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Onderwerp
Toekomstvisie De Heen en buitengebied.

Steenbergen; 21 oktober 2014

Aan de raad,
1.

Inleiding

De Heen is de kleinste kern van de gemeente Steenbergen. Zoals veel kernen op het platteland staat de
levensvatbaarheid van voorzieningen onder druk. Ook maatschappelijke partners investeren niet langer in
deze kern. Vanwege deze ontwikkelingen heeft uw raad in 2013 de opdracht gegeven om een
toekomstvisie op te stellen voor De Heen.
De Toekomstvisie is in prettige en constructieve samenspraak met de Stichting Leefbaarheid De Heen tot
stand gekomen. Onderliggende visie leggen wij u nu ter vaststelling voor.
In reactie op de gemeentelijke visie die op 30 september 2013 aan de inwoners van De Heen is
gepresenteerd, heeft Stichting Leefbaarheid De Heen een eigen visie ontwikkeld. Reden was dat onze
visie op onderdelen te vergaand werd bevonden. Omdat zowel Stichting Leefbaarheid De Heen als het
college er waarde aan hechtte dat er een door beide partijen onderschreven visie zou ontstaan, is
besloten beide visies samen te voegen. De visie die nu voorligt betreft derhalve een compromis tussen de
beide visies.
2.
Achtergrond
De Visie is tot stand gekomen via inbreng van diverse partijen. De Stichting Leefbaarheid De Heen heeft
hierin het grootste aandeel gehad. Geconstateerd mag worden dat het traject om tot een toekomstvisie
voor De Heen te komen intensief is geweest. Het traject is echter steeds op constructieve wijze in
samenspraak met de Stichting Leefbaarheid doorlopen. In het traject was het voor beide partijen soms
geven en nemen, en elkaar leren begrijpen. Dit is in goede en prettig harmonie gebeurd.
Gezegd mag worden dat de Stichting Leefbaarheid De Heen veel werk heeft gestoken in het schrijven
van de Toekomstvisie voor De Heen en Buitengebied. Dit is een compliment waard. De gemeente heeft in
het hele proces haar faciliterende rol uitgevoerd. Gezamenlijk heeft dit geresulteerd in de onderliggende
Visie. In de bijlage treft u een schematische weergave aan van de totstandkoming van de visie.
3. Overwegingen
De Toekomstvisie voor De Heen is vormgegeven binnen vijf kernwaarden die de inwoners belangrijk
vinden. Dit zijn: Rust, Ruimte, Sociale veerkracht, Kleinschaligheid, Groen en Duurzaamheid. Als
belangrijkste ontwikkelingsthema's zijn Wonen, Voorzieningen en activiteiten, Zorg, Recreatie en
Infrastructuur, verkeer en vervoer benoemd. Toekomstige thema's, mits die passen binnen de
kernwaarden van de visie, kunnen altijd toegevoegd worden.

Ter inzage ligt:

In de visie zijn eveneens vijf externe ontwikkelingen benoemd :
1. Aanpassing en vernieuwing Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015.
2. De komst van de A4.
3. Demografische ontwikkelingen.
4. Ontwikkeling naar een participatiesamenleving.
5. Ontwikkeling van natuur rondom De Heen.
Vervolgens zijn per thema oplossingsrichtingen omschreven die verdere uitwerking vragen na vaststelling
van de visie. Bij de verdere uitwerking van de visie zal de gemeente haar faciliterende rol nemen en
zullen inwoners vanuit eigen kracht zaken gaan ontwikkelen. De gemeente heeft daarbij geen regierol
meer, maar zal, waar nodig, een faciliterende rol vervullen. Faciliteren kan in die zin gebeuren door o.a.
inzet van kennis, contacten leggen tussen partijen, meedenken, informatieverstrekking, scheppen van
randvoorwaarden (vergunningen e.d.) en, als meest vergaande vorm, door inzet van financiële middelen.
4. Middelen
Vooralsnog zijn er geen middelen van toepassing. Wanneer na vaststelling van de Toekomstvisie gestart
wordt met het Uitwerkingsplan en de daadwerkelijke uitwerking van thema's kan dit kosten met zich
meebrengen. Hierover vindt op dat moment aparte advisering plaats.
5. Risico's
Op voorhand zijn er geen risico's te benoemen wat betreft de Toekomstvisie. De visie geeft
oplossingsrichtingen aan die na vaststellen verder uitgewerkt gaan worden. Bovendien gaat het om een
visie en bestaat de mogelijkheid voor zowel gemeente als Stichting Leefbaarheid De Heen om zaken bij
te stellen.
6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de Toekomstvisie door uw raad wordt er in samenspraak met de Stichting
Leefbaarheid De Heen gestart met het opstellen van een Uitwerkingsplan. Na vaststelling van dit plan
door ons college kan een concreet begin worden gemaakt met de uitwerking van de in de visie benoemde
thema's. Na vaststelling van de visie door uw raad zal er een Persmoment georganiseerd worden in
samenspraak met de Stichting Leefbaarheid De Heen.
7. Advies
1. De Toekomstvisie De Heen en Buitengebied vaststellen.
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