente Haaren

Geacht college,
Het bestuur van Ontmoetingscentrum Den Demp heeft met aandacht kennis genomen van het
herndelingsontworp voor de gemeente Haaren. Zowel in paragraaf 3.1.2 Kenmerken van het dorp
Haaren als in paragraaf 3,2.1 Visie gemeente Oisterwijk wordt Den Domp genoemd.
De vermelding dat er plannen in ontwikkeling zijn om Den Domp toekomstbestendig te maken en de
opmerking dat de gemeente Oisterwijk graag samen met de Haarense gebruikers kijkt hoe Den Domp
het beste tot zijn recht komt en toekomstbestendig blijft vinden we een erg magere omschrijvng. De
positie van Den Domp en de rol binnen het dorp Haaren wordt ons inziens te zwak omschreven.
Er zijn dagelijks uiteenlopende activiteiten in Den Domp; in de afgelopen járen hebben we uw college
en de raad hier over gerapporteerd. Den Domp is ce thuisbasis voor een breed scala aan
verenigingen en groepen. Met een jaarrorid bezetting voorziet Den Domp in het faciliteren van een
nog steeds toenemend aantal activiteiten Door sociaal demografische ontwikkelingen enerzijds en de
verdere vergrijzing anderzijds zal de behoefte voor een ontmoetingscentrum in het dorp Haaren
belangrijk toenemen.
Voor de nabije toekomst zien wij mogelijkheden om (toekomstige) gebruikers synergievoordelen te
bieden zowel organisatorisch als op het vlaK van voorzieningen Verder zien wij Den Domp ook als
toekomstige thuisbasis voor zaken zoals een bíbliotheekpunt of een gemeentelijk servicepunt.
Het bestuur van Den Domp ziet graag dat het huidige herindelingsontwerp wordt aangevuld met een
passage over Den Domp waarin nadrukkelijk en vooral krachtig staat omschreven dat voor het borgen
van de leefbaarheid voor Haaren Ontmoetingscentrum Den Domp cruciaal is.
Vriéndelijke groet, Bestuur Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren
Namens deze,
voorzitter

Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 14-02-2019 11:17:13

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters

gem. rog.

Tussenvoegsel(s)
Achternaam

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Straatnaam

Orthenseweg

Huisnummer

2

Huisnummertoevoeging

b

Postcode

5212XA

Woonplaats

's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

0880208208

E-mailadres

secretarisveiligheidsregio@brwbn.nl

Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Oisterwijk;
Boxtel;
Vught;
Tilburg

Reactie cn motivatie
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

zie bijgevoegde brief

Bijlage

U4304 zienswijze herindelingsontwerp
gem haaren oisterwijk vught boxtel en
tilburg.pdf (220.4 KB)

Ik vind dit omdat:

zie biígevoegde brief

Bijlage
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VEILÎGHEIDSREGIO
bHABAN'T-NDQRD

VeHigheidaregio Brabant-Noord
Poatbua 218
5201 AE s-Hertogenbosch
T 0B8-O208?riR

Aan de Colleges van B&W van de gemeenten:
Haaren, Oísterwijk Vught, Boxtel en Tilburg
Per adres
Postbus 44
5076 ZG HAAREN

Datum
Onze referentie

13 februari 2019
2019-U4304

Jw referentie

Behandeld door

Bijlage

1

Telefoon
E-mail

BBN12-21802
Onderwerp Zienswijze Herindelingsontwerp Gemeenten Haaren Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg

Zaaknummer

Geacht College,
Na een langjarig bestaan als zelfstandige gemeente en een 72-jarige samenwerking met de
Veilîgheidsregio Brabant-Noord en zijn rechtsvoorgangers zal de Gemeente Haaren op 31
december 2020 volgens de huidige plannen ophouden om te bestaan en op 1 januari 2021
opgaan in dn Gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. Met spijt zullen wij afscheid nemen
van een gewaardeerde partner en één van de 17 opdrachtgevers van de Veiligheidsregic
Brabant-Noord.
Ir de eerste plaats danker. wij u voor de jarenlange samenwerking en het daarbij gestelde
vertrouwen. Graag bieden wij u onze hulp aan om de organisatie en uitvoering van
brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing inclusief geneeskundige en
bevolkingszorg en fysieke veiligheid in ae dorpen haaren en Biezenmortel in afstemming met u
en de Gemeenten Oisterwijk en Tilburg op een voor aile betrokken partijen zorgvuldige wijze aan
de Veilîgheidsregio Midden- en West-Brabant over te dragen. Dal geldt in het bijzonder voor onze
en uw gewaardeerde vrijwillige brandweermedewerkers van de Post Haaren. Hoewel de Pos;
Helvoirt onderdeel blijft van de Veilîgheidsregio Brabant-Noord zullen wij uiteraard in
samenspraak met u en het college van Vught medewerking verlenen aan de overdracht van de
bestuurlijke binding van de Post Helvoirt naar de Gemeente Vught. Tenslotte zuilen wij samen
met u en de colleges van Boxtel en Vught aandacht besteden aan ae overdracht van bestuur!ijk
en operationeel relevante informatie en voorzieningen. Tenslotte zullen wij graag met u in overleg
gaan over gevolgen van het uitreden van de Gemeente Haaren uít de gemeenschappelijke
regeling Veilîgheidsregio Brabant-Noord en de daartoe ingevolge artikel 12.2 van deze regeling
door het Algemeen Bestuur te verlenen instemming en te stellen voorwaarden. Als bijlage bij
deze brief treft u een overzicht aan van onderwerpen en betrokken partijen die om nadere
uitwerking vragen. Dit overzicht is overigens niet limitatief bedoeld.
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het herindelingsontwerp gemeenten Haaren,
Oisterwijk, Vught, Boxtel on Tilburg,

Onze referentie:

2019 U4304

In algemene zin hebben wij geen inhoudelijke opmerkingen over het herindelingsontwerp.
Wel vragen wij uw aandacht voor de getrokken gemeentegrenzen, waarbij bij voorbeeld in het
dorp Biezenmortei de Gijzelsestraat tot het toekomstig grondgebied van Tilburg gaat behoren,
maar de woningen en ondernemingen aan deze straat aan het grondgebied van de Gemeente
Vught zullen wo'den toegevoegd. Met het oog op de brandbestrijding en technische
hulpverlening is dat geen logische oplossing, die hetzij om aanpassing van de voorgestelde
gemeentegrens tussen Tilburg en Vught hetzij om goede afspraken tussen de Veiligheidsregio's
Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant vraagt.
Een afschrift van onze zienswijze met bijlage zenden wij aan de Veiligheidsregio Midden- en
West- Brabant.
Met viendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

2 van 4

Onze referentie

2C19-U4304

Bijlage.
Over de volgende onderwerpen moeten door de Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel
en de Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant afspraken worden gemaakt:

1.

Met wie en waarover?
Gemeenten Haaren en Oisterwiik en Veiliaheidsreaio’s Brabant-Noord en
Midden- en West-Brabant
a. Overdracht brandweerpost Haaren inclusief medewerkers met
begeleidingstraject van Veiligheidsregio Brabant-Noord naar
Veiligheidsregio MidderŞ en West-Brabant.
b. Overgang naar en facilitering door Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant van personeelsvereniging brandweerpost Haaren.
c. Afspraken over Jeugdbrandweer Haaren voor overdracht naar Brandweer
Midden- en West-Brabant.
cf. Verkoop brandweerkazerne Haaren door Veiligheidsregio Brabant-Noord
aan hetzij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, hetzij aan de
Gemeente Oisterwijk inclusief overdracht verzekerìngs- en
onderhoudscontracten en eigenaarslasten
e. Overdracht medegebruik brandweerkazer ne Haaren door Gemeente
Haaren aan Gemeente Oisterwijk.
f. Overdracht brandveiligheidsdossiers advisering, vergunningverlening,
toezichten handhaving, sleutelkluizen OMS-aansluitingen en informatie
brand- en publĩeksveiligheid evenementen dorp Haaren door
Veiligheidsregio Brabant-Noord naar Veiligheidsregio Midćen-West-Brabant
en/of Gemeente Oisterwijk.
g. Overdracht operationele informatie risico-objecten incidentbestrijding
brandweer, planvorming en overgangsafspraken door Veiligheidsregio
Brabant-Noord aan Veiligheicsregio Midden- en West-Brabant.
h. Overdracht bestuurlijke en operationele informatie incîusief planvorming
rampenbestrijding en crisisbeheersing en organisatie Bevolkingszorg
van/over Gemeente Haaren en Veiligheidsregio Brabant-Noord naar
Gemeente Oisterwijk en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
i. Overdracht technische en beheersinformatie met betrekking tot in de dorp
Haaren en Biezenmortel geplaatste zendmasten C2000 en WAS en
aansluitingen Nationaal Noodnet in Gemeentehuis Haaren van
Veiligheidsregio Brabant-Noord naar Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant Overdracht P&O-dossiers, PPMO-dossiers vrijwilligers
brandweerpost Haaren van Veiligheidsregio Brabant-Noord naar
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
j. Overdracht financiële informatie brandweerpost Haaren van
Veiligheidsregio Brabant-Noord naar Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.
k. Overdracht archief brandweerpost Haaren van Veiligheidsregio BrabantNoord naar Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
l. Intrekken ICT-licenties t.b.v. brandweerpost Haaren en overgang naar ICTsysteem Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
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Onze referentie:

2019-U4304

2.

Veiliaheidsreaio’s Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant en Gemeenten
Haaren. Oisterwiik, Vuaht, Boxtel en Tìibura
a, Aandacht voor prioritair risico Actualisatie regionaal risicoprofiel
Veiligheidsregio Brabant-Nocrd 2018 veiligheid (ombouw) naar
hoogfrequent spoor en intensivering vervoer gevaarlijke stoffen baanvakken
’s-Hertogen bos ch- Boxtel en Tilburg - Eindhoven.
b. Inventarisatie en afstemming incidentbestrĩjding grensgebieden dorpen
Haaren/Gemeente Oisterwijk, HelvoirWught, Esch/Boxtel en
Biezenmortel/Tilburg tussen Brandweer Brabant-Noord en Brandweer
Midden- en West-Brabant.

3.

Gemeenten Haaren. Oisterwiik, Tilbura, Boxtel en Veiliaheidsreaio's BrabantNoord en Midden- en West-Brabant
Aandacht voor overschrijding opkomsttijden brandweer in het Regionaal
Dekkingsplan Veiligheidsregio Brabant-Noord en de bestuurlijke acceptatie
daarvan door de Gemeente Haaren en het daartoe in het kader van
beargumenteerd afwijken geldende beleidsafspraken 1.

4.

Gemeenten Haaren en Vuaht en Veiliaheidsreaio Brabant-Noord
Overdracht bestuurlijke binding m.b.t. brandweerpost Helvoirt van Gemeente
Haaren naar Gemeente Vught.

5

GHOR Brabant-Noord en Veiliaheidsreaio en GHOR Midden- en West-Brabant
Overdracht geneeskunaige bestuurlijke en operationele informatie GHOR
Brabant-Noord naar Veiligheidsregio en GHOR Miaden en West-Braoant.

6.

Gemeenten Haaren en Oisterwiik en Veiliaheidsreaio's Brabant-Noord en
Midden- eri West-Brabant
Uittrecingsvoorwaarden Gemeente Haaren uit Veiligheidsregio Brabant-Noord.

7.

(Brandweer) Meldkamer Oost-Brabant. Veiliaheidsreaio Midden- en WestBrabant en Meldkamer Zeeland-Brabant
Overdracht meldkamerinformatie Haaren en Biezenmortel aan Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant

8.

Veiliaheidsreaio’s en Brandweer Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant
Overdracht brandweervoertuigen, materieel en uitrusting brandweerpost
Haaren van Veiligheidsregio Brabant-Noord naar Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant.

1 Betreft overschrijding opkomsttijden in de kernen Biezenmortel, Esch eti Heesakker waarvoor blijvende aandacht vanuit gemeente en
veiligheidsregio voor zelfredzaamheid geldt en voor zorginstelling Prisma in Blezenmortel voorlichting en toezicht op de technische en bouwkundige
brandveiItgheidsvoorzlertinger (pagina 57 Rapportage lokale risico's In beeld: Verantwoording overschrijding opkomsttijden, VeiHgheīosreglo
Brabant-Noord (2013)
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CEMECNTE HAAREN
Aan het College van Burgemeester ft Wethouders

1İ FEB. OT

ft de gemeenteraad

Biezenmortel, 10-2-2019

Betreft: zienswijze omtrent herindelingsplan

Geacht College 81 gemeenteraad.
Op 1 januari 2021 zal de gemeente Haaren ophouden te bestaan.
Vanaf dat moment zal de kern Biezenmortel officieel overgaan naar de gemeente Tilburg.
Naar aanleiding van het herindelingsplan van de gemeente Haaren, (wat nu ter inzage ligt) willen wij graag
onze zienswijze op dit herindelingsplan kenbaar maken.
In het huidige herinddingsplan ís niets opgenomen over de subsidiemogelijkheden aan verenigingen,
stichtingen of andere organisaties. Voc de leefbaarheid en de onderlinge samenhang is dit een belangrijk
aandachtspunt voor de inwoners van Biezenmortel
Om de leefbaarheid op financieel gebied voor zowel de sportverenigingen, als de sociale en maatschappelijke
organisaties 6 stichtingen, binnen Biezenmortel op het huidige niveau te continueren, verzoeken wij u om een
transltieperiode van 2-3 jaar na de herindeling voor de subsidies aan de onderstaande verenigingen,
stichtingen en organisaties.
Tevens verzoeken wíj u om meer duidelijkheid omtrent de financiële ondersteuning annex
subsidiemogelijkheden welke de gemeente Tilburg momenteel hanteert.
In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet,

Secretaresse Coöperatie Biezenmortel

Namens
Handtekening.

fnnnprřtie Biezenmortel U.A

Voetbalclub Biezenmortel VCB

Tennisvereniging Biezenmortel TVB

Biezenmortel Bruist

Stichting jeugdbelangen biezenmortel

Kindervakantieweek Biezenmortel

Stichting Biezenmortel Heartsafe

Stichting duikboot events

Stichtine De Kleuven

Dierenweide Biezenmortel

Stichting kinderkoor De Mortelnootjes

tpmgevingS(ŵm7
GEBEENTE M a .Midden- en West-Brabant
Zaak t __
—

*0MWB760?6 1

14 FEB.

jC
B

7019

88'2-S
College van burgemeester en wethouders van Haaren
Postbus 44
5076 7G HAAREN

Geacht college,
Gp 19 december 2018 ontvingen wij van u een kennisgeving betreffende
het herindelingsontwerp van uw gemeente Haaren. In het voorgestelde
herontwerp wordt uw gemeente opgesplitst, waarbij het dorp
Biezenmortel naar Tilburg gaat en het dorp Haaien naar Oìsterwijk,
Door deze herindeling wordt het verzorgingsgebied van onze organisatie
groter. Wij zijn daarom belanghebbende bij deze herindeling.

VERZONDEN t 3 FEB. 2019

zaaknummer

iiw kenmerk

onderwerp
Zienswijze
herindelingsontwerp
behandeld door
YFE /NvM

Wij hebben geen bezwaren tegen de voorgestclde herindeling. Wel vragen
wij uw aandacht voor onze positie als belanghebbende. Wij verzoeken u
ons gedurende het traject steeds op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen. Daarnaast gaan wij graag in een vroeg stadium met u in
gesprek over de organisatorische en financiële consequenties van deze
gebiedsverschuiving.

plaats i datum
Tilburg,
12 februari 2019
bíjlage(n)

Wij zien uit naar een prettige samenwerking en zorgen graag vanaf 2021
voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving voor uw dorpen
Haaren en Biezenmortel.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant,
namens dezen,

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postbus 75
5000 AB Tilūurg
013 206 Ul 00
ìnfo(5!omwb.n1

Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving

www.omwb.nl
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’s-Hertogenbosoh
C^-fŠENTE HAAREN
College van burgemeester en wethouders van Haaren
Postbus 44

1 \ FEB . ZDI9

507G ZG Haaren

Uw brief van
Uw kenmerk

30 november 2018
: -

Ref.
Tel.

Afdeling

BAZ/STRAT

E mail

Zaaknummer

Bijlage(n) : -

Datum

8711960
7 februari 2019

Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp

Geacht college.
Met interesse hebben we net proces rond de herindeling van haaren gevolgd en kennisgenomen van
het besluit om Haaren op te splitsen. Met recht een historisch besluit, zoals u aangeeft in uw
herindelingsontwerp.
We waarderen de keuzes die u maakt ten aanzien van de toekomst van de dorpen binnen de
gemeente. We constateren dat deze keuzes zijn gebaseerd op de oriëntatie van de afzonderlijke
woonkernen en hun inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een benadering die
aansluit bij onze standpunten ten aanzien van herindeling.
Wij wensen u veel succes toe bij het verdere herindelingsproces. Met een waardig afscheid voor de
gemeente Haaren en een mooie start voor de verschillende kernen bij hun nieuwe gemeenten. Tot
het zover is, zetten wij graag onze constructieve samenwerking binnen de regio Noordoost-Brabant
en de Meierij voort.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van 's Hertogenbosch,
De secretaris,

De burgemeester,

«4

www.s hertogenbosch.nl
Correspondentie-adres; Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch
KvK rir 1 72 7Ő704
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Hurgei initiatiefgemeente Haaren

Esch, 13 februari '1S

College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Haaren
Monseigneur Bekkersplein 2
5076AV Haaren

Betreft: Zienswijze

op

het herindelingsbesluit gemeente Haaren.

Geacht college,
Wij hebben kennisgenomen van het herindelingsontwerp van de gemeente Haaren
en in het bijzonder van het samenvoegen van de kern Esch bij de gemeente Boxte1
Via deze brief maken wij onze zienswijze kenbaar, beginnend met een
samenvatting.

Kern zienswijze
Vanuit het burgerinitiatief vinden wij de argumenten om de kern Esch bij de
gemeente Boxtel ín te delen eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist. Het voorstel tot
indeling bij de gemeente Boxtel levert een negatieve bijdrage aan de breed
gedragen wens binnen de kern van Esch om niet bij gemeente Boxtel te worden
ingedeeld, maar bij de gemeente Vught. Wij acnten het herindelingsontwerp in strijd
met de door u en de gemeenteraad geformuleerde beleidskader om met name
vanuit draagvlak van de inwoners een keuze voor de herindelingsrichting te maken:
1.

2.

Aan het voorstel voor herindeling van Esch bij Boxtel ligt geen zorgvuldig
ontwikkelde visie ten grondslag, welke onderbouwd wordt met rapportages
onderzoeken of andere meningsvergarìngsvormen. De gemeente of de
gemeenteraad heeft o.i. ook geen moeite gedaan om zo’n visie te
formuleren
De wijze waarop het herindeiingsproces is uitgevoerd, drijft de partijen
eerder uit elkaar dan dat het een constructieve samenwerking bevordert.

De gemeenteraad opteert voor een positief en evenwichtig proces om de herindeling
op alle schaalniveaus aan te pakken. Ten aanzien van het creëren van draagvlak bij
de bevolking is die in ieder geval niet gelukt en wij roepen de gemeenteraad dan ook
op om niet in te stemmen met het herindelingsontwerp.
Wij verzoeken u om de keuze over de herindelingsrichting van Esch te
heroverwegen en te kiezen voop herindeling bij de gemeente Vught dan wel ervoor
te zorgen dac de bevolking daadwerkelijk betrokken wordt bij de te maken keuzes.

Burgerinitiatiefgemeente Haaren

De context
In het proces voor de gemeentelijke herindeling Haaren staat het basisuitgangspunt
dat de raadpleg'ng van de bevolking een belangrijk element js in de kijkrichting.
Immers in al haar uitingen heeft college ţzowel het huiaige college als het vorige
college) en de gemeenteraad aangegeven dat de wens van de bevolking
richtinggevend is voor de herindelingsrichtìng:
Hieronder geven wij aan dat de keuze van de inwoners niet is gerespecteerd en dat
op oneigenlijke gronden en op onrechtmatige wijze besloten is tot een tweede
raadpleging.
1,

Vooruitlopend op de keuzes van de gemeenteraad hebben wij door miadeī van
het Burgerinitiatief Haaren een burgerinitiatief ingediend voor het samenvoegen
van Esch bij Vught. Dat burgerinitiatief is door nagenoeg alle inwoners van het
buitengebied ondertekend Het betreffen meer dan 125 handtekeningen.
2 Aansiuiteno heeft de gemeente een consultatieronde gehouden bij aile kernen.
3. Aan ons is toegezegd dat de ondertekenaars van het burgerinitiatief in de uitslag
zouden worden meegenomen. Echter de stemmen van inwoners van het
buitengebied die niet vallen binnen de grenzen van de voormalige gemeente
Esch zijn niet meegeteld, ondanks dat zij wel bij komende herindeling mee
zouden gaan met de kern Esch Dit doet zich in het bijzonder voor aan de
Ruiting.
4. Zelfs met deze stemmen niet meegerekend, viel deze consultatieronde in het
voordeel uit voor samenvoeging met de gemeente Vught.
5. In de kern Haaren is een soortgelijke stemming gehouden voor de keuze tussen
samenvoeging bij Ûisterwijk of Boxtel. Met een kleine meerderheid hebben de
inwoners gekozen voor Oisterwìjk en die uitspraak is gerespecteerd
6. Hoewel er vanuit de analyse van de stemmingen van de eerste consultatieronde
klare wijn werd geschonken over de wens van de inwoners over de toekomst
van Esch, heeft het college toch een tweede consultatieronde gehouden.
7. Op ons verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur hebben wij
gevraagd om toezending van of inzage in het besluit van het college om een
tweede teling in Esch te houden. Daarop is ons medegedeeld dat er geen
document bestaat met een collegebesluit over een tweeae telling. Alleen al om
die reden moet de tweede telling als onrechtmatig worden aangemerkt. Ook de
gemeenteraad is niet in positie gebracht om een oordee* ever deze tweede
stemprocedure in te vullen.
8. Wetlicht ten overvloede voegen wij net volgende toe De telling van de stemmen
van de tweede consultatieronde is uitermate ondoorzichtig. Allereerst is bij het
bepalen van de uitslag uitgegaan van één stem per adres in plaats van één
stem voor iedere kiesgerechtigde. Niet alleen wordt hiermee geweld gedaan aan
het individueel kiesrecht; het betekent ook dat één persoonshuishoudens een
relatief zwaarder gewicht krijgen. Ten tweede zijn de tellijsten en andere
bescheiden ondanks een WOB-verzoek niet ter beschikking gesteld. Er zijn
geen protocollen of een proces-verbaal opgesteld, waardoor geen controle
mogelijk is door de gemeenteraad of belanghebbenden op het democratische
verloop van de peiling noch op de uitslag

Burgerinitiatiefgemeente Haaren

Onze conclusies
De gemeente Haaren heeft aangegeven dat de wens van de bevolking van de
verschillende kernen uitgangspunt zou zijn voor de herindeling. Hiervoor zijn
peilingen gehouden.
De eerste peiling over de toekomst van Esch laat een voorkeur zien voor aansluiting
bij de gemeente Vught. De meerderheid is klein, maar daarbij wordt aangetekend
dat ten onrechte en in strijd met gedane toezeggingen, de stemmen van meerdere
kiesgerechtigden die een direct belang hebben omdat zij ‘meegaan1 met de
herindeling van Esch, niet zijn meegeteld. Deze stemmen moeten worden
meegeteld en dan is sprake van een overduidelijke uitslag die moet worden
gerespecteerd.
De meerderheid die dan aanwezig is voor de aansluiting van Esch bij Vught is groter
dan de meerderheid in Haaren voor aansluiting bij Oisterwijk.
De tweede peiling is onrechtmatig. Er is geen besluit; de gemeenteraad is niet
betrokken geweest bij de totstandkoming van deze tweede peiling. Door alleen per
adres een stem te tellen zijn democratische rechten geschonden. Er is geen
deugdelijke verslaglegging van deze peiling en de uitslag is oncontroleerbaar net
zoals de wijze van tellen van stemmen.

Afsluitend komen wij tot de conclusie dat er geen aanleiding is om de kern Esch in te
delen bij de gemeente Boxtel en dat de herindelingsrichting voor de kern Esch in
feite Vught moet zijn.

Met vriendelijke groet,

2
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Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 14-02 2019 23:29:44

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oistcrwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingedionde
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel^)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

-

-

Haaren,
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herindelingsontwerp:

dat niet geheel Esch bij Boxtel gevoegd
zou moeten worden maar dat iñ ieder
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

geval het Buurtschap Hal cq de kluster
huizen direct over de Essche stroom
vanaf Vught en langs de A2 (De Oude
Tol cs) bij Vught gevoegd zouden
moeten worden.

Bijlage

Ik vind dit omdat:

Deze huizen zijn van oudsher gericht
op Vught. Dit ligt ook voor de hand
omdat de meeste voorzieningen van
Vught dichterbij liggen dan
vergelijkbare voorzieningen in Boxtel.
Daarnaast is de historische band met
Vught groter. Dit vloeide bijvoorbeeld
ook voort uit het feit dat oorspronkelijk
de secundaire weg vanuit Vught de
betreffende huizen bereikte om
vervolgens in (slecht) oen fietspad over
te gaan richting Boxtel (situatie tot in
Járen '90).
Tenslotte ligt 's Hcrtogenbosch - met
de stedelijke voorzieningen - in het
verlengde van Vught waardoor de
gerichtheid in noordelijke richting nog
verder versterkt wordt.

Bijlage

Pagina 2
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Vÿz
Haaren
Zienswijze herindeling
Datum 14-02-2019 22:45:54

Toelichting
Met dit formulier dient u een
zienswijze in op het
herindelingsontwerp van de gemeenten
Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en
Tilburg.
Uw zienswijze moet betrekking hebben
op één of meerdere onderdelen van het
herindelingsontwerp.
Dit formulier is beschikbaar tot en met
14 februari 2019. Dan sluit de
zienswijzeperiode. Te laat ingediende
zienswijzen worden niet behandeld.

Uw gegevens
Voorletters
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aan college van burgemeester en
wethouders van:

Haaren;
Boxtel;
Vught

Reactie en motivatie
Ik vind van het herinaelingsontwerp:

Ik vind dat er buiten de bebouwde kom
van Esch te wemig grond toegekend is
Pagina 1

Ik vind van het herindelingsontwerp:

aan Esch ^ boxtel) en vraag me af in
hoeverre er rekening is gehouden met
de verkeerproblematiek in de
bebouwde kom van Esch en daarmee
een ontsluitingsweg buiten de
bebouwde kom van Esch gerealiseerd
zou kunnen worden.

Bijlage

Ik viftd dit omdat:

Ik vind dat er te veel sluipverkeer en
vrachtverkeer via de bebouwde kom
van Esch rijd en vraag me af in
hoeverre er bij de herindeling rekening
is gehouden níet een eventuele
ontsluitingsweg buiten de bebouwde
kom van Esch.

Bijlage

Pagina 2
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Haaren
14 februari 2019
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nohancîetaar
Mevrouw, mijne heren,
Reeds afgelopen zomer heb ik me formeel verzet tegen de grens van de gemeenten
op het begin van de Oude Bossche Baan in Helvo.rt/Biezenmorteľ !k heb daarbij aan
gegeven dat de grens op de weg onzinnig is. Dat het veel verstandiger zou zijn de grens
ín het eerste stuk langs de Zandlei te laten lopen. Dat is veel eenduidiger
Een bijkomend probleem dat ik niet eerder aankaartte was dat Helvoirt/Vught (de drem
pel van onze voordeur is Helvoirt) veel dichter bij is dan Udenhout/Tilburg. Wi| vallen
qua voorzieningen dan ook vrijwel altijd terug op Helvoirt.
Ik had de ũehoefte dit nogmaals te verwoorden en me formeel te verzetten tegen de nu
voorgestelde grens.

Hoogachtend,

c hiAAHfcN
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