
Zonneberg en anderzijds gebruikers (georganiseerden en ongeorganiseerden). Er is 
een plan van aanpak opgesteld ten aanzien van het beheer en de bedrijfsvoering. 
Het beheer wordt door de gebruikers van de MFA verzorgd met mogelijke onder
steuning vanuit de gemeente en/of een welzijnsinstelling. Het bestuur is initiator en 
draagt zorg voor de afstemming met maatschappelijke organisaties en de gemeente 
als regisseur. De gemeente vervult haar regierol goed doordat ze beschikt over een 
breed gedragen visie als onderlegger. 

Het sportpark voor tennis en voetbal is als accommodatie op orde. De hobbelige 
voetbalvelden behoren tot het verleden (dit is inmiddels al gebeurd). Ook de pony
club heeft haar eigen clubgebouw aan het sportpark. Het verzoek van H.S.V. De 
Kruisweel tot het aanleggen van een visvijver wordt niet gehonoreerd. Enerzijds 
door ruimtegebrek en anderzijds door het feit dat in het buitengebied al voldoende 
viswater aanwezig is. In het buitengebied zullen langs de watergangen visstoepen 
worden aangelegd die een openbaar toegankelijk karakter hebben gekregen. 

Zorgvoorzieningen 
Het voorzieningenniveau ofwel de ouderensoos, het eetpunt, uitleenpunt medicatie 
is versterkt met een HOED-voorziening: huisarts, fysiotherapie, diëtiste en EHBO. 
Ook wordt zorg thuis aangeboden. Deze voorzieningen hebben een plek gekregen 
in de nieuwe multifunctionele accommodatie6. Dit voorzieningenniveau is gereali
seerd door goede samenwerking tussen het bestuur van 't Pluspunt, het bestuur van 
de Stichting Groenhuysen7 en de gemeente. De zorginstelling biedt thuiswonende 
ouderen personenalarmering aan en persoonlijke verzorging, begeleiding, voeding
en dieetadvisering en advies van paramedici als de fysio-, ergotherapeut en logope
dist. Er is een goede koppeling tussen ouderenwoningen, zorg en activiteiten. 

Kerk 
Het kerkbezoek is, net als in andere delen van Nederland, afgenomen. In de kerk 
worden soms kleine, culturele activiteiten georganiseerd, zoals tentoonstellingen of 
voorstellingen. In het onderzoek naar de invulling van het MFC zal dit betrokken 
worden. Deze activiteiten belemmeren de kerkgangers echter niet. 

4.7 Ruimtelijke inrichting en verkeer 

Speerpunten 
» Realiseren speelplaatsen en jeugdontmoetingsplaatsen 
» Opstellen en uitvoeren groenplan 
» Duurzaam veilig inrichten sluiproutes buitengebied 

Uit onderzoek zal blijken of de ouderenvoorziening daadwerkelijk naar de multifunctionele accom
modatie zal verplaatsen of dat deze voorzieningen geclusterd blijven rondom 't Pluspunt 

Wanneer het bestuur van stichting Groenhuysen om welke reden dan ook niet deelneemt aan de 
samenwerking zal een andere organisatie benaderd worden 
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Kruisland is een mooie en veilige plek om te verblijven en het heeft een groene uit
straling. 

Ruimtelijke inrichting 
De Markt is nog steeds de centrale plek in het dorp. De markt is qua hoofdopzet niet 
veranderd ten opzichte van de huidige situatie en heeft een sterke uitstraling en 
functionele inrichting. De hoofdopzet van een combinatie van verblijfsfunctie en 
verkeersfunctie is gehandhaafd. De Markt versterkt de identiteit van Kruisland. Het 
is nog de vraag of museum De Holle Roffel in de voormalige NH kerk zichtbaar is en 
een dominante plek heeft. Het is namelijk niet economisch rendabel om het gebied 
voor het museum bij de Markt te betrekken en de daar toen aanwezige woningen 
op te kopen en te slopen. De baten staan niet in verhouding met de te maken kos
ten. Wanneer hier een creatieve oplossing voor wordt aangedragen bij de gemeente 
zal dit zeker bekeken worden. 

Er zijn speelplaatsen voor verschillende leeftijdsklassen in Kruisland verspreid over 
de kern. Er zal een jeugdontmoetingsplek (jop) zijn gerealiseerd in woningbouwlo
catie Den Darink of nabij de MFA van Kruisland. De realisatie van een JOP nabij de 
MFA heeft de voorkeur. Realisatie in Den Darink zal plaatsvinden wanneer het tijds
aspect zwaarder heeft gewogen dan de bundeling van alle voorzieningen in het 
nieuwe sociale hart van Kruisland. 

Er is een groenplan opgesteld dat vervolgens wordt uitgevoerd. In de visie op Kruis
land is kwaliteitsqroen toegevoegd en goed onderhouden. Een dorpsbos is onder 
meer kwaliteitsgroen dat is toegevoegd aan Kruisland. Bij het onderzoek naar de 
realisatie van het dorpsbos is de aanleg van een nieuwe visvijver meegenomen. De 
parkeervoorziening van het sportpark is goed verlicht (is inmiddels uitgevoerd). 

In 2005 zijn de belangrijkste doorgaande wegen zowel in het centrum van Kruisland 
als in het buitengebied (zoals Kruislandse Dijk, Roosendaalseweg) ingericht conform 
duurzaam veilig. Uit de bij ons beschikbare cijfers ten aanzien van het aantal ver
keersongevallen blijkt in Kruisland bebouwde kom + buitengebied het aantal ver
keersongevallen in de periode 2005-2008 in vergelijking met de periode 1997-1999 
met meer dan 300Zo per jaar gemiddeld af te zijn genomen (waaronder ook begre
pen het aantal letsels als gevolg van ongevallen). Hieruit blijkt dat er in tegenstel
ling tot hetgeen wordt ervaren door de dorpsbewoners er geen redenen zijn om de 
verkeerssituatie binnen de bebouwde kom aan te passen. In het buitengebied zullen 
de, naar aanleiding van de als gevolg van het duurzaam veilig inrichten van de 
doorgaande wegen, gebruikte sluiproutes ook duurzaam veilig zijn ingericht (aanleg 
drempels). Het betreffen de wegen de Boonhil, Princebosseweg en Gagelweg. 

Verkeer 
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De wens tot het realiseren van extra parkeergelegenheid op de Markt komt niet tot 
uiting in de visie. De twee opties voor het realiseren van meer parkeerplaatsen zijn 
op verscheidene redenen niet haalbaar. Enerzijds is de optie om de verblijfsfunctie 
van de Markt geheel of gedeeltelijk op te heffen niet te verantwoorden. De inwo
ners zijn namelijk van mening dat de Markt ook een ontmoetings- en verblijfsfunctie 
dient te herbergen. Anderzijds weegt de sloop van een tweetal woningen voor de 
Holle Roffel niet op tegen de baten ofwel het realiseren van een Markt met een 
ontmoetings- en parkeerfunctie. Wel zal extra parkeergelegenheid worden gereali
seerd in het kader van de realisatie van een multifunctionele accommodatie en bre
de school. 

De noordelijke en zuidelijke entree zijn qua aanzicht heringericht en hebben de 
uitstraling die past bij de karakteristiek van Kruisland. Dit wordt meegenomen in het 
Groenplan. 

4.8 Buitengebied 

Speerpunten: 
« Realiseren en herstellen van de oude padenstructuur ten behoeve van het meer 

toegankelijk maken van het buitengebied middels fiets- en wandelpaden 
» Economische potentie buitengebied wordt meer benut door naast agrarische 

bedrijvigheid ruimte te scheppen voor de vestiging van kleinschalige niet agrari
sche bedrijvigheid en uitbreiding nevenactiviteiten bij agrarische ondernemers 

« Aanleg visstoepen 

Het buitengebied wordt door de inwoners hoog gewaardeerd. Het buitengebied is 
veranderd en niet alleen maar agrarisch productiegebied, ook wordt het buitenge
bied gebruikt als "stedelijk" uitloopgebied en als vestigingsplaats voor kleinschalige 
niet-agrarische bedrijvigheid. 

De agrarische sector is nog steeds de voornaamste beheerder van het buitengebied. 
De agrarische ondernemers wordt voldoende ruimte geboden om hun bedrijf te 
blijven ontwikkelen. Er zijn ook agrarische ondernemers die hun bedrijf hebben 
verbreed met nevenactiviteiten, zoals minicampings en bed S breakfast. Een aantal 
agrarische ondernemers is genoodzaakt geweest om te stoppen. Enkele van deze 
voormalige agrarische bedrijfslocaties zijn verkocht en worden nu gebruikt voor 
kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid. Deze bedrijfjes belemmeren de agrari
sche bedrijfsvoering en de recreatieve waarde van het buitengebied niet. 

De extensieve recreatie is toegenomen. Niet alleen zijn er meer bedrijfjes gericht op 
de extensieve recreatie ook zijn de voorzieningen ten behoeve van de extensieve 
recreatie toegenomen. Naast de oude paden (figuur 11) die hersteld zijn ook rust-
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