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1.  Inleiding  
Het tot stand komen van de Visie Leefbaarheid De Heen en buitengebied mag als een voorbeeld gezien worden van 
het door de gemeenteraad vastgestelde toekomstscenario: samen voor alles, decentraal met een faciliterende 

overheid.   
 
De visie gaat uit van vijf kernwaarden voor De Heen.  Met deze waarden als kader is een beschouwing gemaakt op de 
the a s  Wo e , Voorzie i ge  e  a ti iteite , )org, ‘e reatie e  I frastru tuur, erkeer e  er oer.  Deze the a s 
zijn afgezet tegen actuele ontwikkelingen waar De Heen mee te maken krijgt.  Op die manier komt tot uiting waar 
kansen liggen en inzet geleverd moet worden om de leefbaarheid in de Heen ook voor de toekomst te borgen.    

2. Aanleiding en proces 
Naar aanleiding van een raadsopdracht om te komen tot een visie voor de toekomst van De Heen heeft de gemeente 
een eerste aanzet in de vorm van een concept Visiedocument gepresenteerd. Vervolgens  zijn er diverse 
bijeenkomsten geweest met bewoners en stake-holders waarin de kansen en bedreigingen voor De Heen zijn 
verzameld. Op basis hiervan is, naast een verkenning van de trends en ontwikkelingen in de gehele maatschappij en 
directe omgeving, door de Stichting Leefbaarheid De Heen een visie uitgewerkt.   
De inwoners hebben op verschillende momenten inspraak gehad. Er is hierin een expliciete invulling gegeven aan de 
wens van de raad: uitgaan van scenario 3; samen voor alles met een decentrale, faciliterende overheid.  

3. Hoofdlijnen van de visie 
Op bewonersbijeenkomsten, de bijeenkomst met de stake-holders en de waargenomen trends op het gebied van de 
demografie, de zorg en de scenarioplanning komen de volgende punten als rode draad naar voren. 

 De Heen is een uniek dorp gelegen in unieke natuurwaarden, die door inwoners en toeristen worden 
geroemd. 

 De Heen kent een veilige woonomgeving, waarin het voor kinderen, zorgbehoevende mensen, maar ook voor 
tijdelijk verblijvende gasten goed toeven is. 

 De Heen is een kleinschalig opgezet dorp.  

 De Heen zal, net als andere dorpen op het platteland een periode van toenemende vergrijzing gaan 
meemaken.  Het voorzieningenniveau in De Heen is daardoor kwetsbaar, vanwege de beperkte 
bevolkingsomvang en de bevolkingsopbouw.  

 De gemeente, maar ook andere professionele partijen, kunnen niet alleen verantwoordelijk worden gemaakt 
voor de totale leefbaarheid in De Heen, inwoners moeten ook een rol krijgen waarbij de gemeente als 
faciliterende factor zal optreden. 

4. Toekomst De Heen en buitengebied, in 5 kernwaarden 
Er is voor De Heen vooral een leefbare toekomst weggelegd als de unieke, sterke waarden van De Heen versterkt 
kunnen worden. Behoud en uitbouwen van deze waarden vormen de kern van de ontwikkeling in De Heen. Dit zijn 
immers de aspecten waarop mensen kiezen voor De Heen (zowel recreanten als inwoners als ondernemers).  
 
Mensen die deze waarden belangrijk vinden kunnen De Heen waarderen, uitbouwen en helpen ontwikkelen. Loslaten 
a  deze aarde  ka  er oor zorge  dat i o ers e  re rea te  het ge oel  gaa  isse  e  dus het dorp de rug 

toekeren, waardoor het nog moeilijker kan worden de mensen te behouden of aan te trekken naar De Heen. 
 
Deze visie heeft tot doel de volgende kernwaarden van De Heen te versterken: 

1. Rust. 
2. Ruimte 
3. Sociale veerkracht 
4. Kleinschaligheid 
5. Groen en duurzaamheid 
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5. Toekomst van De Heen in 5 thema’s 
In de bijeenkomsten en in de verdere onderzoeken is naar voren gekomen dat er op de volgende the a s  een nadere 
beschouwing gemaakt moet worden. Deze the a s spelen de belangrijkste rol en zijn op dit moment het meest 
prominent. Daarmee is deze lijst zeker niet leidend en uitputtend, toekomstige the a s, mits deze passen  binnen de 
kernwaarden van deze visie, kunnen uiteraard worden toegevoegd. 
 
Het gaat om: 

1. Wonen 
2. Voorzieningen en activiteiten 
3. Zorg 
4. Recreatie 
5. Infrastructuur en verkeer en vervoer 

 
Tussen bepaalde the a s is een sterke onderlinge samenhang. Het voorzieningenniveau kan randvoorwaardelijk zijn 
voor groei op het onderdeel wonen; andersom ook: te weinig woningen (en dus mensen) zet het voorzieningenniveau 
onder druk. In de uitwerking is uitgegaan van de sterkste onderlinge samenhang tussen the a s, omdat daar de 
meeste wrijving kan ontstaan als oplossingen te weinig integraal beschouwd worden. Sommige vraagstukken moeten 
dus in meerdere dimensies worden uitgewerkt.  

6. Toekomst van De Heen in 5 externe ontwikkelingen 
Gaandeweg het traject rondom de visievorming zijn 5 externe ontwikkelingen benoemd die op dit moment de 
grootste invloed hebben op de toekomst van De Heen. In bijlage 1 t/m 5 is een nadere beschouwing op de inhoud van 
de externe ontwikkelingen gemaakt. 
 

1. Aanpassing en vernieuwing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015.  
2. De komst van de A4 
3. Demografische ontwikkelingen 
4. Ontwikkeling naar participatiesamenleving 
5. Ontwikkeling van natuur rondom De Heen 
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7. Onderlinge samenhang: 5 thema’s en 5 externe ontwikkelingen 
In onderstaand diagram is aangegeven op welke wijze de the a s samenhangen en waarop de externe ontwikkelingen 
de meeste invloed hebben. Als geschetst: zaken hebben samenhang en dus zijn er meer relaties te leggen. Door nu uit 
te gaan van de meest belangrijke invloeden en samenhangen komen de zaken met de hoogste prioriteit als eerste 
naar voren.  

 

7. Overzicht 5 thema’s en 5 ontwikkelingen 

7.1. Zorg en wonen 
Zorg zal in de toekomst, met de WMO in de hand, steeds dichter naar de woonplaats van mensen worden gebracht, 
een duidelijke breuk met de trend om de mensen naar de zorg te brengen. Om goede zorg te kunnen leveren is er een 
goed sociaal vangnet van mantelzorg, burenhulp, gemeente en professionele partijen noodzakelijk waarin men elkaar 
in toenemende mate zal moeten weten te vinden. Bij de uitvoering van de WMO in De Heen kan hiervoor een heel 
hecht en robuust vangnet worden gesmeed. 

7.2. Zorg en voorzieningen 

Op basis van demografische gegevens is duidelijk dat de bevolking in Nederland, maar ook in De Heen steeds meer 
vergrijst. Dit houdt in dat wonen in De Heen in toenemende mate 
geschikt moet worden gemaakt voor mensen die meer zorg nodig 
hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor schuift in het kader van de 
WMO wet steeds meer bij mensen zelf. Hiervoor moet een 
bewustwordingsproces op gang gebracht worden. Mensen kunnen 
zich voorbereiden op het ouder worden en zelf inspelen op de 
voorzieningen die zij daarbij nodig hebben. Bij uitblijven kan dit 
anders leiden tot ontvolking van het dorp. Een deel van de oplossing 
ligt in beperkte, maar functionele voorzieningen waar vanuit of 
waarmee op de meest laagdrempelige manier zorg kan worden 

geleverd of gecoördineerd. Belangrijk neveneffect van een goed voorzieningenniveau is voldoende activiteiten, 
waardoor het welzijn van mensen stijgt, hetgeen een positief (dalend) effect heeft op de zorgvraag. 

Recreatie  
Infra/ 

verkeer 

Wonen Voorzieningen 

Zorg 

Komst A4 

Demografie 
WMO 

Participatie 

natuur 
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7.3. Wonen en voorzieningen 

Het wonen in De Heen wordt zonder voorzieningen als minder aantrekkelijk  gezien. Mensen kiezen voor De Heen, 
omdat, ondanks de kleinschaligheid, er toch beperkte voorzieningen zijn. Andersom is er ook een innige relatie: de 
voorzieningen in De Heen vallen en staan bij het aantal mensen dat in De Heen woont. Voor het verder ontwikkelen 
van de voorzieningen is het noodzakelijk dat de mogelijkheid tot uitbreiding (in de stijl van De Heen: groen, 
kleinschalig) altijd mogelijk blijft.  
 
Helder moet zijn: deze voorzieningen zijn voor en door de gemeenschap en dus van de bewoners. Wonen in De Heen 
vraagt ook om participeren in De Heen. De inwoners moeten er zelf wat van maken, het is niet aan de gemeente om 
deze voorzieningen onbeperkt overeind te houden  
 

 

7.4. Wonen en infrastructuur/verkeer en vervoer 

Goede ontsluiting van De Heen is heel belangrijk. Het wonen in een dorp kan niet zonder een goede verbinding naar 
de omliggende voorzieningen. Het openen van de A4 is een kans voor het wonen in De Heen. Omliggende grote 
steden worden makkelijk bereikbaar. Er moet dus gelegenheid zijn om De Heen uit te breiden: goed voor 
voorzieningen, sociale opbouw van het dorp en het uitvoeren van zorgtaken dichtbij de mensen. Naast fysieke 
mobiliteit van mensen en goederen is het belangrijk De Heen op een goede digitale infrastructuur aan te sluiten, zodat 
ondernemen, recreëren en wonen goed wordt gefaciliteerd.  

7.5. Recreatie en Infrastructuur/verkeer en vervoer 

Het recreëren in De Heen is voor veel mensen een mooie uitstap. Een goede verbinding met de rest van het land is 
dus noodzakelijk om iedereen ook hier te krijgen. Het ontwikkelen van natuur is een grote kans voor zowel de 
recreant als het verkeer en vervoer in meest brede zin. Door handige keuzes in de ontwikkeling te maken wordt het 
recreëren aantrekkelijker, en wordt ook een aantal verkeersvraagstukken opgelost.  

7.6. Recreatie en voorzieningen 

Er zijn niet direct externe invloeden die richting geven aan dit onderlinge verband. Logisch ook: een deel van de 
ontwikkeling kan starten bij de recreatie; pure ondernemerszin. Wellicht dat er prachtige ontwikkelingen kunnen zijn 
die voor de inwoners, de gemeente, de ondernemers, maar niet te vergeten de toeristen het geheel versterken. 
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8. Oplossingsrichtingen vanuit de kernwaarden 
De kernwaarden van De Heen zijn eerder benoemd. Het versterken van deze waarden in samenhang met de the a s 
en externe ontwikkelingen maakt dat: 

 de kernwaarden van De Heen echt zichtbaar worden 

 de the a s in samenhang ontwikkeld worden 

 er geen oplossingen worden gekozen die diametraal staan t.o.v. externe ontwikkelingen, waardoor deze niet 
uitvoerbaar worden.  

 
 

 

 

8.1. Zorg en wonen 

In de samenhang tussen zorg en wonen staat de aanpassing en vernieuwing van de WMO centraal. Zorg naar de 
mensen brengen in plaats van mensen naar de zorg! De kernwaarden sociale veerkracht, maar ook kleinschaligheid en 
rust, ruimte en groen, worden gebruikt voor het aangeven van een oplossingsrichting. 

Richting zorg en wonen:  sociale veerkracht en kleinschaligheid 

In De Heen wonen mensen, die door een uitstekend en robuust vangnet van mantelzorg, burenhulp en professionele 
partijen, zorg kunnen krijgen op basis van de WMO.  
Het sociale vangnet voor mensen die zorg nodig hebben, wordt in De Heen rondom de zorgvrager georganiseerd. Het 
mes snijdt aan vele kanten: 

1. mensen blijven langer in De Heen, waardoor de ontvolking wordt geremd; 
2. organisatie van de zorg vanuit de eigen kracht van de burger is een centraal punt van de WMO; 
3. door een prettige omgeving is zorg en wonen makkelijker te combineren. 

 

Actoren zorg en wonen 

Voor het succesvol laten verlopen van de transitie naar een optimaal sociaal vangnet voor hulpbehoevende en 
zorgvragende inwoners wordt samen met een vertegenwoordiging van de inwoners en professionele zorgpartijen 
(thuiszorg, huisarts, etc.) gestart met een structureel overleg om te komen tot een inzichtelijk, begrijpelijk, 
samenhangend en overzichtelijk geheel van maatregelen, waarin mensen goed opgevangen worden. De gemeente is 
wel onderdeel van het netwerk echter de burger en zorgaanbieder(s) (die de gemeente contracteert) zullen het echte 
netwerk moeten vormen. De gemeente vormt met de voorzieningen het vangnet voor mensen die het echt niet zelf 
kunnen organiseren.  

Klein-

schalig-

heid 

Groen, 

rust , 

ruimte 

Sociale 

veerkracht 
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8.2. Zorg en voorzieningen 

De Ontvolking, (door) vergrijzing en ontgroening, zet druk op de voorzieningen, immers voor steeds minder mensen 
moeten zaken worden opengehouden. Door het inzetten op een sterk sociaal vangnet voor zorg, maar ook door een 
algemeen gevoel van verbondenheid kunnen mensen wel meer aan De Heen worden gebonden. Op een kleinschalige 
manier structurele oplossingen verzinnen voor de voorzieningen in De Heen, waarbij de sociale cohesie wordt 
versterkt, is dé manier om de toekomst in te gaan. 

Richting Zorg en Voorzieningen: kleinschaligheid en sociale veerkracht 

In samenhang met wonen kan worden geconstateerd dat als het dorp meer mensen als inwoner kent het makkelijker 
en rendabeler is om voorzieningen in stand te houden.  Bekijk de behoefte aan zorg in samenhang met de 
voorzieningen en ontwikkel nauwe functionele relaties (bijvoorbeeld dorpshuis met zorgloket, of met een 
recreatievoorziening, zoals verhuur.) 

Actoren zorg en voorzieningen 

De inwoners, het dorpshuis, de zorgaanbieders en de gemeente in haar faciliterende rol gaan bekijken op welke wijze 
hieraan op een toekomstbestendige manier kan worden vormgegeven. Doel is een integraal plaatje waarin zorg en 
voorzieningen zijn verenigd. Hierin kunnen een aantal scenario s uitgewerkt worden, waarin alle voorzieningen, ook in 
samenhang zijn beschouwd. De gemeente kan een rol spelen in het versterken van de netwerken.  
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8.3. Wonen en voorzieningen 

Er is geconstateerd dat wonen en voorzieningen een heel innige relatie hebben. Deze vallen en staan wel bij een 
levendige en gezonde samenstelling van de bevolking.  Mensen die in de gemeenschap kunnen participeren. 
Voldoende aanwas is hiervoor van belang. Dit kan een positieve uitwerking hebben op het voorzieningenniveau in  
De Heen.  

Richting wonen en voorzieningen: groen, rust en ruimte en sociale veerkracht 

Vanuit een participerende bevolking kan een aantal voorzieningen (dorpshuis, kerk, verenigingsleven) levensvatbaar 
worden gehouden. Voorwaarde voor het welslagen is een gestaag maar zeker potentieel om te groeien, hieruit 
worden immer de mensen geworven die in het dorp zaken kunnen oppakken. Ook hiervoor kan er worden gerekend 
op participerende burgers: eigen initiatief om te bouwen moet mogelijk worden! 
 
Voor wat betreft wonen en voorzieningen is de visie daarom: 
 

1. Inzetten op het stimuleren van woningbouw in De Heen. Dit kan vorm krijgen door gezamenlijk (Stichting 
Leefbaarheid en gemeente) te bezien waar mogelijkheden liggen om tot een interessant vestigingsklimaat  te 
komen.   
Essentieel hierbij is dat:  
- Grond kan op korte termijn bouwrijp gemaakt kan worden (ca.  3 maanden). 

 - Medewerking wordt verleend ongeacht het aantal potentiële kopers (dus ook bij 1 of 2 kopers). 
 - Verkoop van kavels op locatie Helenahoeve het primaire doel  is met daarnaast aandacht voor verdere  
   mogelijkheden voor  woningbouwlocaties in De Heen. 
 - Subsidiemogelijkheden worden onderzocht. 
 

2. Met de uitbaters en organisatoren van de voorzieningen, de bevolking en  in samenspraak met de gemeente 
een goed en bestendig plan uitwerken waarin het voorzieningenpeil gewaarborgd en eventueel uitgebouwd 
kan worden.  

 
3. De vragen in beeld krijgen waarmee de voorzieningen kampen en, vanuit burgerinitiatief, gesteund door een 

faciliterende gemeente hiervoor oplossingen uitwerken. 
 

4. Ee  aa tal s e ario s voor een winkelvoorziening, dorpshuis en kerk moeten worden uitgewerkt en op 
haalbaarheid worden getoetst. 

 

Actoren wonen en voorzieningen 

Inwoners, gemeente in een faciliterende rol 
en de mensen die de voorzieningen (bestuur 
van de school, het dorpshuis, maar ook 
ondernemers, de kerk en andere partijen) 
dragen, komen per onderwerp bijeen. Hierin 
worden oplossingsrichtingen en beoordeling 
van de scenario s voorgesteld en gerealiseerd. 
De gemeente blijft dus betrokken vanwege 
haar faciliterende rol.  
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8.4. Wonen en infrastructuur/verkeer en vervoer 

Het openen van Rijksweg A4 is een kans voor het wonen in De Heen. De Heen wordt beter ontsloten, terwijl er, 
behoudens een verwachte verkeerstoename op de Zeelandweg-Oost  nauwelijks negatieve gevolgen (geluid, etc.) te 
verwachten zijn. Het kan een goede gelegenheid zijn om De Heen uit te breiden: goed voor voorzieningen, sociale 
opbouw van het dorp en het uitvoeren van zorgtaken dichtbij de mensen. 

Richting wonen en infrastructuur/verkeer en vervoer: Rust, ruimte, groen en kleinschaligheid 

Door inpassing van de toenemende verkeersbehoefte in De Heen en de woninguitbreiding in De Heen kan De Heen op 
haar manier groeien. Het gaat om kleinschalige en passende aanpassingen. Voor het verder verhogen van het comfort 
en de leefbaarheid zijn ook (onzichtbare) digitale voorzieningen (als supersnelle internetverbindingen) noodzakelijk, 
evenals passende verbindingen, waarmee ook de recreatie veel beter kan worden ontsloten.  
 
De prognose van verkeersbewegingen op de Zeelandweg Oost na openstelling van de A4 geeft aan dat deze met 99% 
zullen toenemen.  De Heen krijgt nog meer te maken met veelvuldige verkeersbewegingen van talrijke fietsers 
(schoolgaande kinderen), ra ht age s, la d ou oertuige , re rea te  auto s et ara a s, boten en kampers 
e.d.) die verspreid over de hele dag deze ontsluiting van De Heen gebruiken.  
De ervaring leert dat het op drukke tijdstippen voor fietsers en automobilisten in de huidige situatie zeer moeilijk is 
om vanuit het dorp de Zeelandweg op te draaien.  
Een goede en veilige uit- en toegang van De Heen is noodzakelijk in verband met de gewenste recreatieve 
ontwikkeling van het gebied rondom De Heen. 
 
Rotonde  
Gezien deze aspecten wordt de realisatie van een rotonde voor de ontsluiting van De Heen als meest veilige oplossing 
gezien. De gemeente heeft hiervoor al een verzoek neergelegd bij de Provincie als eigenaar van de weg.  De provincie 
voert in 2014 enkele veiligheidsmaatregelen aan de weg uit bij de in- en uitrit van De Heen. Een rotonde is echter op 
dit moment niet voorzien.  De Provincie is van mening dat de weg voldoende veilig is. Een rotonde zou  buitensporig 
zijn.   De gemeente onderkend het belang van een veilige ontsluiting en zal zich waar mogelijk in blijven spannen voor 
een veilige verkeerssituatie bij De Heen.   
 

Actoren wonen en infrastructuur/verkeer en vervoer 

Inwoners, gemeente en andere partijen (waterbeheerders, wegbeheerders, vervoersbedrijven, glasvezelbekabelaars 
et .  erke  o reet de e se  uit. Dit leidt tot ee  aa tal s e ario s aari  rust, rui te, groe  op ee  klei s halige 
manier met wonen en infra worden samengebracht.  
 
De gemeente neemt deel in besprekingen 
om vervolgens bij concrete uitwerkingen te 
kunnen faciliteren door invloed uit te 
oefenen en gebruik te  maken van de kanalen 
die bij de gemeente bekend zijn op diverse  
niveaus. 
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8.5. Recreatie en Infrastructuur/verkeer en vervoer 

Het recreëren in De Heen is voor veel mensen een mooie uitstap en, mits voldaan wordt aan de kernwaarden voor het 
dorp, ook een waardevolle aanvulling op het leven in De Heen. Een goede verbinding met de rest van het land is dus 
noodzakelijk om iedereen ook hier te krijgen.   

Richting recreatie en infrastructuur/ verkeer en vervoer: Rust, ruimte, groen en kleinschaligheid 

Het uitbreiden en aanpassen van recreatie zal 
moeten gaan in balans en in 
overeenstemming met de kernwaarden 
kleinschaligheid, rust ruimte en groen. 
Daarbij moeten ook andere ontwikkelingen 
geen storende factor worden in het uitwerken 
van deze zaken. Windmolenparken, 
grootschalige uitbreiding van intensieve 
veeteelt, andere (agrarische) industrie passen 
niet in de visie waarin rust, ruimte en groen 
en kleinschaligheid centraal staan.  
Dit is passend binnen het gemeentelijke 
beleid (Ruimtelijke Structuurvisie 2012, 
Bestemmingsplan Buitengebied 2013 en het 
Dorpsontwikkelingsplan). 
 
Voor het verder uitbouwen van de recreatie (deze mensen zoeken dus geen massatoeristische plekken) is dat een 
belangrijke  voorwaarde.  Wel moet er een aantrekkelijke entree, een aantrekkelijk verblijf en een aantrekkelijk 
perspectief worden geboden voor de gasten in De Heen. 

 

Actoren recreatie en infrastructuur/verkeer en vervoer 

In dit dossier zijn inwoners maar zeker ook de ondernemers en een faciliterende gemeente aan zet. Het gaat om het 
mogelijk maken van passende ontwikkeling in balans met de omgeving. Hiermee wordt dan automatisch rekening 
gehouden met inwoners, belangrijke natuurwaarden en de uitgangspunten in deze visie. 
Gemeente en Stichting Leefbaarheid zullen in samenspraak de haalbare mogelijkheden van recreatieve ontwikkeling 
en verblijfsrecreatie in De Heen bezien.  
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9. Visie voor De Heen en het buitengebied 

 
In De Heen wonen mensen, die door een uitstekend en robuust vangnet van mantelzorg, burenhulp en professionele 
partijen, zorg kunnen krijgen op basis van de WMO.  
Het sociale vangnet voor mensen die zorg nodig hebben wordt in De Heen rondom de zorgvrager georganiseerd. Het 
mes snijdt aan vele kanten: 

 Mensen blijven langer in De Heen, waardoor de ontvolking wordt geremd. 

 Organisatie van de zorg bij de mensen is een centraal punt van de WMO. 

 Door een prettige omgeving is zorg en wonen makkelijker te combineren. 
 
In samenhang met wonen kan worden geconstateerd dat als het dorp meer mensen als inwoner kent het makkelijker 
en rendabeler is om voorzieningen in stand te houden. Bekijk de behoefte aan zorg in samenhang met de 
voorzieningen en ontwikkel nauwe functionele relaties (bijvoorbeeld dorpshuis met zorgloket, of ) 
 
Vanuit een participerende bevolking kan een aantal voorzieningen (dorpshuis, kerk, verenigingsleven) levensvatbaar 
worden gehouden. Voorwaarde voor het welslagen is een gestaag maar zeker potentieel om te groeien, hieruit 
worden immer de mensen geworven die in het dorp zaken kunnen oppakken. Ook hiervoor kan er worden gerekend 
op participerende burgers: eigen initiatief om te bouwen moet mogelijk worden! 
 
Voor wat betreft wonen en voorzieningen daarom: 

 Inzet op woningbouw, waarin er ruimte is voor eigen participerend initiatief met een omvang van 1 à 2 
woningen per jaar voor de komende 10 jaar, met een proef periode van 3 jaar waarbij er 3 à 4 woningen per 
jaar kunnen worden gebouwd, passend binnen de kernwaarden kleinschalig en groen. 

 Met de uitbaters en organisatoren van de voorzieningen, de Gemeente en bevolking  in De Heen een goed en 
bestendig plan uitwerken waarin het voorzieningenpeil gewaarborgd en eventueel uitgebouwd kan worden.  

 De vragen in beeld krijgen waarmee de voorzieningen kampen en, vanuit burgerinitiatief, gesteund door een 
faciliterende gemeente hiervoor oplossingen uitwerken. 

 Ee  aa tal s e ario s oor i kel, dorpshuis, s hool e  kerk oete  orde  uitge erkt e  op haalbaarheid 
worden getoetst. 

 
Door inpassing van de toenemende verkeersbehoefte in De Heen en de woninguitbreiding in De Heen in goede, 
groene en ruime kavels aan te bieden kan De Heen op haar manier groeien. Het gaat om kleinschalige en passende 
aanpassingen. Voor het verder verhogen van het comfort en de leefbaarheid zijn ook (onzichtbare) digitale 
voorzieningen noodzakelijk, evenals passende verbindingen, waarmee ook de recreatie veel beter kan worden 
ontsloten. Een veilige uitrit uit De Heen, om een veilige verbinding te maken met de rest van de gemeente en het land 
is vereist.  
 
Het uitbreiden en aanpassen van recreatie zal moeten gaan in balans met en in overeenstemming met de 
kernwaarden kleinschaligheid, rust ruimte en groen. Daarbij moeten ook andere ontwikkelingen geen storende factor 
worden in het uitwerken van deze zaken. Windmolenparken, grootschalige uitbreiding van veeteelt, andere 
(agrarische) industrie passen niet in de visie waarin rust, ruimte en groen en kleinschaligheid centraal staan. Voor het 
verder uitbouwen van de recreatie (deze mensen zoeken dus geen massatoeristische plekken) is dat een absolute 
voorwaarde. Wel moet er een aantrekkelijke entree, een aantrekkelijk verblijf en een aantrekkelijk perspectief worden 
geboden voor de gasten in De Heen. 
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10. Uitwerking Visie  
Het werkelijkheid laten worden van deze visie is een zaak van daadkracht voor de korte termijn en volharding voor de 
langere termijn.  Ontwikkeling naar een leefbaar De Heen zal niet vanzelf gebeuren. Diverse partijen zullen  tijd en 
energie moeten leveren om de uitwerking van de onderwerpen in deze visie tot stand te brengen.  
 
Zowel gemeente als Stichting Leefbaarheid De Heen en de inwoners  zijn bereid om hieraan een bijdrage te leveren 
naar ieders mogelijkheden en binnen van toepassing zijnde kaders.  
 
Uitwerking van de visie kan van start gaan nadat de visie door de gemeenteraad is vastgesteld.  Vervolgens wordt  
samen met de Stichting Leefbaarheid een Plan van Aanpak opgesteld waarin per leefbaarheidonderwerp  “MA‘T   
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Termijn) in beeld wordt gebracht hoe de verschillende onderwerpen 
concreet vorm kunnen krijgen en voor welke partij(en) hierbij een rol is weggelegd.   
Het Plan van aanpak wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Aansluitend kan de 
daadwerkelijke uitwerking van de visie beginnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        “a e  aa  het stuur op weg aar Leefbaar De Hee .   
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Bijlage A. Demografie 
 

Demografische ontwikkelingen 

In de komende decennia zal het aandeel 65-plussers in versnelde mate stijgen, omdat vanaf 2011 de eerste leden van 

de babyboomgeneratie 65 jaar oud geworden zijn
(1)

. Vanaf 2025 zal vervolgens ook het aandeel 80-plussers binnen 

de groep 65-plussers sterk toenemen (de dubbele vergrijzing).  
Op het hoogtepunt, rond 2040, zijn ruim 4,6 miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder, 26% van de bevolking. Daarvan is 
dan een derde 80-plusser. Na 2040 neemt het aandeel 65-plussers in de bevolking weer iets af, hoewel het aandeel 
80-plussers nog wel blijft stijgen. In 2060 is naar verwachting 25% van de bevolking 65 jaar of ouder, waarvan 39% een 
80-plusser is. 
 

De komende twaalf jaar zal het aantal alleenwonende  groeien van 2,8 naar 3,3 miljoen
(2)

. Het aantal alleenstaande 

ouders zal naar verwachting licht stijgen tot 540 duizend in 2025. Op de langere termijn zal alleen het aantal 
eenpersoonshuishoudens nog groeien. In 2060 voorziet de prognose 3,8 miljoen alleenwonende.  
Dat betekent dat dan 44 procent van de huishoudens uit één persoon zal bestaan, tegen 37 procent nu.  
De vergrijzing is de belangrijkste oorzaak van de toename van het aantal alleenstaanden.  
Vergrijzing verscherpt de verschillen tussen stad en platteland. In absolute aantallen wonen de meeste ouderen in de 
steden, en dan vooral in de Randstad. Relatief gezien neemt het aandeel ouderen juist het meest toe op het 
plattela d, i  eel ge ee te  tot eer da  % a  de e olki g. Vooral kri pregio s ergrijze  s el als ge olg a  
de gelijktijdige ontgroening: de jongeren trekken naar de steden. 

 

Prognose 65 plussers per gemeente (Bron: Planbureau voor de leefomgeving).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Het Centraal Planbureau voor de Statistiek (2013) verwacht dat het aandeel ouderen (65+) de komende decennia zal 
toe e e  a  % u tot zo  % i  . Het aa deel -plussers zal erdu ele  a  % u tot zo  % i  . 
De sterke toename van ouderen wordt veroorzaakt door een  combinatie van factoren: de veroudering van de 
omvangrijke babyboomgeneratie (1945-1960), de lage vruchtbaarheid en de toegenomen levensverwachting.  
 
Waar de grote steden relatief jong zullen blijven, zal vooral op het platteland het aandeel ouderen in de toekomst 
groot zijn. In vele dorpen zal in 2014 één op de drie inwoners ouder dan 65 jaar zijn.  
 

                                                      
1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nationaal Kompas Volksgezondheid 
2 Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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Aard van de toekomstige ouderen  

Niet alle dorpen veranderen van karakter ook de ouderen veranderen. De nieuwe oudere, van de naoorlogse 
geboortegolf is namelijk gemiddeld welvarender, vitaler, automobieler, actiever, beter geïnformeerd en mondiger dan 
de oudere van eerdere generaties. Bovendien zijn ze hoger opgeleid. De auto is een van de belangrijkste kurken 
waarop het platteland drijft. Dit betekent dat de actieradius (mogelijkheden) en de actieruimte (gedrag) van ouderen 
steeds groter wordt. 
 
De ouderen van nu is ook vermogender dan zijn voorganger, met name als gevolg van het sterk toegenomen 
woningbezit onder ouderen (een eigen woning die inmiddels in veel gevallen is afgelost).  
 
De toekomstige oudere heeft ook meer beschikbare vrije tijd. Ouderen werken in de toekomst weliswaar langer door, 
maar leven nog veel langer door dan de ouderen van vroeger. Met andere woorden: de beschikbare (vrije) tijd van de 
ouderen van straks neemt toe, maar komt pas op latere leeftijd beschikbaar. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat de oudere van de toekomst zich anders kan gedragen en zich dus ook anders zal 
gedragen. Ook technologische ontwikkelingen en mogelijkheden spelen daarbij een rol. De oudere van de toekomst is 
volledig vertrouwd met internet, social media, smart phones en navigatiesystemen en zal in toenemende mate wonen 
in smart homes voorzien van allerlei domotica 

( 3)
. 

 
Ontwikkelingsgegevens De Heen  

Het inwoneraantal van De Heen schommelde de afgelopen 22 jaren (2012-1990) tussen de 529 en 625 inwoners
(4)

.  
In 1990 en 1992 lag het inwoneraantal het hoogst en wel op 625. De jaren daarna is dit aantal licht gaan dalen tot 582 
in 2008. De jaren 2009 en 2010 geven een sterkere daling te zien, het aantal inwoners bedroeg toen respectievelijk  
560 en 529. De Stichting Leefbaarheid De Heen is naar een verklaring hiervoor gevraagd. Zij geeft aan hier geen 
directe verklaring voor te kunnen geven. Wel zijn er in 2010 een aantal scheidingen geweest waardoor delen van 
gezinnen uit De Heen zijn weggegaan. 
 
Het laagste aantal inwoners van de afgelopen 22 jaren werd in 2010 bereikt, er waren toen 529 mensen in De Heen. In 
2011 en 2012 is er weer een licht stijgende lijn te zien tot 543 inwoners in 2012.  
De bevolkingssamenstelling van De Heen geeft op 31 december 2012 een aantal van 294 mannen en 249 vrouwen te 
zien.  
 
De leeftijdsgroep 40 tot 60 jarigen vormt de grootste groep in De Heen en bedraagt 38,1%. In de hele gemeente 
Steenbergen ligt deze leeftijdsgroep op 32%. Het aantal mensen van 80 jaar en ouder ligt in De Heen laag met 2,4% 
ten opzichte van 4,6% over de hele gemeente Steenbergen.  
 
 
 
  

                                                      
3 De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.  
  Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar  
  ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. 
4 GBA, Gemeentelijke Basis Administratie. 
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Bijlage B. Participatiesamenleving; scenario 3 
Om de mogelijkheden wat betreft de toekomst voor De Heen te kunnen benoemen is gekozen voor een 
s e ariopla i g. Wat etreft de s e ariopla i g is aa geslote  ij de s e ario s die de ge ee te heeft geha teerd 
voor de bezuinigingsstrategie.  
Onderdeel va  deze s e ariopla i g zij  ee  ege tal the a s: E o o ie, )org/ elzij ,  “port, O der ijs, 
Ruimtelijke ordening, Relatie burgers/gemeente, sociale cohesie/verenigingsleven en Energie/duurzaamheid. Dit 
vormt het kader voor de vorm waarin oplossingen voor De Heen vorm kunnen krijgen.  
 
Uit de o derstaa de ier s e ario s heeft de ge ee teraad i   juni 2013 Scenario 3 gekozen als kader voor de 
toekomst. 
 
SCENARIO 1 : Één voor allen / centraal uitvoerende overheid 
 
SCENARIO 2 : Decentraal  /  uitvoerende overheid 
 
SCENARIO 3 : Samen voor alles  / Decentraal , faciliterende overheid  

 
SCENARIO 4 : Samen één / centraal faciliterende overheid  
 

Betekenis Scenario 3 

Scenario 3 : Samen voor alles / Decentraal, faciliterende overheid. In dit scenario is de  
gemeente een flexibele faciliteerder. De gemeente is baas over haar eigen grondgebied, maar dat betekent niet dat ze 
ook alles zelf moet bedenken en uitvoeren. Het gemeentelijk beleid wordt gevormd en uitgevoerd in een netwerk van 
maatschappelijke organisaties, burgercollectieven, gemeenteambtenaren en raadsleden.  
Daar waar mensen gezamenlijke belangen hebben (of een conflict), ontstaan initiatieven voor activiteiten en beleid. 
Dat is veelal op het niveau van kernen. De gemeente hecht aan actieve kernen en faciliteert initiatieven die daarbij 
passen.  
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Bijlage C. WMO 
(Bron: www.rijksoverheid.nl/wmo) 
 

Hulp en ondersteuning WMO 
De herijking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) houdt in dat de wet als het ware gekanteld wordt:  
Va  iederee  oet ku e  eedoe   NAA‘  Parti ipere  e  zelf doe  !  De et spreekt  ol asse  urgers  aa  
om vanuit eigen kracht zelfredzaam te zijn. Daar waar mensen dit echt niet zelf kunnen organiseren komt de 
gemeente in beeld met de voorzieningen.  
 
Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de WMO vallen zijn: 

 
Huishoudelijke hulp  

Zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen. 
Aanpassingen in de woning  

Bijvoorbeeld een traplift.  
Vervoer in de regio  

Voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. 
Rolstoel  

Een rolstoel krijgt u alleen via de WMO als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk 

gebruik” kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg-uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar.  
Maaltijdverzorging  

Ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd. 
Maatschappelijke opvang  

Bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang. 
Verhuiskostenvergoeding  

Indien van toepassing (bij zodanige beperkingen dat verhuizing vanwege ouderdom noodzakelijk is) kunnen mensen in 
aanmerking komen voor een verhuisvergoeding.  De gemeente stimuleert juist dat mensen in de voorfase al nadenken 
over het bestendig maken van hun woning voor latere leeftijd. 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-antwoord/zijn-medische-hulpmiddelen-opgenomen-in-het-basispakket.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo/vraag-en-antwoord/zijn-medische-hulpmiddelen-opgenomen-in-het-basispakket.html
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Bijlage D.  Impact A4 op Zeelandweg-Oost 
  
 

 
 
Meer specifiek is voor bepaalde wegen de toename becijferd die zich in 2020 zal voordoen. 
 

 
  

Wegvak Relatieve toe/afname door project in 2020 
Zeelandweg-Oost (ten westen A4, ten oosten van De Heen) +99% 

Zeelandweg-Oost (ten oosten A4, tussen Koperslagerij en Westhavendijk) -3% 

Kade (N257) -39% 

Burg. van Loonstraat (tussen Stadshillen en Kaaistraat) -50% 

Franseweg (direct ten noorden van Halsterseweg) -44% 
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Bijlage E. Proces totstandkoming Visie 
 
De visie is als volgt tot stand gekomen 
 

Datum Activiteit 

25 maart 2013 Bijeenkomst voor alle inwoners in  Dorpshuis De Stelle in De Heen. Op 
deze avond konden de inwoners mogelijkheden en kansen voor de 
toekomst van De Heen benoemen.   

10 juni 2013 Bijeenkomst met de stakeholders. Er waren 9 organisaties aanwezig; 
Lowys Porquin Stichting, Woningbouwstichting Stadlander, Thuiszorg 
West-Brabant, Zuivelhandel Dam, Dorpshuis De Stelle, Voetbalvereniging 
VV Val Aan, De Uitwijk, Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen en 
Stichting Leefbaarheid De Heen.  
Doel van de avond was om van de stakeholders te horen welke wensen 
van de bijeenkomst met de inwoners realistisch zijn om de leefbaarheid te 
behouden en welke bijdrage de stakeholders daaraan kunnen leveren. 

 30 september 2013 Bijeenkomst met alle betrokkenen waar een eerste concept document  is 
besproken.  

Periode oktober  
half november 

Door Stichting Leefbaarheid De Heen is met een aantal inwoners in een 
schrijfgroep het eerste concept verder aangescherpt.  

19 november 2013 Stichting Leefbaarheid De Heen en de schrijfgroep hebben ambtelijk 
teruggekoppeld met de gemeente. 

10 december 2013 Oplevering Visie De Heen aan de gemeente door schrijfgroep. 

Week van 16 januari Infoavond  voor de inwoners van De Heen over de voorliggende Visie. 
Georganiseerd door Stichting Leefbaarheid De Heen. 

29 januari 2014 Ambtelijk overleg Stichting Leefbaarheid De Heen  

Maart 2014  Verkiezingen afwachten vorming nieuwe coalitie  

7 april 2014  Informatieavond voor raadsleden georganiseerd door Stichting 
Leefbaarheid De Heen. 

8 mei 2014  Ambtelijk overleg met portefeuillehouders Lepolder en Zijlmans over 
voortgang visie De Heen. Nieuwe portefeuillehouders gaan zich inlezen op 
het onderwerp. 

19 mei 2014 Ambtelijk overleg met portefeuillehouders Lepolder en Zijlmans bepalen 
vervolgstappen en overleg met Stichting Leefbaarheid De Heen. 

14 juli 2014 Bestuurlijk overleg (wethouders Lepolder en Zijlmans) met Stichting 
Leefbaarheid De Heen.  

16 juli 2014 Ambtelijk overleg met de heren Pop en Van der Graaff van de Stichting 
Leefbaarheid De Heen over samenstellen van de uiteindelijke visie.  

30 september 2014 Aanlevering uiteindelijke visie door Stichting Leefbaarheid De Heen.  

Oktober / november 
2014 

Voorbereiding raadsbehandeling visie voor de raad van november.  

 


	1.  Inleiding
	2. Aanleiding en proces
	3. Hoofdlijnen van de visie
	4. Toekomst De Heen en buitengebied, in 5 kernwaarden
	5. Toekomst van De Heen in 5 thema’s
	6. Toekomst van De Heen in 5 externe ontwikkelingen
	7. Onderlinge samenhang: 5 thema’s en 5 externe ontwikkelingen
	7. Overzicht 5 thema’s en 5 ontwikkelingen
	7.1. Zorg en wonen
	7.2. Zorg en voorzieningen
	7.3. Wonen en voorzieningen
	7.4. Wonen en infrastructuur/verkeer en vervoer
	7.5. Recreatie en Infrastructuur/verkeer en vervoer
	7.6. Recreatie en voorzieningen

	8. Oplossingsrichtingen vanuit de kernwaarden
	8.1. Zorg en wonen
	8.2. Zorg en voorzieningen
	8.3. Wonen en voorzieningen
	8.4. Wonen en infrastructuur/verkeer en vervoer
	8.5. Recreatie en Infrastructuur/verkeer en vervoer

	9. Visie voor De Heen en het buitengebied
	10. Uitwerking Visie
	Bijlage A. Demografie
	Bijlage B. Participatiesamenleving; scenario 3
	Bijlage C. WMO
	Bijlage D.  Impact A4 op Zeelandweg-Oost
	Bijlage E. Proces totstandkoming Visie

