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VOORWOORD
‘Een hele mooie coproductie'
Bij het tot stand komen van dit gebiedsplan is nogmaals
duidelijk geworden dat inwoners trots zijn op ons
prachtige stadje en het rijke leven dat we voor jong en oud
te bieden hebben. Na drie stadsavonden in de Niervaert
ligt hier dan het resultaat. Als inwoner van Klundert heeft
u mee kunnen praten en denken met de gemeente en
haar partners, om de leefbaarheid van onze stad te
behouden en te verbeteren. De totstandkoming van dit
plan is dan ook een hele mooie coproductie tussen
inwoners, Brabantse Waard, Surplus, de politie en de
gemeente.
Als inwoner is dit gebiedsplan waarschijnlijk een feest van
herkenning. Herkenning van dingen waar u als inwoner
dagelijks mee te maken hebt, zaken die om een kleine
verbetering of
versterking vragen. Samen met de
gemeente en haar maatschappelijke partners gaan we als
inwoners aan de slag om het wonen in Klundert nog
aangenamer te maken. Wij gaan samen met u werken aan
thema's
als
‘maatschappelijke
voorzieningen,
samenwerking in school & verenigingsverband, het binden
van jongeren, veiligheid en verkeer, verantwoord en veilig
oud worden, de promotie van ons stadje en het behoud
van het levendige centrum. De eerste succesjes zijn al
geboekt. Zo is een aantal jongeren druk bezig met de
organisatie van een feest, dat op 11 mei plaats zal vinden.
Daarnaast is de zoektocht van de huisarts naar een nieuwe
locatie in een stroomversnelling geraakt. Tot slot zijn de
Klundertse organisaties voor ouderen bezig hun krachten
te bundelen in een gezamenlijke nieuwsbrief. En er zijn
initiatieven voor het maken van een website in de maak.
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VOORWOORD
Het lokale netwerk met sleutelfiguren dat is ontstaan
willen we graag behouden en nog verder versterken.
We zullen elkaar blijven opzoeken en verbindingen
blijven leggen. En als de tijd rijp is gaan we samen met u
als inwoner kijken of er nieuwe zaken zijn die een plekje
in dit gebiedsplan verdienen.
De afgelopen maanden waren een zoektocht en daar
hebben wij veel van geleerd. Vanaf deze plek willen wij
ook de dames van ARCADIS bedanken, die met veel
enthousiasme hebben bijgedragen aan dit product.
Maar daarvoor willen we met name u bedanken, voor
de massale opkomst en uw inbreng tijdens de
dorpsavonden. Wij wensen u dan ook veel leesplezier,
maar wij hopen ook op uw bijdrage bij de gezamenlijke
uitvoering van de actiepunten uit dit gebiedsplan.
Alle sleutelfiguren van de Stadstafel Klundert
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1 INLEIDING
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1 INLEIDING
TROTS OP KLUNDERT
Er is veel om trots op te zijn in Klundert. Een dorps
karakter met de allure van een vestingstad. Het is er fijn
wonen in een sfeervolle kern, er is sprake van een
bloeiend verenigingsleven en mensen hebben er plezier
in om samen dingen voor elkaar te krijgen.
Maar er zijn ook uitdagingen. Klundert groeit de
komende jaren nog een beetje, en daarna zal het aantal
bewoners afnemen. In 2030 is het aantal 65-plussers
verdubbeld ten opzichte van nu, en is één op de drie
Klundertenaren 65+. Het aantal basisschoolleerlingen
neemt in die periode flink af. Wat betekent dit voor het
dagelijks leven in Klundert?
Of het nu gaat om zorg, onderwijs of wonen: er liggen
nogal wat uitdagingen voor de toekomst die om actie
vragen. Hoe zorgen we er voor dat Klundert een
sfeervolle kern blijft? Hoe behouden we de
voorzieningen? En hoe maken we Klundert nog
aantrekkelijker voor jongeren?

Dit gebiedsplan geeft een typering van Klundert en
beschrijft de belangrijkste feiten en cijfers voor Klundert.
Vervolgens worden uitdagingen en visie beschreven.
Daaruit komen ambities voort die worden uitgewerkt en
vertaald in een stadsagenda. Zo geven partijen samen
richting aan de verandering van Klundert.
Tevens wordt beschreven hoe de stadsgemeenschap van
Klundert, Brabantse Waard, Surplus, de politie en de
gemeente het vervolg zien van dit gebiedsplan.
Dit gebiedsplan is opgesteld door de stad Klundert, de
gemeente, Brabantse Waard, Surplus en de politie, met
ARCADIS als procesbegeleider en penvoerder. In de
hiernavolgende paragrafen worden de achtergronden
en het doorlopen proces weergegeven.

Klundertenaren zijn betrokken en willen actief
meedenken over de toekomst van de stad. Dit bleek uit
de hoge opkomst en actieve deelname tijdens de
stadsavonden en stadstafels op basis waarvan dit
gebiedsplan tot stand is gekomen. Ook de gemeente
Moerdijk, Brabantse Waard, Surplus en de politie willen
zich actief inzetten voor een leefbare toekomst van
Klundert. Ze hebben daarom gezamenlijk het initiatief
genomen tot dit gebiedsplan.
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1 INLEIDING
ACHTERGROND EN AANLEIDING
De gemeente Moerdijk kent 11 kernen en een
omvangrijk buitengebied. Diverse ontwikkelingen (zoals
schaalvergroting en bezuinigingen op allerlei fronten)
zorgen ervoor dat de leefbaarheid steeds verder onder
druk komt te staan. Extra inzet en samenwerking is
noodzakelijk om de sociale en fysieke leefbaarheid in
de toekomst te waarborgen.
De gemeente Moerdijk, Woningcorporatie Brabantse
Waard, Woningcorporatie Bernardus Wonen, Stichting
Surplus, Stichting Groenhuysen en de politie (hierna
gemeente en maatschappelijke partners of partners)
hebben de handen ineen geslagen om samen met de
gemeenschappen gebiedsplannen voor de gemeente
Moerdijk op te stellen, als zijnde integrale
leefbaarheidsplannen. Er is hiervoor op 31 mei 2012
tussen deze partners een intentieovereenkomst
getekend.

Centraal bij het opstellen van de gebiedsplannen staat
een ‘nieuwe manier van werken’. Hierbij wordt
uitgegaan van meer zelfsturing door burgers, met de
gemeente en andere organisaties als pártners. Dat
vraagt een faciliterende overheid, die sommige
vraagstukken aan de burger durft over te laten en
burgers die zelf initiatief nemen in plaats van afwachten
tot het initiatief van gemeente of andere organisaties
komt. De nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat
het gebiedsplan ook na afronding ‘levend’ wordt
gehouden.

Essentieel in de nieuwe manier van werken is:
1. Inzet van sleutelfiguren
Sleutelfiguren zijn enerzijds mensen uit Klundert die zich
actief voor de leefbaarheid willen inzetten. Anderzijds
zijn dit vertegenwoordigers van de gemeente en
maatschappelijke organisaties. Een breed en dynamisch
netwerk van sleutelfiguren uit de stad en vanuit
gemeente en partners is de beste basis.
2. Respect voor burgers
Burgers willen betrokken zijn als het past bij hun
behoeften en mogelijkheden. Zij zijn vaak verrassend
realistisch en kundig.
3. Evenwicht tussen loslaten en sturen
De stadsgemeenschap heeft een sleutelrol in het
bepalen van de doelstellingen en de uitvoeringsagenda,
binnen de kaders die de gemeente en andere
maatschappelijke partners stellen.
De gemeente Moerdijk ziet voor zichzelf in de toekomst
een aanjagende en coördinerende rol weggelegd. ‘Als
gemeente willen we graag kennis en informatie delen,
ruimte geven aan leefbaarheidsinitiatieven die door
andere partijen en/of bewoners worden opgepakt en
initiatieven stimuleren waar nodig, door bijvoorbeeld
partijen bij elkaar te brengen.’
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1 INLEIDING
ONTWIKKELINGEN
De tijden veranderen, ook in Klundert. Dit gebiedsplan is
opgesteld in een tijd waarin de alom verzorgende overheid
steeds meer ter discussie staat. Waarin groei niet meer
vanzelfsprekend is. Omdat deze veranderingen belangrijk
zijn als ‘onderstroom’ van dit gebiedsplan worden de
belangrijkste ontwikkelingen hier kort beschreven.
Bezuinigingen
De gemeente en maatschappelijke partners staan voor
grote bezuinigingsopgaven. Dit betekent dat partijen
minder geld kunnen investeren in projecten die de
leefbaarheid van de stad (op termijn) versterken. Met het
ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben
partijen aangegeven het belang van de leefbaarheid te
onderkennen en bereid te zijn om op zoek te gaan naar
mogelijkheden om ‘meer met minder te doen’. Dit kan
bijvoorbeeld door de samenwerking tussen partijen en
tussen partijen en bewoners te intensiveren. Ook kunnen
ontwikkelingen gerealiseerd worden door bewoners zelf,
eventueel met ondersteuning van gemeente en/of
maatschappelijke partners.
Ontwikkelingen in corporatiesector
Ook in de corporatiesector zijn er diverse ontwikkelingen
die leiden tot bezuinigingen. Zo leidt de economische crisis
ertoe dat het verkopen van bestaande en nieuwe
woningen moeilijker gaat en niet de volumes bereikt die
Brabantse Waard wilt. En ook in de politiek verandert veel
met o.a. een aanzienlijke financiële claim in de vorm van
de verhuurdersheffing als resultaat. Dit leidt tot een lagere
investeringscapaciteit en betekent dat er keuzes gemaakt
moeten worden. In de plannen voor de komende jaren
heeft dan ook een bijstelling plaatsgevonden.

Vooral in de bouwprojecten is deze aanpassing zichtbaar
geworden. De huidige economische situatie maakt ook
dat er naar innovatieve oplossingen gezocht wordt. Het is
verantwoord ondernemen in een markt die krimpt en
waarin niet alles meer kan. Binnen de projecten en binnen
de processen is het zoeken naar optimalisatie. Door niet
meer alles zelf te doen, soms dingen niet meer te doen of
in een ander geval werkzaamheden te verleggen naar
ketenpartners. Innovatieve oplossingen die moeten leiden
tot lagere kosten bij een vergelijkbare kwaliteit. Ook
wordt in deze tijd het belang van samen met onze klanten
verkennen waar het echt om gaat veel scherper. Als niet
alles meer kan, is het goed om samen die keuzes te
maken. Gespreken met klantenpanels en marktonderzoek
zijn dan ook speerpunt van beleid. Dat geldt ook voor het
proces van de gebiedsplannen waar we samen met de
inwoners en partners de agenda voor een kern opstellen.
Deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook zijn weerslag
op de activiteiten van Brabantse Waard in de kern
Klundert. Voor deze kern staan voor de komende periode
en aantal projecten op het programma; tweede fase
Rodeborg, Mauritshof en Moye Keene. Door
bovengenoemde ontwikkelingen realiseert Brabantse
Waard deze projecten in een lager tempo dan gewenst.
Het project Mauritshof gaat wel binnenkort van start.
Op basis van cijfers over bevolkings- en huishoudens
ontwikkeling en het woningbehoefteonderzoek 2010 is
bepaald dat in deze kern het aanbod van sociale
huurwoningen
inclusief
de
geplande
nieuwbouwwoningen, ruim voldoende is, ook voor de
langere termijn.
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1 INLEIDING
ONTWIKKELINGEN
Daarom wordt een deel van de woningen bij mutatie
verkocht. Dit zijn eengezinswoningen die minder geschikt zijn
voor bewoning door ouderen, in een vrij lage prijsklasse
waardoor het een kans biedt voor degenen (starters) die
anders niet zouden kunnen kopen.
Met het oog op de toekomstige vergrijzing is ook beoordeeld
of er in de sociale huursector voldoende voor ouderen
geschikte woningen zijn. En dat is - met de herontwikkeling
van de Mauritshof , de appartementen Orangerie, de
ontwikkeling van Moye Keene en diverse grondgebonden
seniorenwoningen – het geval.
Hierbij kan direct een belangrijke kanttekening geplaatst
worden. De nieuwe ontwikkeling, het scheiden van wonen
en zorg, heeft in deze laatste analyse nog geen plaats
gekregen. De gevolgen daarvan voor wonen, zorg en welzijn
moeten nog in kaart gebracht worden in samenwerking
tussen de diverse betrokken partijen.
De opgave in Klundert zal vervolgens meer zijn focus hebben
in de kwaliteitsslag in de bestaande voorraad. Groot
onderhoud en renovatie van de aanwezige woningen met als
een van de belangrijkste opgaven het verminderen van het
energieverbruik. Ook hierin zijn door afnemende
investeringscapaciteit keuzes gemaakt. De doelstelling blijft
dezelfde maar de termijn waarop die gehaald wordt duurt
langer.
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1 INLEIDING
ONTWIKKELINGEN
Ontwikkelingen in de zorg
Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden,
voert het kabinet de komende jaren hervormingen door.
Deze hervormingen hebben betrekking op grote delen van de
huidige AWBZ zorg en de jeugdzorg. Ook neemt de overheid
maatregelen zodat mensen langer thuis moeten blijven
wonen.
Het uitgangspunt van de hervormingen is dat mensen in
eerste instantie voor zichzelf zorgen. Het primaat voor zorg
ligt daarbij in het eigen sociale netwerk (familie, vrienden,
burenhulp, etcetera). Wanneer het sociale netwerk de
zorgvraag niet kan invullen, wordt teruggevallen op
aanvullende voorzieningen zoals collectieve voorzieningen en
de professionele inzet.

Verantwoordelijkheidscirkel

De gemeente en maatschappelijke partners zetten in op
verdere samenwerking en afstemming door inzet van een
gebiedsteam.
In 2014 en 2015 worden grote delen van de AWBZ zorg en
de gehele Jeugdzorg gedecentraliseerd van rijk en provincie
naar de gemeenten. Vooruitlopend hierop worden in 2014 al
ingrepen gedaan in de AWBZ.
De gemeenten krijgen er belangrijke verantwoordelijkheden
bij, maar moeten deze vormgeven met minder middelen in
vergelijking tot het budget dat daarvoor nu binnen de AWBZ
en de jeugdzorg beschikbaar is. Zeker gezien de vergrijzing
en de verwachting dat de zorgvragen daardoor nog zullen
toenemen, ligt er voor gemeenten een belangrijke opgave
om het anders te organiseren.
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1 INLEIDING
ONTWIKKELINGEN

BETROKKEN PARTIJEN

Wel moet de kanttekening worden geplaatst dat het
nog onduidelijk is hoe het Sociaal Akkoord zich
verhoudt tot het Regeerakkoord. Mogelijk leidt het
Sociaal Akkoord ertoe dat het bezuinigingspakket 2014
van tafel gaat. Hiermee is onduidelijk of en wanneer
enkele maatregelen zoals hierboven beschreven
doorgang vinden.

Dit gebiedsplan is tot stand gekomen door:
• De inwoners van Klundert, in het bijzonder een
twintigtal sleutelfiguren;
• Gemeente Moerdijk;
• Woningcorporatie Brabantse Waard;
• Stichting Surplus;
• De politie.

DOEL
Met het gebiedsplan willen de partners het volgende
bereiken:
1. Burgers maar ook verenigingen, maatschappelijke
partners meer betrekken bij het vormgeven en
beheren van de leefomgeving;
2. Een efficiëntere inzet van menskracht en middelen
met als uitgangspunt: ‚met minder meer doen‛.

Woningcorporatie Bernardus Wonen en Stichting
Groenhuysen behoren wél tot de maatschappelijke
partners van de gebiedsplannen maar hebben in
Klundert niet meegewerkt omdat de betreffende
organisaties daar niet actief zijn.

STADSPLAN KLUNDERT
In maart 2006 is het stadsplan Klundert opgesteld. In de
bijlage bij dit gebiedsplan is de stand van zaken van de
acties uit dit stadsplan opgenomen. Voorliggend
gebiedsplan is meer dan een actualisatie van het
stadsplan. Er is een wezenlijk ander proces doorlopen
met een nieuwe manier van werken tussen bewoners,
gemeente en maatschappelijke organisaties.

PROCES
Voorliggend gebiedsplan is in een intensief en
interactief proces tot stand gekomen, waarbij de
inwoners van Klundert en met name de sleutelfiguren
een belangrijke rol gespeeld hebben. De Klundertenaren
zelf bepalen de agenda!
Het proces startte met interviews met sleutelfiguren uit
Klundert en bestond vervolgens uit drie rondes. Elke
ronde bestond uit een stadstafel en een stadsavond.

De deelnemers van de stadstafel zijn de ‘sleutelfiguren’.
De stadstafel bereidt de stadsavonden voor en
sleutelfiguren worden gedurende het proces trekker van
de verschillende uitdagingen waar Klundert voor staat.
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1 INLEIDING
PROCES
De stadsavond is voor alle inwoners uit Klundert. De
avonden waren drukbezocht (circa 100 mensen), en alle
leeftijdsgroepen
boven
18
jaar
waren
vertegenwoordigd. Tijdens deze avonden is de agenda
voor Klundert bepaald en zijn concrete afspraken
gemaakt ten aanzien van uit te voeren acties.
De rondes zijn als volgt opgebouwd:
Ronde 1: Kwaliteiten en uitdagingen
Ronde 2: Verdiepingsslag uitdagingen
Ronde 3: Dynamische agenda en vervolgproces
Parallel aan de stadstafel en stadsavonden hebben de
partners in een projectgroep met elkaar gesproken over
het verloop van het proces.

INHOUD
Het gebiedsplan bevat de volgende elementen:
2. Typering Klundert: Beschrijving van sociale structuur,
verbanden en ontmoetingsplekken, in Klundert;
3. Feiten en cijfers: Beschrijving van de feiten en cijfers die
relevant zijn voor de leefbaarheid van Klundert.
4. Uitdagingen en visie; De uitdagingen die Klundert voor
zichzelf ziet, worden vertaald in een visie en
stadsambities;
5. Verdieping: Op grond van een probleemanalyse wordt
de ambitie per stadsambitie verwoord en mede aan de
hand van en kaders en uitgangspunten worden
oplossingsrichtingen benoemd;
6. Agenda met afspraken over het uitvoeren van concrete
acties;
7. Vervolgproces.

Met de afronding van het gebiedsplan als product,
eindigt het proces echter niet. Sleutelfiguren uit
Klundert, de gemeente en de maatschappelijke partners
hebben uitgesproken dat zij het vervolg gezamenlijk
willen blijven trekken.
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2 TYPERING KLUNDERT
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Wat voor stad is Klundert?
Trots

Wandelen: ‘rondje Klundert’

Saamhorigheid

Verenigingsleven

Ons kent ons

Verenigingsleven
Daadkracht
Meerdere
kerkelijke gemeenschappen

Familiebanden

Plezier in samen dingen
voor elkaar krijgen

Respect voor elkaar

‘Dorpse stad’

Levendige kleinschalige gemeenschap
Verbinding Hart voor oranje

Vestingwerken

Fijn wonen

Sfeervolle kern
Goed winkelaanbod

‘Van de klei’
Bron: stadstafel met sleutelfiguren
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2 TYPERING KLUNDERT
TYPERING KLUNDERT….
Uit de interviews met sleutelfiguren kwam duidelijk naar
voren dat de bewoners van Klundert trots zijn op hun
stad. Het is een levendige kleinschalige gemeenschap.
Sommigen noemden het een ‘dorpse stad’. Iedereen
kent elkaar en er zijn nauwe familiebanden. De kerk
speelt nog steeds een belangrijke rol in de
gemeenschap, net zoals de vele sport- en
muziekverenigingen. Over de voorzieningen in Klundert
zijn de bewoners tevreden.
TROTS OP…..
Op 7 januari 2013 vond de eerste stadsavond plaats.
Alle Klundertenaren zijn hiervoor uitgenodigd en de
opkomst was hoog. Deze avond stond in het teken
van ‘Kwaliteiten en uitdagingen’.
Klundertenaren zijn gevraagd om aan te geven waar
zij trots op zijn. Dit is op de pagina’s hierna
aangegeven, per leeftijdscategorie (jongeren, 35-65
jaar, senioren). Jongeren zijn trots op de
dorpsmentaliteit, de mooie stadskern en de vele
basisscholen. De 35-65 jarigen zijn trots op het
verenigingsleven,
diversiteit
in
voorzieningen,
betrokkenheid en nog meer. De senioren noemen
historie met de gebouwen, goede omgang van de
bevolking en de woningkwaliteit voor ouderen.
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2 TYPERING KLUNDERT
TROTS OP…..
Tijdens de eerste stadsavond zijn drie zogenaamde
stadsdagboeken uitgedeeld met de vraag of de
betreffende persoon op wilde schrijven wat de trots van
Klundert is en wat voor de toekomst behouden moet
blijven. De vraag was vervolgens om het dagboek door
te geven aan een andere inwoner van Klundert.
Een van de stadsdagboeken is door de Klundertenaren
flink gevuld. Circa 30 pagina’s geven een leuk beeld van
waar Klundertenaren trots op zijn. De bijdragen gaan
over evenementen, bepaalde locaties, voorzieningen,
winkels en sluit af met het Klundertse volklied. Het
dagboek straalt uit dat zowel jong als oud met veel
plezier in Klundert wonen.
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Jongeren in Klundert zijn trots op..
Sportaccommodaties/Niervaert
Korfbalvereniging

Zwembad

Verenigingsleven
Goed mooi actief verenigingsleven

Sporthal

Huisartsenpraktijk
Basisscholen
Kinderopvang

Hertenpark

Winkels Mooie stadskern
Diversiteit voorzieningen
Klundert beslist dorp houden

Schoonheid
Groen/buitengebied

Bibliotheek

Mooi centrum

Levende kerken

Stadje met dorpsmentaliteit
Homogene begripsvolle Gastvrijheid
Ons kent ons
samenleving
Behoud culturele waarden en herstel
Bron: stadsavond 7 januari 2012

Stadhuis

Museum

Oranjeliefde
Koninginnedag

650 jaar Klundert

Stenen poppen

Hoog aantal vrijwilligers Braderie

Klundert bij kaarslicht

Gemeenschapsgevoel
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Organiseren evenementen

Trots op: Klundertenaren 35 - 65 jaar
Korfbal, voetbal, judo, tennis

Sportaccommodaties/Niervaert
Zwembad

Verenigingsleven

SPROK

Mauritshof

Huisartsenpraktijk
Keuze in basisonderwijs

Stappen, kruieren Redelijk openbaar vervoer
Muziek
Jeugdbegeleiding
Werkgelegenheid
Diversiteit voorzieningen Winkels voor het noodzakelijkste

Betrokkenheid

Mooi centrum Bijzondere winkels
Authentieke gebouwen
Goede kleigrond
Vlas- en
Stadhuis
Bibliotheek
Grachten/wallen
Suikermuseum
Mogelijkheden
nieuwbouw
Schoonheid Mogelijkheden wandelpaden
Diversiteit/aantal seniorenwoningen Rodenborg Orangerie
De bottekreek
Koninginnedag
Christelijke identiteit
Groen
Stichting Oranjecomité
Sfeervol
Kerkelijk leven
Fijn, rustig stadje
Veiligheid Goedkoop en rustig wonen Leuke dorpsactiviteiten

Vrij landschap, natuur, open entree

Saamhorigheid

Respect zondagsrust Gemeenschapszin Centrale ligging

Dorpsmentaliteit

Geen stoplichten

Het begrip Stad Klundert Ons kent ons

Carnaval

Braderie

Klundert bij kaarslicht
Stenen poppen

Ondernemersinitiatieven

19
Bron: stadsavond 7 januari 2012

Senioren in Klundert zijn trots op…
Sportaccommodaties

Verenigingsleven

Huisartsenpraktijk
Apotheek

Scholen

Hertenpark

Zwembad

Kinderopvang

Verschillende woningen voor senioren
Historie met gebouwen
Instandhouding verdedigingswerken
Groen

Rust

Saamhorigheid

Hartelijke gemeenschap

Klundert Oranjestad

Goede omgang bevolking onderling

Ons kent ons
Belangstelling bevolking voor gezamenlijke
activiteiten

Klundert bij kaarslicht
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Bron: stadsavond 7 januari 2012

2 TYPERING KLUNDERT
VERBANDEN

ONTMOETINGSPLEKKEN

De verschillende verenigingen zijn door families aan
elkaar verbonden. Verbanden zijn te vinden tussen de
verschillende muziekverenigingen, zoals koren, slagwerk
Avant-garde en nog anderen. Geloof en onderwijs zijn
aan elkaar verbonden door de verschillende basisscholen
en de vele sportverenigingen zorgen voor een uitgebreid
scala aan activiteiten in Klundert. In de volgende pagina
zijn de verbanden visueel weergegeven.

Bewoners van Klundert ontmoeten elkaar op
verschillende plekken. D’n Hellebaerth is ‘voor’ vooral
een ontmoetingsplek voor de stamgasten, terwijl
‘achter’ vooral een populaire plek is voor jongeren. In de
Groene brug komen beide partijen samen. Maar de
sleutelfiguren missen ‘breed toegankelijke’ horeca.
Sportkantines en de Niervaert worden vooral gebruikt
door de verenigingen die zij herbergen. De kerk is
tevens een ontmoetingsplek. De laatste pagina
visualiseert de vorige punten.
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Kinderen en jongeren

Ouderen

Volwassenen
De Niervaert
25

65
VV Klundert

Sport

Korfbal DSO / Tennisvereniging van Polanen

Judo & aikibudo club / volleybal

Biljarten
Bridge

Oranje garde

Muziek

koren

Determinato
Slagwerkgroep Avant-Garde

Cultuur

Oranjecomité Klundert
Buurtverenigingen /
Carnavalsvereniging Loerendonck

Buurtbus
Vlasserij-Suiker
Museum Heemkunde
Vrouwenbonden
SPROK

Onderwijs
School
Geloof

De verbanden

Schoolplein

Schoolplein
opa’s en oma’s

Immanuelparochie (RK)
Gereformeerde & Hervormde kerk
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Kinderen en jongeren

Ouderen

Volwassenen
De Niervaert

‘De sportkantines
doorsteek’

25

Sport

65

VV Klundert
sportkantines
Sportkantines
Voetbal / tennis / korfbal
Korfbal DSO / Tennisvereniging van Polanen

Judo & aikibudo club / volleybal
De Niervaert
Vooral gekoppeld aan gebruik accommodatie verenigingen

Muziek

Bridge

Oranje garde
koren

sportkantines‘De kerk’
Determinato
Slagwerkgroep
Avant-Garde
D’n Hellebaerth:
‘Voor en achter’
Voor: stamgasten / achter: jongeren

Cultuur

Biljarten

De Groene
Brug Klundert
Oranjecomité
Stamgasten & jongeren

Buurtbus
Vlasserij-Suiker
Museum Heemkunde
Vrouwenbonden

Buurtverenigingen /
Carnavalsvereniging
Loerendonck
Hangplekken
Parochiehuis
, ‘t Vischhuys en D’n

Onderwijs Parkeerplek Princenhof/ Toogh
schoolpleinen /
Verenigingen / Feesten & partijen
Schoolplein
School speelplekken
Schoolplein
opa’s en oma’s
Geloof

SPROK

Immanuelparochie (RK)

De
Gereformeerde & Hervormde kerk
De ontmoetingsplekken
verbanden
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3 FEITEN EN CIJFERS
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3 FEITEN EN CIJFERS
INLEIDING
Er zijn veel feiten en cijfers beschikbaar die een beeld
geven van de ontwikkeling van Klundert nu en in de
toekomst. In dit gebiedsplan zijn de feiten en cijfers in
beeld gebracht die van invloed zijn op de leefbaarheid
van de stad. Het gaat dan over:
Mensen
• Bevolkingsontwikkeling
• Vergrijzing en ontgroening
Wonen
• Woningbehoefte
• Doorkijk ontwikkeling woningmarkt
Voorzieningen
• Winkelvoorzieningen
• Maatschappelijke voorzieningen
• Realisatie, beheer en openbare ruimte
• Ruimtelijke ontwikkelingen
Een compleet overzicht van de feiten en cijfers voor
Klundert is te vinden in bijlage 2. Dit hoofdstuk gaat in
op de meest relevante feiten en cijfers die van invloed
zijn op de ambities en uitdagingen zoals in de
hoofdstukken hierna worden benoemd.
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3 FEITEN EN CIJFERS
MENSEN
Klundert is een stad met 5755 inwoners. De
verwachting is dat de groei de komende jaren afneemt
en dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een afname van
het aantal mensen. In het Woningbehoefteonderzoek
was er voor de hele regio sprake van een lichte groei tot
2020. In de nieuwste provinciale prognoses wordt tot
2025 een lichte groei voorspeld. Na 2025 krijgt de regio
en daarmee ook Klundert te maken met krimp.

Inschatting in het Woningbehoefteonderzoek is dat
circa de helft van de huishoudens die wil verhuizen
daadwerkelijk kan verhuizen (circa 235 in Klundert).
Bijna de helft van de gewenste verhuizingen in Klundert
betreft een verhuizing naar een seniorenwoning (patio, met tuin, -in appartementencomplex, woonzorg,
etcetera). Iets meer dan de helft van de gewenste
verhuizingen betreft huur, de andere helft koop.

De komende jaren neemt het aantal ouderen in
Klundert toe. Op dit moment is 1 op de 6 mensen in
Moerdijk ouder dan 65 jaar. De prognose is dat in 2030
1 op de 3 mensen ouder is dan 65. De prognose voor
Klundert is vergelijkbaar. Daarentegen neemt het
aandeel jongeren in Klundert fors af. In 2012 was 1 op
de 3 Klundertenaren jonger dan 30 jaar. De prognose is
dat dit in 2030 1 op de 4 is.
De ontwikkelingen ten aanzien van het aantal mensen
en de vergrijzing en ontgroening hebben gevolgen voor
de woningen, winkels, maatschappelijke voorzieningen,
het verenigingsleven, de (mantel)zorg, de scholen,
vrijwilligerspotentieel etcetera.
WONINGEN
‘Omdat het aantal inwoners op termijn afneemt, zijn
nieuwe woningen uitsluitend nodig vanwege de
gezinsverdunning en de vervanging van bestaande
woningen (bezitsverjonging). De woningbehoefte zal
vooral kwalitatief zijn: er zijn relatief veel kleine
woningen nodig en woningen die geschikt zijn voor
senioren.’
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3 FEITEN EN CIJFERS
VOORZIENINGEN
Winkelaanbod
Klundert heeft een aanbod van zowel dagelijkse als nietdagelijkse winkelvoorzieningen. Bijna 75% van de
Klundertenaren is tevreden over het winkelbestand voor
dagelijkse boodschappen in Klundert.
Maatschappelijke voorzieningen
Er zijn diverse maatschappelijke voorzieningen in de kern
aanwezig. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage 2.

Klundert kent diverse sportvoorzieningen. De Niervaert vormt
voor de binnensportverenigingen een belangrijke locatie.
Klundert kent verder diverse zorgvoorzieningen, zoals
huisartsen, tandartsen, consultatiebureau, fysiotherapie en
ergotherapie. De huisartsenpost is dag en nacht bereikbaar.
Er zijn vier basisscholen aanwezig en één basisschool voor
speciaal onderwijs. In 2012 zitten in totaal 560 leerlingen op
de vier basisscholen samen. De prognose voor 2030, die is
opgesteld in 2010, is een afname van 15% (dus 476
leerlingen in totaal).
Overige maatschappelijke voorzieningen in Klundert zijn
peuter- en kinderopvang, de bibliotheek (wordt op een
andere locatie omgevormd tot een servicepunt), kerken,
museum en het hertenkamp.

BEDRIJVIGHEID
Klundert heeft in totaal 209 bedrijven. Ruim 18% van deze
bedrijven bevind zich op het bedrijventerrein, de rest van de
bedrijven zijn verspreid over Klundert gevestigd. Uit
onderzoek is gebleken dat er veel lokale binding is met de
bedrijven in de kern, zowel qua werkgelegenheid als
bijvoorbeeld sponsoring van het verenigingsleven.
Op het bedrijventerrein zijn diverse bedrijven aanwezig;
kleinschalig, middelgroot, grootschalig, industrie, bouw,
handel en reparatie. Het terrein heeft een totale oppervlakte
van ongeveer 15ha. Voor de toekomst van het
bedrijventerrein is het Bedrijventerreinenprogramma
opgesteld. Het bedrijventerrein wordt (gedeeltelijk)
getransformeerd tot een gemengd gebied met bedrijven en
(woonwerk) woningen.

REALISATIE, BEHEER EN OPENBARE RUIMTE
De gemeente draagt zorg voor de openbare ruimte. De
schouwmomenten
(waaronder
burgerschouw
en
jeugdschouw) zijn momenten waarbij de gemeente in
gesprek gaat met burgers over hoe de woonomgeving
ervaren wordt.
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3 FEITEN EN CIJFERS
RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

De komende periode zal op een aantal locaties nieuwe
ontwikkelingen plaatsvinden (zie bijlage 2 en
onderstaande illustratie).
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4 UITDAGINGEN EN VISIE
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4 UITDAGINGEN
INLEIDING
Het vorige hoofdstuk geeft met feiten en cijfers aan
waar Klundert nu staat en welke ontwikkelingen de
komende jaren zijn te verwachten. Met deze
achtergrondkennis is bij bewoners en sleutelfiguren
geïnventariseerd wat de uitdagingen voor Klundert zijn.
De inventarisatie heeft een breed scala aan uitdagingen
opgeleverd. Om focus aan te kunnen brengen, zijn deze
uitdagingen gegroepeerd en zijn er ‘stadsambities’ voor
Klundert benoemd.
De stadsambities zijn de belangrijkste thema’s waar de
mensen in Klundert, de gemeente en de
maatschappelijke partners de komende periode energie
in zullen steken om de leefbaarheid ook in de toekomst
te kunnen waarborgen. Vanuit de stadsambities is een
Visie voor Klundert verwoord, die de leidraad vormt
voor de ontwikkeling van de leefbaarheid van Klundert.
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4 UITDAGINGEN
STADSAVOND KLUNDERT
Op de eerste stadsavond hebben de aanwezige
inwoners van Klundert diverse uitdagingen benoemd.
Vervolgens heeft elke aanwezige inwoner vijf stickers
geplakt bij de uitdagingen die hij of zij het belangrijkste
vond.
Hiernaast is aangegeven welke 10 uitdagingen de
meeste stickers kregen. Naast deze tien uitdagingen zijn
nog meer uiteenlopende uitdagingen voor Klundert
benoemd tijdens de stadsavond en de eerste stadstafel.
De uitdagingen hangen onderling samen, en bleken te
herleiden te zijn tot een aantal stadsambities die voor
Klundert belangrijk zijn.

De volgende tien uitdagingen kregen de meeste stickers:
1. Behoud maatschappelijke voorzieningen: uitbreiden en versterken
(inclusief centraliseren zorgvoorzieningen).
2. Randweg/verkeersproblematiek
3. Behoud winkelbestand/handhaven levendig centrum
4. Ontmoetingsplekken jongeren + binding(school/werk/huisvesting).
Probeer jongvolwassenen die vertrokken zijn terug naar Klundert te
krijgen.
5. RK kerkgebouw behouden.
6. Trots op Klundert promoten. Dorpse karakter houden met stadsallure.
7. Afstemmen bouwen en wonen/voorzieningen op cijfers bevolking en
passend bij portemonnee.
8. Stimuleren wonen in Klundert.
9. Behoud bibliotheek
10. Generatiewoningen: Meerdere generaties van een familie +
levensloopbestendig en betaalbaar.

De pagina hierna geeft aan welke stadsambities tijdens
de tweede stadstafel bepaald zijn uit alle uitdagingen en
waar verbanden lopen tussen de verschillende
uitdagingen.
Gedurende het proces is voorts een aantal extra
onderwerpen genoemd die in Klundert een rol spelen.
Deze onderwerpen zijn niet onder te brengen onder een
van de stadsambities en zijn ook niet in het proces
verder uitgediept. Het gaat om:
• Arbeidsmigranten;
• Woonwagenkamp;
• Drugsgebruik onder jongeren.
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Verantwoord en
veilig oud worden

Veilig verkeer in de
kern

Generatiewoningen

Mantelzorg

Behoud winkelbestand

Parkeergelegenheid

Benutten/opvullen lege plekken

Verkeersproblematiek
OV: Buurtbushalte uitbreiden

Behoud RK kerkgebouw

Behoud dorps karakter met stadse allure
Stimuleren wonen in Klundert

Promotie/Trots

Centraliseren
zorgvoorzieningen

Levendig en
karakteristiek
centrum

Website woneninklundert.nl

Behoud Hertenkamp

Klundert in relatie tot andere kernen

Afstemmen bouwen wonen/
voorzieningen - bevolking

Buurtparticipatie en vrijwilligerswerk stimuleren
Aantrekken toeristen
Jongeren binden: school/werk/huisvesting
Samenwerking scholen/
brede schoolontwikkeling

Behoud bibliotheek

Behoud mts
voorzieningen
Begraafplaats

Jong zijn in
Klundert
Minder drugsgebruik
Ontmoetingsplekken jongeren

Soepele regelgeving voor verenigingen
Stimuleren samenwerking verenigingen

Minder moppercultuur
Aanspreekcultuur verbeteren

Energiek
moerdijk

Goede communicatie
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4 UITDAGINGEN
VAN STADSAMBITIES NAAR TOEKOMSTVISIE
De vorige pagina laat de stadsambities van Klundert
zien (groene tekstblokken) en de verschillende
uitdagingen die de Klundertenaren hebben genoemd.
De ambities zijn opgebouwd uit ruimtelijke uitdagingen
(zoals behoud van gebouwen en parkeergelegenheid)
tot
sociale
uitdagingen
(bijvoorbeeld
ontmoetingsplekken voor jong en oud, mantelzorg en
promotie van de stad Klundert).
In Klundert zijn de inwoners trots en over het algemeen
tevreden met wat er nu is. De belangrijkste uitdaging
ligt erin om het voorzieningenniveau ook in de
toekomst op peil te hebben, een prettige leefomgeving
te houden voor jong en oud en de reeds aanwezige
karakteristieke uitstraling van Klundert waar mogelijk te
versterken. Het trotse gevoel op Klundert mag meer
worden uitgedragen, vinden de Klundertenaren.
De volgende pagina laat een schematische weergave
zien van de stadsambities van Klundert. Vervolgens is op
basis hiervan een Toekomstvisie voor Klundert
verwoord. Deze Toekomstvisie vormt de leidraad bij
allerlei ontwikkelingen die worden ingezet om Klundert
ook in de toekomst leefbaar te houden.
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Veilig verkeer in de
kern

Verantwoord en
veilig oud worden

Promotie/Trots
•
•
•

Jongeren binden in
Klundert

nieuwe bewoners
huidige bewoners
toeristen

Verbinden en versterken

Onderwijs

Levendig/
karakteristiek centrum

Zorg

Behoud
maatschappelijke
voorzieningen

Focus en/of verbinden?

Muziek
Ontmoeting
Sport
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4 TOEKOMSTVISIE
Klundert is en blijft een mooie stad met dorpse allure. Een
stad die trots is op zijn karakteristieke centrum en
vestingwerken. Een stad die trots is op haar betrokken
gemeenschap, die ook in de toekomst door familiebanden,
het verenigingsleven, de kerken, de basisscholen, de braderie
en ‘Klundert bij Kaarslicht’ wordt verbonden. En een stad die
trots is op haar maatschappelijke voorzieningen zoals de
huisartsenpost die dag en nacht bereikbaar is, de winkels in
het centrum, de binnen- en buitensportvoorzieningen rond
de Niervaert en de basisscholen. Deze trots wordt breed
uitgedragen zodat meer mensen naar Klundert willen
verhuizen en toeristen Klundert vaker bezoeken.
De Klundertenaren zetten zich samen met gemeente,
corporaties, welzijnsinstellingen en politie in om de
genoemde kwaliteiten ook voor de toekomst te behouden en
door te verbinden en te versterken. Versterking en verbinding
is nodig omdat de bevolking van de stad verandert maar ook
vanwege andere maatschappelijke veranderingen zoals het
feit dat publieke middelen steeds meer onder druk staan.
Jongeren en ouderen zijn extra belangrijk voor Klundert.
Klundert wil jongeren binden en boeien. Samen met de
jongeren zoekt Klundert naar voldoende mogelijkheden voor
hun vrije tijdsbesteding. Klundert is in de toekomst voor
jongeren aantrekkelijk genoeg om er te blijven wonen en er
zijn voldoende passende woningen beschikbaar.
Klundert wil ook voor de ouder wordende bevolking een
prettige stad zijn. Er zijn in de toekomst voldoende
voorzieningen en passende woningen aanwezig, en het
vrijwilligersleven en de mantelzorg bloeit.
Klundert is goed bereikbaar met openbaar vervoer, de auto,
fiets en te voet. Klundert is verkeersveilig, zeker in de kern.
Klundertenaren zijn trots op hun stad en stralen dat ook uit!
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5 VERDIEPING
36

5 VERDIEPING
INLEIDING
De inwoners van Klundert, de gemeente en de
sleutelfiguren hebben samen de ambities voor de stad
Klundert bepaald. Dit hoofdstuk gaat verder in op deze
ambities. Er wordt ingegaan op vragen als ‘wat zijn de
achtergronden, de kaders en uitgangspunten’, ‘wat is
daadwerkelijk het probleem’, ‘welke ambitie hebben we
met elkaar en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?’.

Energiek Moerdijk is een aparte ambitie, die is benoemd
tijdens de stadstafel. De sleutelfiguren en inwoners
hebben vastgesteld dat dit een lopend traject is. Het
proces van het gebiedsplan (met verdiepingsslag en het
maken van concrete afspraken) levert aan het lopende
traject weinig toegevoegde waarde. Er wordt daarom
niet verder ingegaan op deze ambitie. Wel is
gezamenlijk geconcludeerd dat het project Energiek
Moerdijk een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid
van Klundert en dat afstemming tussen de trajecten
(Energiek Moerdijk – gebiedsplan) blijvend gewenst is.
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5 VERDIEPING
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Achtergrondsituatie
Klundert
is
trots
op
haar
maatschappelijke
voorzieningen. Met maatschappelijke voorzieningen
wordt bedoeld:
• de basisscholen en kinderopvang/ BSO;
• de binnen- en buitensportvoorzieningen;
• culturele voorzieningen (kerken, Suiker- en
Vlasmuseum, vestingwerken, bibliotheek, etcetera);
• zorgvoorzieningen (huisartsen, Mauritshof, etcetera);
• winkels (circa 40);
• overige voorzieningen: hertenkamp, brandweer.
Op de kaart in bijlage 2 is aangegeven waar de
verschillende maatschappelijke voorzieningen liggen
binnen Klundert, en waar de winkelvoorzieningen
liggen. Een uitsnede van deze kaart is hiernaast
afgebeeld.
Ruimtelijk gezien kent Klundert een aantal clusters van
maatschappelijke voorzieningen:
• Binnensport en muziek is geconcentreerd rond De
Niervaert. Daarbij is opgemerkt dat de meeste
buitensportverenigingen hun ‘eigen plek’ hebben, in
tegenstelling tot de muziekverenigingen (inclusief
koren) die gebruik maken van de Niervaert;
• Detailhandel is geconcentreerd in het centrum van
Klundert (Voorstraat-Doorsteek-Zevenbergsepoort);
• Cultuur: er is in Klundert een noord-zuidzone te
herkennen met voorzieningen en locaties met
cultuurhistorische
waarde
(noordelijke
vestingwerken, kerken, Kreekgebouw, zuidelijke
vestingwerken). Alleen het Suiker- en Vlasmuseum
ligt niet in deze zone;
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5 VERDIEPING
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
•

•

•

Zorg: De eerstelijnszorg is met huisartsenpraktijk en
apotheek De Clundert krachtig geclusterd (een
ruimtelijke en organisatorische eenheid). Daarnaast
kent Klundert een beperkt aantal aanvullende
zorgaanbieders en het enigszins decentraal gelegen
Mauritshof.
Onderwijs: Klundert kent vier basisscholen en een
school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over
Klundert, hoewel de Cocon (openbaar), Het Bastion
(protestants christelijk) en Het palet (speciaal
basisonderwijs) wel dichtbij elkaar in de buurt liggen.
Buurtverenigingen: de Klundertse gemeenschap valt
uiteen in ‘oost’ en ‘west’, beide stadsdelen kennen
een actieve buurtvereniging.

De dynamiek in de maatschappelijke voorzieningen leidt
tot ruimtelijke dynamiek en vrijkomende panden: Een
selectie van panden die nu of op korte termijn leeg
staan:
• Rooms Katholieke Kerk
• Kreekgebouw (voormalige bibliotheek)
• Mogelijk de bestaande huisartsenpraktijk aan de
Westerstraat
• Mogelijk de brandweerkazerne
Probleemanalyse
De verandering van de bevolking van Klundert en
andere maatschappelijke veranderingen zoals het feit
dat er steeds minder publieke middelen beschikbaar
zijn,
zorgt
ervoor
dat
de
maatschappelijke
voorzieningen onder druk komen te staan.

Daarbij draait het om de waarde die de voorzieningen
hebben voor de Klundertenaren (ontmoeting,
verzorging, sport en spel, ontwikkeling), níet om de
gebouwen.
Enkele
trends
binnen
de
maatschappelijke
voorzieningen zijn:
• Zorg krijgt de komende jaren te maken met
aanzienlijke bezuinigingen. De zorgvraag zal eerder
toe- dan afnemen vanwege de vergrijzing;
• Basisonderwijs ondervindt
de effecten van
ontgroening. Klundert kent vier basisscholen, dat is
relatief veel voor een stad met een kleine 6.000
inwoners;
• Overheidsbijdragen
voor
sporten
gemeenschapsvoorzieningen staan steeds meer
onder
druk.
Binnenen
buitensport
en
muziekverenigingen kennen (over het algemeen) een
trend van afnemende vrijwilligers en ledenaantallen;
• Kerken hebben landelijk gezien al jaren te maken
met afnemend kerkbezoek, wat zich de laatste jaren
steeds meer vertaald in het sluiten van kerken. Dit
jaar sluiten in de gemeente Moerdijk 6 van de 9
katholieke kerken, waaronder de katholieke kerk in
Klundert;
• Overheidsbijdragen voor culturele voorzieningen
staan steeds meer onder druk;
• Detailhandel in dorpen staat onder druk vanwege
concurrentie uit grotere gemeenten, en vanwege
gebrek aan bevolkingsgroei.
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5 VERDIEPING
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Actuele
ontwikkelingen
die
illustreren
dat
maatschappelijke voorzieningen in Klundert volop in
beweging zijn en in sommige gevallen onder druk staan:
• Hertenkamp: is eigendom van de gemeente en
onderwerp van bezuinigingsopgave. Inmiddels is een
aantal bewoners bezig met behoud van het
Hertenkamp via een andere beheersstructuur (zoals
een stichting);
• Huisartsenpraktijk de Clundert: levert 24 uurs
eerstelijns zorg en zoekt een groter pand. Dat biedt
tevens de kans om in aanvulling op de apotheek ook
andere zorgaanbieders te kunnen huisvesten;
• Zwembad de Niervaert: is eigendom van de
gemeente en is onderdeel van bezuinigingsopgave.
De raad heeft nog geen standpunt ingenomen over
de toekomst van de Niervaert na 2015 (dit is het
einde van het contract met de huidige exploitant);
• Algemene begraafplaats: de huidige begraafplaats in
Klundert is over een aantal jaren niet toereikend
meer. De gemeente heeft gezocht naar een
passende uitbreiding in Klundert danwel daarbuiten.
De raad heeft nog geen standpunt ingenomen;
• Bibliotheek: Stichting VANnU heeft besloten om de
bibliotheek in het Kreekgebouw te sluiten, en een
(deels onbemand) servicepunt aan de Voorstraat
openen;
• Woonzorgcentrum Mauritshof van Brabantse Waard
wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd.
Mauritshof wordt nu als redelijk ‘introvert’ ervaren
en heeft slechts een beperkte functie voor de
gemeenschap: Veel bewoners van Klundert vinden
dat de verbouwing (te) lang op zich laat wachten;
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•

Basisschool Cocon (openbaar), Bastion (Protestants
Christelijk), Rietvest (Rooms Katholiek) en Molenvliet
(Protestants Christelijk) zitten samen in een brede
schoolverkenning

Ambitie
De Klundertenaren zetten zich samen met gemeente,
corporaties, welzijnsinstellingen en politie in om de
maatschappelijke voorzieningen ook voor de toekomst
te behouden en waar mogelijk te verbinden en te
versterken.
Daarbij willen Klundertenaren eérst verbinden, dan
versterken. Klundert streeft naar ‘knooppunten’: meer
samenwerking tussen maatschappelijke voorzieningen
en bij voorkeur ook ruimtelijke clustering daarvan. Die
verbinding biedt een basis voor verdere versterking.
In de omgekeerde volgorde is het risico aanwezig dat
maatschappelijke voorzieningen zich los van elkaar
ontwikkelen, waardoor samenwerking steeds moeilijker
wordt of waardoor ze wellicht elkaars concurrent
worden.
Versterking is maatwerk: Soms kan versterking zitten in
het vinden van een passende locatie, het vergroten van
het draagvlak (bijvoorbeeld ook buiten Klundert), het
efficiënter benutten van gebouwen en/of het
verminderen of delen van kosten. In ieder geval dient
versterking te ontstaan door permanente aanpassing
aan de behoefte van de Klundertse bewoners, met een
accent op kinderen, jongeren en ouderen.

De gemeenschap wil dat er snel een passende locatie
wordt gevonden voor huisartsenpraktijk De Clundert.
De huisartsen, Brabantse Waard en de gemeente
Moerdijk zetten zich hiervoor in.

Kaders en uitgangspunten
Gemeente: De gemeente heeft als taak om te zorgen
voor maatschappelijke voorzieningen voor haar
inwoners. Het geld dat hiervoor beschikbaar is, neemt
af. Gezocht wordt naar mogelijkheden om op zo
efficiënt mogelijk wijze zo goed mogelijk kernen te
voorzien van maatschappelijke voorzieningen.
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is
de gemeente verantwoordelijk voor adequate
huisvesting van scholen. Het schoolbestuur is
verantwoordelijk voor het onderwijs en de exploitatie
van
het
schoolgebouw.
Daartoe
ontvangen
schoolbesturen geld van het Rijk. Binnen het huidig
accommodatiebeleid heeft de gemeente onder andere
de basisschool benoemd als basisvoorziening. Iedere
kern dient te beschikken over deze basisvoorziening. In
Klundert wordt met vier basisscholen aan deze ambitie
voldaan.
Ook andere basisvoorzieningen als buitensport en
ontmoetingsfunctie zijn in Klundert aanwezig.
Brabantse Waard: Voor de sociale samenhang is
maatschappelijk vastgoed van belang. Maatschappelijk
vastgoed is vastgoed dat in belangrijke mate kan
bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van kernen.
Voorbeelden zijn een brede school, een medisch
centrum en een buurtcentrum.
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Het realiseren van maatschappelijk vastgoed doet
Brabantse Waard in intensieve samenwerking met de
maatschappelijke partners. Zij zijn degene met kennis en
ervaring in beheer en exploitatie van het vastgoed.
Brabantse Waard bouwt en ontwikkelt. Brabantse
Waard geeft de prioriteit aan projecten in buurten,
wijken en kernen waar zij substantieel bezit hebben.
Ook is het voor Brabantse Waard van belang dat er op
financieel vlak niet bij ingeschoten wordt (financieel nul
rendement, geen winst noch verlies).

De waarde van de maatschappelijke voorzieningen
(ontmoeting, verzorging, sport en spel, ontwikkeling),
leidt tot een bijdrage aan de leefbaarheid van de stad.
Maatschappelijke partners als Brabantse Waard en
Surplus zijn dan ook gebaat bij een goed aanbod van
maatschappelijke voorzieningen.
Oplossingsrichtingen
Bewoners en organisaties hebben geworsteld met het
formuleren van oplossingsrichtingen voor het verbinden
en versterken van maatschappelijke voorzieningen.
Enerzijds omdat het om een zeer breed scala aan
voorzieningen gaat, anderzijds omdat het moeilijk is om
overzicht te krijgen over alle overheden en organisaties
die van invloed zijn en omdat de eigen invloed op de
ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen als
beperkt wordt ervaren. De stadsavonden leverden
uiteindelijk de volgende insteek op:

Qua ruimtelijke clustering ligt er een goede basis in
Klundert.
Mochten
nieuwe
maatschappelijke
voorzieningen een locatie zoeken, of mocht er sprake
zijn van herhuisvesting dan ligt het voor de hand dat
aansluiting wordt gezocht bij de bestaande clusters.
Er zal in de praktijk echter vaak geen sprake zijn van
groei maar eerder van stabilisatie van de
maatschappelijke voorzieningen of zelfs afnemende
‘levensvatbaarheid’ (zie probleemanalyse).
Om de kracht van Klundert op het gebied van
maatschappelijke voorzieningen te behouden is het
essentieel dat voorzieningen meer met elkaar worden
verbonden. Ruimtelijke clustering helpt daarbij, maar is
geen doel op zich. Veel belangrijker is dat er (meer)
samenwerking
plaatsvindt:
aanbod
op
elkaar
afstemmen en verbinden van mensen en middelen. Dat
kan binnen de verschillende categorieën voorzieningen
(cultureel aanbod verbinden, meer samenwerking
tussen basisscholen, etcetera), maar ook tussen de
verschillende categorieën voorzieningen.
Bewoners constateren dat deze opgave maar ten dele
binnen hun invloedssfeer ligt. Zij vragen de bestuurders
van de verschillende organisaties (gemeente Moerdijk,
Brabantse Waard, Surplus, Stichting de Waarden,
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant,
Stichting VANnU, politie, etcetera) en hun medewerkers
om beter en frequenter af te stemmen en gezamenlijk
te zoeken naar de beste oplossingen voor Klúndert (en
niet de beste oplossing voor de betreffende organisatie).
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Hiervoor
zou
een
periodiek
bestuurlijk
afstemmingsoverleg moeten worden ingesteld, van
waaruit wordt teruggekoppeld met de Stadstafel
Klundert. De volgende leidende vragen zijn
geformuleerd:
•
•

•

•

•

Welke succesvolle samenwerking loopt er reeds, en
welke samenwerking zou verder moeten worden
ontwikkeld?
Welke maatschappelijke voorzieningen/ functies
dienen kost wat kost behouden te blijven voor
Klundert, en hoe kunnen partijen dit samen
bewerkstelligen in het licht van afnemende
overheidsbijdragen
en
demografische
veranderingen?
Het is goed mogelijk dat er de komende jaren
gedeeltelijk meer gebouwen en plekken vrijkomen
dan dat er vraag is vanuit maatschappelijke functies
en voorzieningen. Hoe gaan we hiermee om?
Welke gebouwen dienen kost wat kost behouden te
blijven als maatschappelijke voorziening of door
middel
van
andere
functies
(bijvoorbeeld
detailhandel, horeca, wonen) en welke gebouwen
mogen verdwijnen? Hoe verbinden we functies en
plekken beter?
Hoe voorkomen we dat de Klundertse gemeenschap
wordt geconfronteerd met reeds genomen besluiten
omtrent maatschappelijke voorzieningen?

Daarbij is het essentieel dat bestuurders op actieve wijze
ontwikkelingen en zorgen delen, met elkaar en met de
stadstafel, om te voorkomen dat Klundert de komende
jaren geconfronteerd wordt met (nog meer) beslissingen
die zonder afstemming zijn genomen.
Parallel zoeken bewoners actief naar meer onderlinge
samenwerking tussen verenigingen in Klundert. Dit ligt
immers volop in de invloedsfeer van de gemeenschap
(zie ook ‘samenwerking in schools/verenigingsverband’).
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Achtergrondsituatie
Zoals hiervoor is aangegeven, staan de maatschappelijke
voorzieningen in Klundert onder druk. Versterking door
meer samenwerking is het adagium. In het proces van
het gebiedsplan is ervoor gekozen om extra aandacht te
besteden aan een bredere verankering van basisscholen
in de stad en samenwerking met en binnen het
verenigingsleven.
Klundert kent in totaal 4 basisscholen. De Cocon, De
Rietvest, De Molenvliet en Het Bastion. Speciaal
basisonderwijs wordt verzorgt door Het Palet. In totaal
zitten er 560 leerlingen op de vier basisscholen. De
prognose voor 2030 is 476 leerlingen. De afname is hier
15 %. In het voorjaar komen de nieuwe prognoses
beschikbaar, die zeer waarschijnlijk nog minder positief
uitpakken. Dit vertaalt zich onder andere in gedeeltelijke
leegstand van schoolgebouwen.
In Klundert zijn diverse verenigingen actief aanwezig;
muziekverenigingen, sportverenigingen en verenigingen
op het gebied van cultuur. De verenigingen zijn actief
en goed ingebed in de samenleving. Het
verenigingsleven
heeft
dan
ook
een
grote
maatschappelijke betekenis voor de stad.
Probleemanalyse
Een breed en actief netwerk in de stad Klundert draagt
bij aan de leefbaarheid. Door dit netwerk ontmoeten
mensen elkaar en kunnen ze wat voor elkaar
betekenen. De scholen kunnen hier meer dan nu het
geval is een rol in spelen door onder andere inzet van
een breed netwerk rond de scholen.

De basisscholen krijgen de komende jaren te maken met
dalende leerlingaantallen. Minder leerlingen betekent
minder geld van de overheid. De kwaliteit van het
onderwijs kan onder druk komen te staan. En er
ontstaat ruimte in de schoolgebouwen. Het is extra
belangrijk dat scholen hun krachten bundelen, met de
Klundertse gemeenschap.
Bij het brede netwerk hoort ook het verenigingsleven.
Het verenigingsleven staat onder druk ten gevolge van
een dalend bevolkingsaantal, ontgroening en
vergrijzing. Meer afstemming en samenwerking tussen
verenigingen is nodig om ook in de toekomst een actief
verengingsleven in Klundert te behouden.
Ambitie
Ambitie is om de leefbaarheid in kernen en wijken te
stimuleren. De scholen en het verenigingsleven spelen
hier een belangrijke rol in.
Doelstelling daarbij is:
• Uitbreiding van het netwerk rond de scholen
(samenwerking scholen – verenigingen etcetera);
• Uitbreiding van netwerk en samenwerking tussen
verenigingen;
• De school als natuurlijke ontmoetingsplaats, waar
(naschoolse) activiteiten plaatsvinden voor kinderen,
ouders en buurtbewoners. Meer gebruik van
faciliteiten van de scholen;
• Meer ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit
kern en wijk op scholen.
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Kaders en uitgangspunten
Gemeente: Klundert is in aanmerking gekomen voor
begeleiding in het brede schoolproces vanuit de
gemeente. De ambitie is dat de Klundertse scholen eind
2013 het predicaat brede school zullen krijgen. Een
brede school is de overkoepelende samenwerking
tussen diverse partijen die gericht zijn op kinderen. Het
doel van de structurele samenwerking is het vergroten
van de ontwikkelingskansen van ieder kind. Bij een
brede
school
hoort
in
ieder
geval
een
onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen ook de
peuteropvang, de kinderopvang, de fysiotherapeut en
andere cultuur- sport- en welzijnsinstellingen deel
uitmaken van de brede school.
De gemeente is vanaf 1 januari 2013 gestart met het
programma Sport en Bewegen in de Buurt met als doel
meer sportdeelname en een gezonde, actieve leefstijl
voor jong en oud.
De uitvoering is gebaseerd op lokaal maatwerk. Daarbij
wordt gekeken naar welke maatschappelijke thema’s in
een kern of buurt spelen, waar organisaties en
bewoners behoefte aan hebben en waar bewoners nog
onvoldoende kunnen sporten en bewegen.
Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de
uitvoering van de plannen. Om hen daarbij te
ondersteunen zijn vanuit de gemeente meerdere
sportfunctionarissen aangesteld die zich gaan richten op
vier werkvelden:

•

•
•

•

Sport & Jeugd: coördineren van verbindingen tussen
onderwijs en sportverenigingen; werkzaamheden in
het kader van brede schoolontwikkeling en de
verlengde schooldag/buitenschoolse opvang;
Sport & Ouderen: bevorderen van deelname aan
sport- en bewegingsactiviteiten door ouderen;
sociale activering van deze doelgroep;
Sport & Zorg: sportactiviteiten opzetten waar een
preventieve werking vanuit gaat met betrekking tot
de gezondheid van mensen;
Sport in de Buurt: vergroten van sportparticipatie in
de buurt door inwoners die nog niet sporten te
activeren.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen op
school in aanraking komen met muziek en cultuur. Om
scholen daarbij te ondersteunen is er vanuit de
gemeenten een cultuur coördinator aangesteld. De
coördinator weet wat het aanbod is en heeft contacten
met culturele organisaties en verenigingen in de regio.
Scholen: Het dalend leerlingaantal met bijbehorende
personeelsaanpassingen en de financiële gevolgen van
een dalende bekostiging vragen om een voortdurende
kritische blik. Extra waakzaamheid en aandacht zal
nodig zijn om, ondanks deze zorgelijke ontwikkelingen,
de kwaliteit van het onderwijs toch te waarborgen.
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Brabantse Waard: Brabantse Waard is mede
verantwoordelijk voor vitale en levensvatbare
kernen. Dat betekent dat Brabantse Waard sociale
structuren belangrijk vindt en dat er voldoende
voorzieningen zijn (zie vorige stadsambitie).
Brabantse Waard ziet in de gemeente en de
onderwijsinstellingen voldoende kracht om goed
basis onderwijs in Klundert aan te blijven bieden.
Vooralsnog ziet Brabantse Waard in deze kern voor
zichzelf geen rol hierin weggelegd.
Voor de sociale samenhang zijn ook de
verenigingen
erg
belangrijk.
Het
leefbaarheidsbudget van de corporatie
wordt
onder andere hiervoor ingezet met bijvoorbeeld
‘Moerdijk Leeft’.
Surplus: Surplus Welzijn gaat uit van de eigen
kracht van mensen. Zij willen inwoners van deze
gemeente zoveel mogelijk toerusten om zelf de
touwtjes in handen te nemen. Inzet op de sociale
leefbaarheid
staat
hierbij
centraal.
De
ondersteuning
binnen
de
brede
school
ontwikkeling is erop gericht dat de school een
aansluiting maakt op de wijk en er gebruik wordt
gemaakt van het welzijns(diensten) aanbod. De
school is een belangrijke basisvoorziening voor de
wijk/kern.

De
brede
schoolontwikkeling
met
een
activiteitenaanbod voor buurtbewoners zorgt voor
een verankering van deze voorziening in de wijk.
Surplus Welzijn werkt actief mee aan het verbinden
van vraag en aanbod tussen school en buurt.
Surplus
ondersteunt
verenigingen
en
vrijwilligersorganisaties via de vrijwilligerscentrale in
Zevenbergen en opbouwwerk
Oplossingsrichting
De ontwikkeling van het brede schoolconcept in
Klundert is gestart. Gemeente wil samen met
scholen, maatschappelijke partners, verenigingen en
burgers (niet alleen ouders, maar ook andere
Klundertenaren) invulling geven aan de brede
scholen. Hiertoe is een inventarisatie nodig van de
behoefte van ouders en omwonenden aan
naschoolse activiteiten en afstemming tussen
scholen onderling en met het verenigingsleven.
Klundert kent een zeer actief verenigingsleven in
sport en muziek & cultuur. Verenigingen willen
graag verkennen hoe ze samen sterker kunnen
worden door meer samenwerking. Daartoe wordt
op korte termijn een bijeenkomst belegd. Centrale
vragen zijn:
• Hoe gaat het met mijn vereniging? Wat gaat
goed, wat kan beter?
• Hoe zou samenwerking mijn vereniging kunnen
versterken:
• Wat heb ik te bieden aan andere
verenigingen?
• Wat zou ik graag willen ontvangen, delen of
ontwikkelen met andere verenigingen?
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Achtergrondsituatie
30% van de Klundertenaren is jonger dan 30 jaar. De
jongeren bevinden zich voornamelijk thuis (in het gezin),
op school, in verenigingsleven en in het publieke
domein. Klundert heeft geen middelbare school. De
jongeren gaan over het algemeen naar een school in
Zevenbergen of Roosendaal.
Probleemanalyse
De volgende leeftijdsgroepen zijn binnen Jongeren te
onderscheiden:
1. De leeftijdsgroep 0-12 jaar komt voornamelijk aan
bod bij het onderwerp ‘Samenwerking in schools
verband’;
2. Leeftijdsgroep 12-18 jaar: De interviews met
sleutelfiguren en gesprekken tijdens stadstafels en
stadsavonden hebben het signaal opgeleverd dat een
groep jongeren (met name ouder dan 12 jaar) zich in
hun vrije tijd vervelen. Het is echter niet helder wat
jongeren in Klundert missen en waar ze in Klundert
behoefte aan hebben;
3. Wanneer jongeren (18-23 jaar) het ouderlijk huis
willen verlaten, is het de vraag of ze voldoende
toekomst zien in Klundert. Geschikte woningen en
activiteiten zijn hier belangrijke onderwerpen bij.

Jongeren hebben behoefte aan:
• Voldoende woningen en bekendheid daarover;
• Een ontmoetingsplek (plek waar je droog en uit de
wind kan staan en waar je mág staan);
• Activiteiten voor jongeren in de leeftijd. Een feest of
andere activiteit voor Klundertse jongeren voor
iedereen toegankelijk (niet direct gekoppeld aan een
vereniging).
Ambitie
Klundert wil jongeren binden en boeien. Samen met de
jongeren zoekt Klundert naar voldoende mogelijkheden
voor hun vrije tijdsbesteding. Klundert is in de toekomst
voor jongeren aantrekkelijk genoeg om er te blijven
wonen en er zijn voldoende passende woningen
beschikbaar.
Kaders en uitgangspunten
Gemeente: Jongeren binden & boeien is geen
gemeentelijke taak. Het is bij uitstek een zaak van de
kern zelf: krijgen jongeren de ruimte om elkaar te
ontmoeten, om hun kwaliteiten te benutten en hebben
zij een goed netwerk om zich heen? Dat zijn zaken die
de gemeente niet kan organiseren.

Wat de gemeente wel doet is het ondersteunen van
verenigingen, met geld maar ook door hen
deskundigheidsbevordering aan te bieden. Zij kunnen
jongeren binden en boeien. Bijvoorbeeld door jongeren
verantwoordelijkheden te geven die bij hen passen.
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Daarnaast zorgt de gemeente voor een goed Centrum
voor Jeugd en Gezin waar jongeren (en ouders) terecht
kunnen voor ondersteuning als zij er alleen niet
uitkomen. De gemeente heeft ook de zorg voor de
publieke ruimte. De jongerenwerkers van Surplus
Welzijn onderhouden contacten met jongeren op straat
en er wordt samen met politie, Centrum voor Jeugd en
Gezin en gemeente gewerkt aan een schone en veilige
omgeving. Daarin is speciaal aandacht voor drank- en
drugsgebruik.
Voorts heeft de gemeente het beleidsplan wonen ‚Een
(t)huis voor iedereen‛ opgesteld, waarin bijzondere
aandacht is voor de huisvesting van de doelgroep
starters.
Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad besloten om
Startersleningen te gaan verstrekken aan mensen die
voor het eerst een koopwoning willen aanschaffen.
Mede door de economische crisis is de doorstroming op
de woningmarkt vastgelopen. Steeds minder huurders
of de nog bij hun ouders inwonende jongeren kiezen
bijvoorbeeld voor een koopwoning. Met de
Startersregeling wil de gemeente Moerdijk de
koopstarter een steuntje in de rug te geven en zorgen
dat de verkoop van woningen (bestaand en nieuw) niet
stagneert. De Startersregeling is een instrument om een
stimulerende bijdrage te leveren aan de Moerdijkse
woningmarkt zodat de instroom en daarmee impliciet
de doorstroom op de woningmarkt wordt bevorderd.

Tot slot organiseert de gemeente jeugdschouwen.
Scholieren van 14-15 jaar lopen een maatschappelijke
stage bij de gemeente Moerdijk en bekijken dan samen
met enkele ambtenaren kritisch naar alle kernen in de
gemeente en geven hiervoor een beoordeling. De
gemeente hoopt zo te weten te komen hoe jongeren
het wonen en leven in de gemeente Moerdijk vinden.
Brabantse Waard: In Klundert zijn nu en in de toekomst
(incl.
nieuwbouw)
qua
aantal
voldoende
(huur)woningen. In Klundert is daarom in vervolg op het
huidige nieuwbouwprogramma geen uitbreiding
voorzien in nieuwbouwwoningen. In de huidige tijd,
waarin de investeringskracht van corporaties fors
afneemt, zijn ook de mogelijkheden hiertoe zeer
beperkt. Op middellange termijn is gezien de leeftijd
van bepaalde woningen en vanwege de toenemende
opgave op het gebied van energiezuinigheid, aanpak
van de huidige voorraad noodzakelijk. De woning wordt
gereed gemaakt voor de komende 25 jaar. Dat betekent
ook een ingreep in energetische maatregelen om de
woonlasten zo veel mogelijk te beperken.
Voor de jongeren biedt Brabantse Waard woningen uit
de bestaande voorraad aan, zowel in de koop als in de
huursector. Tot een bepaald inkomen (ca. € 34.000) kan
een beroep worden gedaan op de huurwoningvoorraad
van Brabantse Waard. Hogere inkomens zijn
aangewezen op de vrije markt, woningen met een
huurprijs vanaf € 681,02 of op koop. Brabantse Waard
biedt voorts in de koopsector producten aan, die de
koop vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan Slimmer
Kopen.
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Surplus: Sociale contacten en activiteiten, vooral met
leeftijdsgenoten, zijn voor jongeren essentieel. Het
stimuleert hen in het ontwikkelen van sociale
competenties en talenten en zijn een belangrijk
onderdeel van hun beleving en waardering van hun
woonomgeving. Jongeren zijn op zoek naar hun eigen
identiteit, maar ook naar hun plaats in de groep, in de
samenleving. In die verkenning onderzoeken ze ook de
grenzen en gaan er soms overheen.
Het jongerenwerk, dat inspeelt op de leef- en
belevingswereld van jongeren kan hierin een goede rol
vervullen. De jongerenwerker helpt jongeren bij het
organiseren van activiteiten, maar stuurt ook bij waar
dat nodig is, bijvoorbeeld bij overlastsituaties in de
openbare ruimte
De jongerenwerker treedt op als coach, heeft een
pedagogische taak, biedt kansen en stelt grenzen.

Oplossingsrichting
Doel is om samen met de jongeren een passend
activiteitenaanbod te creëren voor de verschillende
leeftijdscategorieën (groep 8, leeftijdsgroep 12-15 jaar
en 16-23 jaar).
Naast een passend activiteitenaanbod is een
ontmoetingsplek van belang voor de jongeren. Het gaat
dan om een plek waar jongeren vooral droog kunnen en
mogen staan. Tijdens de derde stadsavond is een
inventarisatie gedaan van mogelijke plekken in Klundert
waar een dergelijk ontmoetingsplek gerealiseerd kan
worden, zie pagina hierna.
Tot slot is informatievoorziening gewenst over
inschrijving voor woningen (wat komt er allemaal bij
kijken).

Politie: Het integraal risico- en veiligheidsbeleid (2009)
van de gemeente is leidend voor de politie. De
wijkagent heeft een signalerende/adviserende of
uitvoerende rol bij thema’s die direct van invloed zijn op
de wijk.
De wijkagent werkt daarbij nauw samen met de
partners in de veiligheidsketen (gemeente, brandweer,
defensie) en daarbuiten. Binnen het thema jeugd en
veiligheid is bestrijding jeugdoverlast als actiepunt
benoemd.
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Achtergrondsituatie
Momenteel is 1 op de 6 mensen 65 jaar of ouder. In
2030 is dit 1 op de 3 mensen. Deze vergrijzing heeft
gevolgen
voor
woningvoorraad,
voorzieningen,
verenigingsleven,
bereikbaarheid,
zorgvraag/
zorgbehoefte,
vrijwilligerspotenteel,
mantelzorg
etcetera.
De maatschappelijke trends zijn dat mensen langer thuis
blijven wonen en dat er een groter beroep wordt
gedaan op het ‘zorgen voor elkaar’. Dit betekent onder
andere dat de woningen geschikt moeten zijn voor
ouderen en dat er voldoende hulp in en om het huis
beschikbaar is. Een stabiel netwerk van vrijwilligers,
burenhulp en mantelzorgers is daarbij noodzakelijk.
Verder spelen allerlei bezuinigingen in de zorg en in de
corporatiesector.
Probleemanalyse
De komende jaren zal de zorg behoorlijk veranderen
(onder andere op het gebied van de Wmo en thuiszorg).
De overheid gaat wonen en zorg van elkaar scheiden.
De diverse veranderingen in de zorg vereisen een
cultuuromslag. Het is goed als Klundertenaren zich
meer bewust worden van wat de veranderingen in de
zorg gaan betekenen, zowel voor de eigen
portemonnee als op sociaal gebied (zorgen voor elkaar).
Hier is een belangrijke rol voor de professionals
(waaronder de wijkzuster) weggelegd (via verenigingen
of per wijk).

Langer zelfstandig thuis (moeten) blijven wonen vereist:
• Een goede aangepaste woning (seniorenproof)
• Domotica (sociaal en fysiek)
• Zorg ter plaatse
• Ontmoetingsplaats
De woning en woonomgeving dient sociaal en veilig te
zijn. Dit houdt in dat er voldoende hulp, ondersteuning,
vrijwilligers en mantelzorg in de directe omgeving van
de woning aanwezig is. Om dit te bereiken is meer
samenwerking en verbinding tussen diverse partijen
nodig. Daarnaast is veiligheid op straat een
aandachtspunt (stoepen, verkeer, laden/lossen etcetera).
Eenzaamheid komt voor onder ouderen. In dit kader
wordt belang gehecht aan ‘het ontmoeten’. Als
ontmoetingsplek ligt er bij Mauritshof een grote kans. In
2014 wordt Mauritshof gesloopt en vindt er nieuwbouw
plaats, die in 2016 wordt afgerond. Voor Klundert is het
van belang dat er in de tussentijd een
ontmoetingsplaats wordt gecreëerd waarin kwetsbare
en zorgbehoeftige ouderen terecht kunnen. De
uitdaging is om er voor te zorgen dat zorgbehoeftige
ouderen zo lang mogelijk zorg kunnen krijgen in hun
eigen Klundert en niet hoeven te verhuizen naar een
voorziening buiten Klundert.
In Klundert zijn veel vrijwilligers actief. De verwachting
is dat er nog meer vrijwilligers in de toekomst nodig
zijn. Om dit te organiseren is nog meer inzet nodig.
Meer vrijwilligers beter op elkaar afgestemd in Klundert.
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Er zijn voldoende passende en betaalbare woningen
voor ouderen nodig (inclusief de juiste voorzieningen in
de woningen).
Ambitie
Klundert wil ook voor de ouder wordende bevolking
een prettige stad zijn. Er zijn in de toekomst voldoende
voorzieningen en passende woningen aanwezig, en het
vrijwilligersleven en de mantelzorg bloeit.
Kaders en uitgangspunten
Algemeen
Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen langer
thuis te laten wonen. De toegang tot de intramurale
zorg wordt daarom beperkt. Een deel van de ouderen
die tot nu toe recht hadden op zorg in combinatie met
wonen, moeten in de nabije toekomst zelfstandig
blijven wonen. Conform de verantwoordelijkheidscirkel
op pagina 9 zijn ouderen in de toekomst eerst
aangewezen op informele zorg, vervolgens op
algemene voorzieningen en als sluitstuk op individuele
voorzieningen (professionele inzet). Een grote groep
ouderen (en mensen met een beperking) in Moerdijk zal
in de nabije toekomst veel meer dan nu het geval is
aangewezen zijn op vormen van informele en
professionele hulp die in de thuissituatie geboden
wordt. Surplus is daarbij een van de aanbieders van zorg
en ondersteuning in Klundert.
Gemeente
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is
geregeld dat de gemeente ondersteuning biedt op het
gebied van wonen, vervoer, het huishouden en sociale
contacten/ maatschappelijke activiteiten

Uitgangspunten van de Wmo:
• Eerst komt de eigen verantwoordelijkheid van de
burger voor zichzelf;
• Daarna de solidariteit: actieve burgers zijn
medeverantwoordelijk voor elkaar en doen dat in de
vorm van onder andere mantelzorg, vrijwilligerswerk
en verenigingen;
• Vervolgens kunnen burgers zich beroepen op
algemene voorzieningen zoals welzijnsvoorzieningen;
• De gemeente biedt ondersteuning én springt in met
specifieke individuele voorzieningen voor kwetsbare
burgers. De individuele zorg vormt het sluitstuk;
• De ontwikkelingen in de Wmo leiden ertoe dat meer
woningaanpassingen nodig zijn.
De verandering van bevolkingssamenstelling heeft
immers grote invloed op de woningbehoefte. De actuele
verhouding tussen vraag en aanbod zal over tien jaar
beduidend anders zijn. Niet alleen neemt het aantal
ouderen sterk toe, ook zal een relatief groter deel van
hen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Waar
mogelijk moet daar op worden ingespeeld. Om dat te
realiseren is het belangrijk om ook daarvoor de
gestagneerde doorstroming te bevorderen. Dan past het
onder meer om bij de nieuwbouw in te zetten op het
bouwen van woningen voor senioren. Gezien het
Rijksbeleid om te komen tot scheiden van wonen en
zorg zal de nadruk meer komen te liggen op een
kwaliteitsslag in de bestaande woningvoorraad.
Medewerkers van de gemeente komen bij de mensen
thuis, bijvoorbeeld door huisbezoeken van Wmoconsulenten.
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Brabantse Waard: In Klundert zijn nu en in de toekomst
(incl. nieuwbouw) qua aantal voldoende (huur)woningen.
In Klundert is daarom in vervolg op het huidige
nieuwbouwprogramma geen uitbreiding voorzien in
nieuwbouwwoningen. In de huidige tijd, waarin de
investeringskracht van corporaties fors afneemt, zijn ook
de mogelijkheden hiertoe zeer beperkt. Op middellang
termijn is gezien de leeftijd van bepaalde woningen,
aanpak van de huidige voorraad noodzakelijk. Ook
vanwege de toenemende opgave op het gebied van
energiezuinigheid.

Surplus:
Surplus wil een goed antwoord kunnen geven op de
vraag van de klanten en doelgroepen van nu en
morgen. Surplus biedt daarbij arrangementen van
welzijns- en zorgdiensten; zorg op maat, nooit zwaarder
dan nodig. Hiermee wordt bijgedragen aan het behoud
van de eigen regie en zelfredzaamheid en aan de
betaalbaarheid van de zorg.

In Klundert zijn er voldoende sociale huurwoningen
geschikt voor ouderen: herontwikkeling van de
Mauritshof,
de
appartementen
Orangerie,
de
ontwikkeling van Moye Keene en diverse grondgebonden
seniorenwoningen. De nieuwe ontwikkeling, het scheiden
van wonen en zorg, heeft in deze analyse nog geen
plaats gekregen. De gevolgen daarvan voor wonen, zorg
en welzijn moeten nog in kaart gebracht worden in
samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. Met
de herontwikkeling van de Mauritshof komt er voor
Klundert niet alleen een eigentijdse vorm van wonen voor
ouderen, maar wordt ook een belangrijke voorziening
voor zorg en welzijn voor ouderen behouden en versterkt.

Ook wanneer er toch langdurig zware zorg ingezet
moet worden, blijft het uitgangspunt dat waar mogelijk
voor delen van de hulpvraag lichtere hulp wordt
ingezet.

Medewerkers van Brabantse Waard komen ook achter de
voordeur. De rol van de corporatie is het signaleren van
problemen bij o.a. ouderen. Vervolgens contact leggen
met en het probleem doorverwijzen naar de instelling, die
daarvoor in het leven is geroepen zoals Surplus. En
uiteraard volgen dat de zaak wordt opgelost.

De ondersteuning vanuit Surplus loopt van licht naar
zwaar. Alledaagse zorg gaat vóór specialistische zorg en
collectieve
voorzieningen
vóór
individuele
voorzieningen.

Als er naar aanleiding van de vraag van klanten hiaten
in het aanbod blijken te bestaan, probeert een integraal
team daarin te voorzien. Met name door de eigen
kracht en vrijwillige inzet in de kern te mobiliseren of
door aanpassingen in de dienstverlening van de in de
kern aanwezige algemene en collectieve voorzieningen.
Hierin wordt samengewerkt met de vrijwilligerscentrale
en/of het opbouwwerk.
Stimuleren en activeren van vrijwillige inzet vraagt van
onze medewerkers dat ze zichtbaar en actief zijn in de
kern waar zij werken en dat ze verbindingen leggen
tussen (groepen) mensen. Dat ze vrijwilligers en
mantelzorgers ondersteunen wanneer dat echt nodig is
(aanvullend) professionele inzet leveren.
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Daarmee groeit het belang van de algemene leefbaarheid
in de eigen kern (sociale samenhang, veilige
woonomgeving, toegankelijke algemene voorzieningen).
Ook items als geschikt wonen en mobiliteit zullen meer
aandacht vragen.
De rol die Surplus hierin kan vervullen is:
- Signaleren o.a. middels de wijkzuster
- Zorg thuis faciliteren
- Zorg op afstand organiseren
- Adviserend en ondersteuning bewonersinitiatieven
- Verbindingen leggen
- Sociale netwerken versterken
Oplossingsrichting
De ambitie betekent zowel aanpassing in fysieke ruimte
als op sociaal gebied.
Zorgen voor elkaar
Door de terugtrekkende overheid en de veranderingen in
de zorg wordt er steeds meer van de eigen kracht en het
eigen initiatief van de burgers verwacht. De hulp van
vrijwilligers wordt daarbij steeds meer van belang. Vooral
voor oudere en kwetsbare mensen wordt de inzet van
vrijwilligers essentieel. Het nog op te zetten gebiedsteam
voor Klundert kan een belangrijke rol spelen bij het
mobiliseren van de eigen kracht en vrijwillige inzet in de
kern. Een gebiedsteam bestaat uit vertegenwoordigers
van gemeente en verschillende maatschappelijke partners
die in Klundert bezig zijn (bijvoorbeeld de
opbouwwerker,
de
coördinator
van
de
vrijwilligerscentrale,

de schoolmaatschappelijk werker, de jongerenwerker,
de wijkzuster, de wijkagent, de Wmo-consulent van de
gemeente, de woonconsulent van de Brabantse Waard
en een vertegenwoordiger van Mauritshof).
Door structureel bij elkaar te komen, stemmen partijen
af wat er speelt en kan er gebruik gemaakt worden van
elkaars netwerk. Het team bespreekt vragen en
problemen uit de kern en probeert daarvoor de eigen
kracht en vrijwillige inzet in de kern te mobiliseren
Komende periode wordt in overleg tussen de partners
afgestemd hoe het gebiedsteam ingevuld wordt.
Er zijn in Klundert nu veel vrijwilligers actief, maar is dit
voldoende voor de toekomst? Meer promotie van
vrijwilligerswerk is nodig. Dit kan door het betrekken
van verenigingen en scholen (maatschappelijke stage).
Er is behoefte aan een centraal punt in Klundert die dit
werk coördineert. Er is een vrijwilligerscentrale gevestigd
in Zevenbergen. Een groep sleutelfiguren onderzoekt of
het mogelijk is om als aanvulling daarop in Klundert een
vrijwilligersnetwerk op te zetten voor hand- en
spandiensten. Dit netwerk kan fysiek een plek krijgen
(een plek die tevens een uitvalsbasis vormt voor mensen
van Surplus tijdens (ver)bouw van Mauritshof) en een
virtuele plek (een soort marktplaats.nl).
Om mensen meer bij de samenleving te betrekken, kan
een van de wegen zijn om inwoners in te schakelen met
datgene wat ze (nog of wel) kunnen. Een mooi
voorbeeld hiervan is het project noppes, zie
(www.noppes.nl).
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Levensloopbestendige woningen
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen is nader
onderzoek nodig naar toekomstige vraag naar geschikte
woningen. Burgers hebben nog meer dan voorheen een
eigen verantwoordelijkheid voor het langer thuis kunnen
blijven wonen. Het is niet automatisch meer mogelijk om
naar een verzorgingshuis te verhuizen. Dit betekent dat
mogelijk aanpassingen in huis nodig zijn om de woning
levensloopbestendig/65-proof te maken.
Ook kan dit betekenen dat de bewoner op zoek gaat naar
een andere woning die wel geschikt is om langer te kunnen
blijven wonen. In dit kader kan meer gedaan worden aan
bewustwording onder burgers en voorlichting over
levensloopbestendig/65-proof maken van woningen.
Gemeente, Surplus en Woningcorporatie kunnen een
bijdrage
leveren
aan
het
faciliteren
van
het
bewustwordingsproces en de benodigde voorlichting. Is de
woning levensloopbestendig/65-proof te maken? Wat kan
de bewoner zelf aan het huis doen? Indien de woning niet
aan te passen is, waar vind je een woning die
levensloopbestendig/65-proof
is.
Ideeën:
generatiewoningen, kangaroowoningen.

Omgekeerd moet het voor de inwoners buiten het
zorgcentrum mogelijk zijn te profiteren van voorzieningen
in het zorgcentrum, bijvoorbeeld door het nuttigen van een
maaltijd. Ook kan de complexere intramurale zorg uit het
zorgcentrum ten dienste worden gesteld voor bewoners
buiten het zorgcentrum
Daarbij kan gedacht worden aan de expertise van de
specialist ouderengeneeskunde, de dementieconsult, de
ergo- en fysiotherapeut etcetera. Ook het organiseren van
24 uurs zorg kan een belangrijke rol spelen. Op deze wijze
is het immers mogelijk om langer thuis te blijven wonen.
Wel is hiervoor een intensieve samenwerking nodig tussen
de intramuraal -en extramuraal werkende zorgverleners.
De Mauritshof fungeert tevens als de basis in de kern van
waaruit de wijkzuster en de medewerkers van de thuiszorg
werken.

De rol van de Mauritshof
Dit zorgcentrum heeft een grote binding met het dorp. Veel
bewoners zijn uit Klundert afkomstig en dat geldt voor een
groot deel ook voor de medewerkers. Om de cliënten in het
zorgcentrum zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de
samenleving is het van belang dat activiteiten in het dorp
ook voor de cliënten bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door (met
de hulp en inzet van vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties)
een aantal activiteiten in het zorgcentrum te organiseren,
die voor alle ouderen in Klundert toegankelijk zijn.
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Achtergrondsituatie
Klundert is een aantrekkelijke stad in de gemeente
Moerdijk. Er worden diverse activiteiten georganiseerd
die de stad promoten, zoals:
• Sinterklaasoptocht;
• Braderie (waaronder Klundert’s got Talent);
• Klundert bij Kaarslicht;
• Koninginnedag;
• Bieren- en korenfestival;
• Carnaval;
• Commitments;
• Avondvierdaagse;
• Kerk open – open kerk.
Dergelijke activiteiten zorgen ervoor dat de trots op
Klundert wordt uitgedragen. De activiteiten verbinden
mensen met elkaar. Daarnaast trekken de activiteiten
meer mensen aan, ook van buitenaf. Meer mensen
zorgen voor meer levendigheid en bestedingen in
Klundert, wat met name goed is voor de detailhandel
van Klundert.
Het Toeristisme en Arrangementen Bureau (TAB) heeft
formeel tot taak om promotie-activiteiten voor de hele
gemeente te verzorgen.
Probleemanalyse
De kwaliteiten van de vestingstad worden nu
onvoldoende benut. Voor een deel zit het probleem in
gebruik van promotie/media. De promotie van Klundert
kan beter georganiseerd worden. Een centraal
servicepunt (soort VVV) wordt gemist. Het TAB werkt
momenteel vooral voor Willemstad.

De trots op Klundert kan worden uitgebreid door
nieuwe initiatieven, maar daarvoor dient de
ondernemersgeest en enthousiasme meer gestimuleerd
te worden. Ook kunnen bestaande functies verbreden
(zoals horeca-aanbod en kuieren door Klundert).
Op zondagen is het niet mogelijk om op een terras iets
te nuttigen. Daarentegen dient de zondagsrust te
worden gerespecteerd. Een goede balans hiertussen is
een belangrijk aandachtspunt.
Ambitie
Klundertenaren zijn trots op hun stad. Deze trots wordt
breed uitgedragen zodat meer mensen naar Klundert
willen verhuizen en toeristen Klundert vaker bezoeken.
Om dit te bereiken, zijn de volgende doelstellingen
benoemd:
• Meer en betere promotie van wat Klundert te bieden
heeft;
• Beter benutten van interessante plekken in Klundert
(zoals cultuurhistorisch centrum, groenstrook,
vlonders, stadhuisplein) door bijvoorbeeld aanleg
wandelroutes en terrasjes.
Voorwaarde: op zoek naar een goede balans tussen
zondagsrust en ruimte voor toerisme;
Overige items:
• Behoud van het zwembad (belangrijk voor nieuwe
inwoners)
• Meer eigen verantwoordelijkheid van iedere inwoner
voor de stad
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Kaders en uitgangspunten
Gemeente: In de Structuurvisie Moerdijk 2030 is de
recreatieve ontwikkeling van Klundert specifiek
benoemd. Het gaat hierbij onder andere om recreatieve
voorzieningen, versterking van de groenblauwe
verbinding met het Hollandsch Diep en het beter
beleefbaar maken van de vestingwerken.
Voor terrassen op vlonders is een vergunning nodig. In
het kader van deze vergunning is de noodzakelijke
oversteek van personeel en gasten over de weg waar
autoverkeer op rijdt een aandachtspunt.
Oplossingsrichting
Ideeën om promotie van Klundert te verbeteren:
• Een
centraal
servicepunt
van
waaruit
promotieactiviteiten worden georganiseerd en waar
bezoekers aan Klundert informatie kunnen krijgen
over Klundert (soort VVV). Daarbij is ook aandacht
voor bestaande organisaties (zoals Uit-punt en TAB).
Bekeken wordt of de promotie van Klundert via deze
organisaties kan worden verbeterd.
Ideeën om trots op Klundert te stimuleren en uit te
dragen:
• Beter benutten groenstrook;
• Verbreding horeca-aanbod (terras op vlonders);
• Kuieren door Klundert uitbouwen (o.a. Noordschans
– Klundert);
• Behoud van het zwembad;
• Verlichting Bottekreek;
• Kerstboom midden op de brug;
• Stadhuisplein leuker en beter benutten.
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Achtergrondsituatie
Klundert heeft een karakteristiek centrum met een goed
winkelapparaat
en
diverse
maatschappelijke
voorzieningen. De detailhandel en de maatschappelijke
voorzieningen staan wel onder druk.
Probleemanalyse
Het centrum van Klundert blijft levendig en
karakteristiek door:
• Ruimte te bieden aan ontmoeting tussen jong en
oud (onder andere horeca en activiteiten/
evenementen);
• Voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers van
het centrum;
• Ruimte voor detailhandel (met supermarkt als
belangrijkste trekker);
• Wonen voor jong en oud;
• Aantrekkelijke uitstraling met groen (o.a. trouwlaan)
en cultuur;
• Voorkomen van ‘lege plekken’ in het centrum (zoals
bij vrijkomend maatschappelijk vastgoed en Bult van
Pars).
Ambitie
Klundert is trots op zijn karakteristieke centrum en
vestingwerken. Verschillende functies zorgen ervoor dat
het centrum van Klundert ook in de toekomst levendig
en karakteristiek blijft. Er is visie gewenst hoe de
functies in toekomst in samenhang met elkaar versterkt
kunnen worden.

Kaders en uitgangspunten
Gemeente: In de Structuurvisie Moerdijk 2030 staat dat
Klundert een subkern is met daarnaast recreatiegeoriënteerde voorzieningen. Hiermee is in Klundert
meer
dan
de
minimale
basisvoorzieningen
(basisonderwijs,
voorschoolse
voorzieningen,
buitensportfaciliteiten,
ruimte
met
openbare
ontmoetingsfunctie) mogelijk.
Brabantse Waard: De Brabantse Waard constateert dat
er momenteel voldoende winkels in Klundert zijn maar
dat dit wel kwetsbaar is. Nu leidt dit nog niet tot
afname van de leefbaarheid. Brabantse Waard ziet voor
zichzelf geen taak in het exploiteren van winkels, maar
ondersteunt van harte de doelstellingen om het centrum
te verbeteren en wil haar verantwoordelijkheid nemen
daar waar dit meerwaarde levert.
Surplus: Surplus ondersteunt de doelstellingen om de
winkelvoorzieningen en zorgvoorzieningen in het
centrum te concentreren en te verbeteren.
Oplossingsrichting
• Uitbreidingsruimte voor supermarkt
• Invulling van leegstaande panden in centrum
• Voldoende parkeervoorzieningen (zie ook ‘veilig
verkeer door de kern’)
• Verbreding van horeca-aanbod (terrassen op
vlonders);
• Herstel Trouwlaan (bomenaanplant);
• Meer promotie op het gebied van cultuur;
• (Tijdelijke) functie voor Bult van Pars
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Achtergrondsituatie
Door de ligging van Klundert in de nabijheid van het
haven- en industrieterrein Moerdijk rijdt er relatief veel
verkeer op de wegen met deze bestemming. Het gaat om
zowel personen- als vrachtverkeer. Daarnaast rijdt er
vanuit het westen relatief veel verkeer (inclusief
landbouwverkeer) door Klundert met de bestemming
Zevenbergen (en verder).
Probleemanalyse
De problemen op het gebied van verkeer in Klundert
hebben met name betrekking op:
• Overlast door vrachtverkeer;
• Autodruk, onder andere verkeer dat door navigatie
door kern wordt geleid (in Hoogstraat);
• Onveilige fiets- en wandelpaden;
• Onvoldoende parkeerplaatsen in centrum (relatie met
pensions voor arbeidsmigranten);
• De bereikbaarheid van de Niervaert met openbaar
vervoer kan beter.
Deze problemen spelen zich onder andere af in:
• Gebied Zevenbergschepoort;
• Voorstraat/Brugstraat.
Ambitie
Klundert is goed bereikbaar met openbaar vervoer, de
auto, fiets en te voet. Klundert is verkeersveilig, zeker in de
kern. Deze ambitie leidt tot de volgende doelstellingen:
• Vermindering overlast door vrachtwagens;
• Vermindering autodruk (o.a. in de Hoogstraat);
• Meer veilige fietsroutes (onder andere Blauwe hoef –
Niervaert);

•
•
•
•

Voldoende parkeergelegenheden;
Oplossen onveilige verkeerssituaties;
Behoud mentaliteit van Klundertse landbouwers
(rijden heel netjes);
Verbeteren openbaar vervoersverbindingen naar de
Niervaert.

Kaders en uitgangspunten
Gemeente: Het gemeentelijk beleid op het gebied van
verkeer en vervoer is vastgelegd in het Lokaal
Mobiliteitsplan 2007-2010/2015. Verder is er in de 2de
helft 2012 een verkeerstudie voor Klundert uitgevoerd.

Lokaal Mobiliteitsplan (LMP)
In dit plan zijn de volgende knelpunten voor Klundert
beschreven:
Bereikbaarheid:
Klundert (Zevenberschepoort, Hoogstraat):
Deze
belangrijke toegangen tot Klundert (3150 mvtg/etm)
zijn erg smal en niet in overeenstemming met de
huidige verkeersfunctie.
Leefbaarheid:
Klundert (Zevenbergschepoort): De bebouwing langs
deze smalle straten ondervindt veel overlast van de
grote hoeveelheid vracht- en landbouw verkeer en
overig verkeer.
Oliemolenstraat/Hoogstraat: De bebouwing langs deze
smalle doorgaande route door het centrum ondervindt
overlast van de grote hoeveelheid vracht- en
landbouwverkeer en overig verkeer.
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De gemeente heeft in het Lokaal Mobiliteitsplan (LMP,
2007) de volgende relevante beleidslijnen vastgelegd:
Structuur openbaar vervoer
• Ieder half uur stoptreinen voor het vervoer naar
grote steden (Dordrecht, Breda en Roosendaal);
• Ieder half uur streeklijnen vanuit ieder kern naar een
station (Zevenbergen, Lage Zwaluwe of Oudenbosch
en Roosendaal);
• Ieder uur een buurtbus tussen alle kernen onderling
met een halte 'voor de deur' (< 250 m);
• Aanvullend een regiotaxisysteem met een hogere
drempel voor 'gewone' gebruikers. De regiotaxi is
dan bedoeld voor Wmo-vervoer.
Toegankelijkheid openbaar vervoer
Aanpassing van haltes ten behoeve van toegankelijk
maken voor ouderen, mensen met een fysieke
beperking, maar ook ouders met een kinderwagen.
Fietsnetwerk specifiek voor Klundert
In
de
vastgestelde
Visienota
fietsen
wandelpadennetwerk gemeente Moerdijk (2008) en in
de Notitie Fasering fiets- en wandelpadennetwerk
gemeente Moerdijk (2011) is een aantal ontbrekende
schakels benoemd die worden aangepakt. Voor
Klundert zijn dit:
• Fietsvoorzieningen Nieuwendijk/Keteldiep (reeds
uitgevoerd);
• Fietsvoorzieningen verbinding Willemstad – Klundert.

Quick scan overlast verkeer Klundert
In de verkeerstudie (2012) zijn de volgende knelpunten
geconstateerd:
Intensiteit
• Grenzen van de verkeerscapaciteit worden benaderd
en in een enkel geval overschreden;
• De percentages vrachtverkeer worden in veel
gevallen overschreden.

Doorgaand verkeer (personenauto’s)
• Vanuit het westen is er veel verkeer dat gebruik
maakt van onderliggend wegennet, ook door
Klundert, naar:
• Haven- industrieterrein Moerdijk;
• Zevenbergen en verder (niet duidelijk
of verkeer uit andere kernen van
gemeente en landelijk gebied komt of
vanaf snelweg)
Theoretische verkeersgeneratie
• In theorie zou de intensiteit op de wegen nog hoger
zijn (door eigen bevolking en bedrijvigheid)
Nb. De ongevallengegevens bieden geen handvatten
voor het treffen van maatregelen.
In de verkeerstudie zijn verschillende maatregelen
overwogen, van verschillende varianten randweg tot
aanpassing bebording, herinrichting Hoogstraat en
‘knip’
in
de
Hoogstraat
voor
vrachten
landbouwverkeer. Er is hierover nog niets besloten. De
discussie vormt onderwerp van dit gebiedsplan.
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VEILIG VERKEER DOOR DE KERN
Oplossingsrichting
Herroutering vrachtverkeer:
• Inventariseer
de
bestemmingen
van
het
vrachtverkeer, in samenspraak met stadstafel;
• Informeer de leveranciers/ werkgevers met
betrekking tot alternatieve route dan door de kern:
• Richting Fijnaart  volg de snelweg;
• Vrachtwagens voor bedrijventerrein
Molenvliet/Vlietweg;
• Vrachtwagens
die
op
het
industrieterrein moeten zijn.
• Nagaan of infrastructurele maatregelen en
bebording wenselijk zijn;
• Aanpassing van bebording langs rijkswegen is een
optie maar lastig;
• Door rondweg neemt verkeer vanuit/richting
westzijde gemeente Moerdijk door het centrum van
Klundert gedeeltelijk af.

Voldoende parkeergelegenheid
• In gesprek met eigenaren van pensions voor
arbeidsmigranten;
• Reguleren van het parkeren achter Prinsenhof;
• Overleg met de Klundertse ondernemersvereniging
(KOK);
• Aandacht voor parkeercapaciteit in relatie tot
uitbreidingsplannen van supermarkt;
• Bebording naar parkeerplaatsen ten behoeve van de
winkels in de Voorstraat.
Onveilige verkeerssituatie
• Nadere analyse nodig voor Hoogstraat en bij de
Kerkkring.
Verbeteren openbaar vervoer
• Gemeente heeft contact gehad met Veolia. Het is
niet mogelijk gebleken om de dienstregeling aan te
passen.

Vermindering autodruk in Hoogstraat
• Nadere analyse over afkomst van het verkeer, in
samenspraak met stadstafel.
Meer veilige fietsroutes
• Onveilige punten zijn geïnventariseerd;
• Probleem per onveilige locatie met stadstafel in beeld
brengen;
• Is een alternatief fietspad verbinding Schansweg Blauwehoefseweg een optie?
• Meer handhaving op illegaal parkeren.
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INLEIDING

Editie:

Mei 2013

In het vorige hoofdstuk is per stadsambitie ingegaan op
wat het probleem is, welke ambitie nagestreefd wordt
en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Tijdens de
derde stadstafel en stadsavond zijn afspraken gemaakt
om de oplossingsrichtingen uit te werken tot concrete
uitvoeringsacties. Deze afspraken zijn in dit hoofdstuk
opgenomen.
Met het uitvoeren van de acties zal deze agenda
continu veranderen. Deze rapportage is zo opgesteld
dat eenvoudig aanpassingen kunnen worden gedaan
zodat het gebiedsplan up to date blijft.
Tijdens de stadstafel en stadsavond zijn nog thema’s
benoemd die niet expliciet onder een van de
stadsambities vallen. De inwoners hebben ervoor
gekozen om deze thema’s nu niet op te pakken.
Mogelijk kunnen deze thema’s in het vervolg alsnog aan
bod komen. Het betreft:
• Arbeidsmigranten;
• Woonwagenkamp;
• Drugsgebruik onder jongeren.
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MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Stadsambitie en doelstellingen
De Klundertenaren zetten zich samen met gemeente,
corporaties, welzijnsinstellingen en politie in om de
maatschappelijke voorzieningen ook voor de toekomst
te behouden en waar mogelijk te verbinden en te
versterken.
Daarbij willen Klundertenaren eérst verbinden, dan
versterken. Klundert streeft naar ‘knooppunten’: meer
samenwerking tussen maatschappelijke voorzieningen
en bij voorkeur ook ruimtelijke clustering daarvan. Die
verbinding biedt een basis voor verdere versterking.
In de omgekeerde volgorde is het risico aanwezig dat
maatschappelijke voorzieningen zich los van elkaar
ontwikkelen, waardoor samenwerking steeds moeilijker
wordt of waardoor ze wellicht elkaars concurrent
worden.
Versterking is maatwerk: Soms kan versterking zitten in
het vinden van een passende locatie, het vergroten van
het draagvlak (bijvoorbeeld ook buiten Klundert), het
efficiënter benutten van gebouwen en/of het
verminderen of delen van kosten. In ieder geval dient
versterking te ontstaan door een aanbod dat zich
permanente aanpassing aan de behoefte van de
Klundertse bewoners, met een accent op kinderen,
jongeren en ouderen.

De gemeenschap wil dat er snel een passende locatie
wordt gevonden voor huisartsenpraktijk De Clundert.
De huisartsen, Brabantse Waard en de gemeente
Moerdijk zetten zich hiervoor in.
Betrokken partijen
• Klundert: Stadstafel, kerkbesturen, verenigingsbesturen, huisartsen, ondernemersvereniging;
• Gemeente Moerdijk;
• Brabantse Waard;
• Surplus (Mauritshof, jongerenwerk);
• Schoolbesturen: Stichting De Waarden en Stichting
Openbaar basisonderwijs West-Brabant;
• Stichting VANnU (bibliotheek).
Acties (binnen twee jaar)
Zie tabel hieronder en op de volgende pagina.
Korte termijnafspraken (voor zomer 2013)
• Stadstafel wordt actief betrokken bij actuele zaken:
zwembad, huisartsenpost, etcetera.
Actie

Wie

Wanneer

Een passende locatie vinden voor
de Huisartsenpraktijk De Clundert
(zie herbestemming RK-kerk)

Huisartsen,
gemeente
Moerdijk en
Brabantse
Waard

2013

Trachten het zwembad De
Niervaert te behouden voor
Klundert. Het zwembad is een
belangrijke spil van het
sportcluster in Klundert

Stadstafel,
gemeente

20132014
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Actie

Wie

Wanneer

Opzetten nieuwe
beheerstructuur hertenkamp

Beheerstichti ng i.o.,
gemeente

2de
kwartaal
2013

Een passende bestemming voor
de Rooms Katholieke kerk vinden
(zie ook: vinden passende
locatie huisartsenpraktijk)

Eigenaar RKkerk,
gemeente,
Brabantse
Waard, evt
toekomstige
gebruikers

20132014

Parallel: structureel overleg
opzetten ter voorkoming dat
alleen ad-hoc (en vaak te laat)
gereageerd kan worden op
nieuwe ontwikkelingen
• Inrichten periodiek bestuurlijk
en ambtelijk overleg over de
ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen in
Klundert (voor centrale
vragen: zie verdieping).
Ontwikkelen gezamenlijke
visie op onderlinge samenwerking tussen en zoveel
mogelijk behoud van maatschappelijke voorzieningen;
• Periodieke en proactieve
afstemming met stadstafel
over ontwikkelingen binnen
de maatschappelijke
voorzieningen (door alle
betreffende organisaties).
• Uitbreiding begraafplaats
Klundert: wordt betrokken bij
project uitbreiding begraafplaats Zevenbergen

Alle
betrokken
organisaties

vanaf
2013

Gemeente

Gemeente
raad 6 juni
2013
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Stappenplan (binnen twee jaar)

SAMENWERKING IN SCHOOLS/VERENIGINGS VERBAND
Stadsambitie en doelstellingen
De ambitie voor scholen in Klundert is om enerzijds de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren met hulp van
activiteiten op het gebied van zorg, opvang en
verrijking. Anderzijds wordt gestreefd naar stimuleren
van leefbaarheid in kernen en wijken door een bredere
verankering van scholen in de samenleving.
Ook wordt op termijn gestreefd naar versterkte
samenwerking tussen scholen, waarbij consequenties
voor locaties de aandacht verdienen.
Het verenigingsleven in Klundert is hieraan gekoppeld.
Actief zijn op het gebied van sport, muziek en/of cultuur
draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van
inwoners, en de sociale samenhang. Daarnaast zijn
verenigingen een ontmoetingsplek voor jong en oud.
Klundert is dan ook gebaat bij een blijvend actief
verenigingsleven, nu en in de toekomst.
Betrokken partijen
Scholen:
Scholen, ouders, buurtbewoners, Opbouwwerk Surplus
Welzijn, gemeente

Verenigingen:
Verenigingen (sport, muziek, cultuur), specifieke clubs
(oa brandweer, oranje comité, ehbo)

Actie

Wie

Wanneer

Matchen vraag/aanbod
welke (gezamenlijke)
activiteiten op scholen
kunnen plaatsvinden

Scholen, Surplus
Welzijn, ouders,
buurtbewoners,
verenigingen

Doorlopend
2013/2014

Verenigingen:
Bijeenkomst organiseren
om verenigingen en clubs
meer met elkaar te laten
verbinden.

Sleutelfiguren,
verenigingen met
ondersteuning
van Surplus
Welzijn

September
2013

Mogelijk opzetten van
gezamenlijke website met
informatie over naschools
aanbod (*)

Scholen, Surplus
Welzijn,
gemeente,
verenigingen

2013

Middelen
Bijeenkomst verenigingen:
• Gelden voor huur ruimte en consumptie;
• Ondersteuning op het gebied van communicatie
(gemeente/opbouwwerk).
(*) Goed gebruik van en afstemming tussen
verschillende websites noodzakelijk:
- Gebiedsplan
- Brede school
- Verenigingen
- Nieuwe website Klundert (zie promotie/trots)
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Stappenplan (binnen twee jaar)

JONGEREN BINDEN IN KLUNDERT
Stadsambitie en doelstellingen
Klundert wil jongeren binden en boeien. Samen met de
jongeren zoekt Klundert naar voldoende mogelijkheden
voor hun vrije tijdsbesteding. Klundert is in de toekomst
voor jongeren aantrekkelijk genoeg om er te blijven
wonen en er zijn voldoende passende woningen
beschikbaar.
Jongeren hebben behoefte aan:
• Voldoende woningen en bekendheid daarover
• Een ontmoetingsplek (plek waar je droog en uit de
wind kan staan en waar je mág staan)
• Activiteiten voor jongeren in de leeftijd ….? Een
feest of andere activiteit voor Klundertse jongeren
voor iedereen toegankelijk (niet direct gekoppeld aan
een vereniging)
Betrokken partijen
Jongeren: Initiatiefnemer, trekker
Jongerenwerk (Surplus): Verbinder
gemeente, ondersteuner
Gemeente: Adviseur, faciliterend

jongeren

&

Actie

Wie

Wanneer

Wat willen jongeren? Met
jongeren in gesprek.
Werkgroep jongeren

Jongeren onder
supervisie van
jongerenwerk
(Surplus)
Gemeente, Surplus,
jongeren
Jongerenwerk
(Surplus) en
jongeren
Brabantse Waard,
verenigingen

Continu

Verkennen mogelijkheden
ontmoetingsplek
Organiseren van feest of
andere activiteiten voor
jongeren in Klundert
Ontmoetingsplekken in
openbare ruimte voor
jongeren inventariseren

2de kwartaal
2013
4x per jaar

2de – 3de
kwartaal
2013

Middelen
• Actieve jongeren
• Lokale sponsoren
Overige onderwerpen
• Minder drugsgebruik
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JONGEREN BINDEN IN KLUNDERT
Korte termijnafspraken (tot zomer 2013)

Afspraak

Wie

Wanneer

Bijeenkomst voor jongeren
organiseren

Jongerenwerk

Reeds
uitgevoerd

Enquête?

Facebook
jongerenwerk

Evt sites verenigingen
(voetbal, korfbal)
Informatiebijeenkomst
organiseren over inschrijving
voor woningen (kosten,
huursubsidie)

Jongerenwerk

Voor 26
maart

Jongerenwerk,
Brabantse Waard,
CJG Moerdijk

30 Mei
2013 in
Tune-Inn
Zevenberg
en
Reeds uitgevoerd, locaties opgenomen in
bijlage
Uitgevoerd,
vervolg: 4x
per jaar

Mogelijkheid verkennen
voor realisatie van Jongeren
Ontmoetingsplek
(JOP)/Hangplek (droog&uit
de wind)
Feest 15-23 jaar

Gemeente en
Surplus Welzijn

Jongerenwerk en
jongeren

BBQ in de zomer

Westerkwartier

Zomer

Tentfeest

Jongerenwerk en
jongeren

September
2013
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Stappenplan (binnen twee jaar)

VERANTWOORD EN VEILIG OUD WORDEN
Stadsambitie en doelstellingen
Klundert wil ook voor de ouder wordende bevolking
een prettige stad zijn. Er zijn in de toekomst voldoende
voorzieningen en passende woningen aanwezig in een
veilige woonomgeving, en het vrijwilligersleven en de
mantelzorg bloeit.
De nieuwe Mauritshof beschikt over mooie ruimtes,
waarin
diverse
activiteiten
kunnen
worden
georganiseerd en waar het verenigingsleven van
Klundert gebruik van kan maken. De Mauritshof wil
graag een ontmoetingsplaats zijn in het dorp. Jong en
oud is welkom. Daarbij is het ook van belang om een
ontmoetingsplaats te blijven bieden in de periode dat
Mauritshof verbouwd wordt.
Betrokken partijen
Ouderen,
Wijkvereniging
Oost,
Buurtvereniging
Westerkwartier, gemeente, Brabantse Waard,
Mauritshof, kerken, SPROK, medici, verenigingen,
scholen, vrijwilligers, zorgaanbieders zoals Thuiszorg
West- Brabant, Surplus en Thebe.

Actie

Wie

Wanneer

Gesprekken organiseren tussen
partijen om samen antwoorden te
vinden voor de ontwikkelingen op
het gebied van wonen en zorg. Aan
bod komen o.a.:
• Bewustwording veranderingen
• Hoe verandert de zorg van
intramuraal naar extramuraal?
• Geschikte woningen voor
ouderen
• VPT versneld doorvoeren

Brabantse
Waard,
Surplus,
Gemeente

Direct

Afstemming van activiteiten en
verbetering van samenwerking
tussen partijen die activiteiten
organiseren (onder andere
gebiedsteam opzetten)
Nieuwsbrief SPROK up to date
houden. Alle activiteiten in Klundert
voor 50+-ers gebundeld. Denk aan
activiteiten van SPROK, KBO, PCOB,
kerken, fietsclub, seniorenraad,
Mauritshof. Uitgave 1 x per 2 mnd,
in heel Klundert.
Een ontmoetingsplaats realiseren die
ook als evt. uitvalsbasis voor Surplus
dient tijdens (ver)bouw Mauritshof
Opzetten vrijwilligersnetwerk; fysiek
en virtueel (website á la
marktplaats.nl)
Veilige woning en woonomgeving
vraagt nadere uitwerking

Surplus, SPROK 2de – 3de
en organisaties kwartaal
die activiteiten 2013
organiseren
voor 50+-ers
SPROK en
alle
organisaties
die
activiteiten
organiseren

Reeds
gestart

Mauritshof,
Surplus

2013

Surplus en
SPROK

Reeds
gestart

Sleutelfiguren

2013
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Korte termijnafspraken (voor zomer 2013)

PROMOTIE/TROTS
Stadsambitie en doelstellingen
Klundertenaren zijn trots op hun stad. Deze trots wordt
breed uitgedragen zodat meer mensen naar Klundert
willen verhuizen en toeristen Klundert vaker bezoeken.
Om dit te bereiken, zijn de volgende doelstellingen
benoemd:
• Meer en betere promotie van wat Klundert te bieden
heeft;
• Beter benutten van interessante plekken in Klundert
(zoals cultuurhistorisch centrum, groenstrook,
vlonders, stadhuisplein) door bijvoorbeeld aanleg
wandelroutes en terrasjes.
Voorwaarde: op zoek naar een goede balans tussen
zondagsrust en ruimte voor toerisme
Betrokken partijen
Ondernemers, makelaars, TAB, UIT-punt Moerdijk,
gemeente, bewoners
Stappenplan (binnen twee jaar)
Actie

Wie

Wanneer

Hoe kan de promotie van Klundert
worden verbeterd?
• Stadswandeling, evt uitbreiden
• Servicepunt/ VVV en/of
verbetering promotie via
bestaande organisaties als TAB)
• Folder met kuieren door
Klundert en evenementen
• Klundert app

Inwoners,
ondernemers
gemeente

2013

Actie

Wie

Wanneer

Maken van goede website (*)
met informatie over
(activiteiten in) Klundert:
• Kuieren in Klundert i.c.m.
lunch en Suiker- en
Vlasmuseum
• Speelbos
• Jachthaven
• Suiker- en Vlasmuseum
• Puzzelwandeltocht
• Knooppuntenroute
• Hertenkamp
• Jaarlijkse activiteiten als
braderie, koninginnedag,
Klundert bij kaarslicht

Inwoners,
ondernemers
de Overdraghe

2de
kwartaal
2013

Timon Bos als
trekker van de
werkgroep

(*) Afstemming met andere websites noodzakelijk
(zie ook thema samenwerking scholen/verenigingen)
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LEVENDIG KARAKTERISTIEK CENTRUM
Stadsambitie en doelstellingen
Klundert is trots op zijn karakteristieke centrum en
vestingwerken.
Het centrum van Klundert blijft levendig en
karakteristiek door:
• ruimte te bieden aan ontmoeting tussen jong en oud
(onder andere horeca en activiteiten/evenementen);
• voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers van
het centrum;
• ruimte voor detailhandel (met supermarkt als
belangrijkste trekker) en eventuele nieuwe trekker;
• wonen voor jong en oud;
• aantrekkelijke uitstraling met groen (o.a. trouwlaan)
en cultuur;
• voorkomen van ‘lege plekken’ in het centrum (zoals
bij vrijkomend maatschappelijk vastgoed en Bult van
Pars).
Er is visie gewenst hoe deze functies in de toekomst in
samenhang met elkaar versterkt kunnen worden.
Betrokken partijen
(Horeca) ondernemers, gemeente, Brabantse Waard,
bewoners,
verenigingen,
‚nieuwe‛
bewoners
waaronder arbeidsmigranten.
Stappenplan (binnen twee jaar)
Zie tabel hiernaast.

Actie

Wie

Wanneer

Centrumvisie Klundert opstellen,
rekening houdend met onderstaande acties (o.a. supermarkt)
Terrassen uitbreiden (indien
mogelijk op vlonders)

Gemeente,
stadstafel,
ondernemers
Horecaondernemers
gemeente
Samenwerking
bewoners –
horeca
ondernemers
Gemeente

2013-2014

Oprichting Stichting Zomercomité
Klundert (organiseren
activiteiten/evenementen)
Trouwlaan herstellen
Voldoende parkeerruimte creëren
(ruimte voor parkeren arbeidsmigranten of voor bezoekers
centrum, bv tijdelijk op Bult van
Pars) en/of bewegwijzering naar
parkeergelegenheden verbeteren:
- Inventarisatie
- Opzetten van maatregelen

Gemeente,
ondernemers
bewoners
nieuwe
bewoners

Zomer
2013
Zomer
2013

Reeds
gestart
2de – 3de
kwartaal
2013 (zie
ook veilig
verkeer
door de
kern)

Nieuwe huisvesting huisartsen praktijk
(zie thema maatschappelijke voorzieningen)
Behoud functie als subkern met
nieuw en bestaand winkelaanbod

Gemeente,
ondernemers

2013 Startdocument
centrumproject Klundert

Inventarisatie mogelijke locaties/
oplossingen leegstaande panden:
• Afstemming middenstand
ondernemers in centrum
• Uitbreiden van koop- en/of
huurwoningen in leegstaande
panden

Ondernemers
gemeente,
Brabantse
Waard

2013-2014
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Actie

VEILIG VERKEER DOOR DE KERN
Stadsambitie en doelstellingen
Klundert is goed bereikbaar met openbaar vervoer, de
auto, fiets en te voet. Klundert is verkeersveilig, zeker in
de kern.
Deze ambitie leidt tot de volgende doelstellingen:
• Vermindering overlast door vrachtwagens;
• Vermindering autodruk (onder andere in de
Hoogstraat);
• Meer veilige fietsroutes (onder andere Blauwe hoef –
Niervaert);
• Voldoende parkeergelegenheden;
• Oplossen onveilige verkeerssituaties;
• Behoud mentaliteit van Klundertse landbouwers
(rijden heel netjes);
• Verbeteren openbaar vervoersverbinding naar de
Niervaert.
Betrokken partijen
Gemeente, politie, Veolia, bewoners, werkgroep verkeer
Stadstafel

Herroutering vrachtverkeer:
• Informeer de leveranciers/
werkgevers met betrekking
tot alternatieve route dan
door de kern
• Nagaan of infrastructurele
maatregelen en bebording
wenselijk zijn: tijdens een
extra werkgroep (op 25 april)
is geconstateerd dat, naast
enkele kleine aanpassingen
aan bebording en mensgerichte acties, een
randweg in combinatie met
maatregelen in o.a. de
Hoogstraat noodzakelijk zijn
om overlast van landbouw-,
vracht- en personenverkeer
tegen te gaan.
Meer veilige fietsroutes
• Aanpak top zes onveilige
locaties: Oliemolenstraat – ‘t

Stappenplan (binnen twee jaar)
Zie tabel hiernaast.
•

•

Wie

Wanneer

Gemeente

2de
kwartaal
2013

Werkgroep
verkeer
Stadstafel,
gemeente

Uitgevoerd,
zal in 3de
kwartaal
leiden tot
een
bestuurlijk
voorstel
over
aanleg
randweg

Gemeente,
stadstafel

2013

Walletje, Zevenbergsepoort- ‘t
Walletje, Sportpark- Molenvliet,
Molenstraat- Kaai- Molenberglaan,
Westerstraat- Stadhuisring en
Kerkring- Oosterstraat

Is een alternatief fietspad
verbinding Schansweg Blauwehoefseweg een
optie?
Meer handhaving op illegaal
parkeren
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VEILIG VERKEER DOOR DE KERN
Stappenplan (binnen twee jaar)

Actie
Voldoende parkeergelegenheid
• In gesprek met eigenaren
van pensions voor
arbeidsmigranten
• Reguleren van het parkeren
achter Prinsenhof
• Aandacht voor
parkeercapaciteit in relatie
tot uitbreidingsplannen van
supermarkt
• Bebording naar
parkeerplaatsen ten behoeve
van de winkels in de
Voorstraat
Verbeteren openbaar vervoer
(Mauritshof, sportpark). Overleg
met Veolia over mogelijkheden
aanpassing dienstregeling.
Provincie zet komend jaar
nieuwe aanbesteding op markt.

Wie

Wanneer

Gemeente

2de – 3de
kwartaal 2013

In gesprek
met
eigenaren
van
pensions.
Klundertse
ondernemers
vereniging
(KOK)

Gemeente

Reeds gedaan.
Nu geen
mogelijkheden
voor
aanpassing van
dienstregeling.
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7 VERVOLG
DYNAMISCH PROCES

ORGANISATIE EN OVERLEG

Voor u ligt het gebiedsplan Klundert. Dit plan is in een
intensief proces tot stand gekomen met bewoners, partners
en gemeente.

Het proces van het gebiedsplan is doorlopen aan de hand
van stadstafels, stadsavonden en projectgroepen (overleg
tussen maatschappelijke partners en gemeente).

Het gebiedsplan staat aan het begin van een continu proces
waarin bewoners, partners en gemeente met elkaar blijven
spreken en afstemmen over onderwerpen die de
leefbaarheid van Klundert raken. Alle partijen hebben
aangegeven graag op deze voet met elkaar verder te willen.

Stadstafel
Tijdens de stadstafel houden de sleutelfiguren elkaar op de
hoogte van de laatste stand van zaken ten aanzien van de
stadsambities en eventuele overige onderwerpen. Hier
worden concrete afspraken gemaakt over de te nemen
stappen en worden onderwerpen met elkaar besproken.
Tevens bereidt de stadstafel de stadsavonden voor.

Daarbij is het proces en de organisatie rond het gebiedsplan
minstens zo belangrijk als het product. Doordat partijen en
burgers elkaar in het kader van het gebiedsplan blijven
opzoeken, kunnen ontwikkelingen die van invloed zijn op de
leefbaarheid in Klundert met elkaar gedeeld worden.
Dit hoofdstuk gaat in op de besluitvorming die over dit
gebiedsplan plaatsvindt en op de wijze waarop partijen
vervolg willen geven aan de ingezette samenwerking. Ook
wordt ingegaan op de middelen die beschikbaar zijn.
BESLUITVORMING

De sleutelfiguren hebben aangegeven dat zij ook na
afronding van het gebiedsplan graag gevolg geven aan het
overleg ‘stadstafel’. Deze stadstafel zal minimaal 3 keer per
jaar plaatsvinden.
Tijdens de derde stadstafel is afgesproken dat een delegatie
van bewoners, gemeente en maatschappelijke partners
(maximaal 3 personen) de eerstvolgende stadstafel
organiseert. Deze delegatie zorgt voor een datum, locatie,
uitnodigingen, agenda en gespreksleider.

Het gebiedsplan wordt voorgelegd aan het bestuur van de
woningcorporatie Brabantse Waard, het bestuur van Surplus
en de gemeenteraad. Zij nemen kennis van voorliggend
gebiedsplan en nemen hierover een standpunt in.
Ten aanzien van een aantal onderwerpen heeft de
gemeente een besluitvormende rol. Deze onderwerpen
worden dan ook specifiek aan de gemeenteraad ter
besluitvorming voorgelegd.

75

7 VERVOLG
ORGANISATIE EN OVERLEG
Stadsavonden
De stadsavonden zijn bedoeld om inwoners te betrekken bij
de ontwikkelingen die ingezet worden vanuit de stadstafel.
Inwoners kunnen reageren op de opzet vanuit de stadstafel
en kunnen ideeën en suggesties aan de sleutelfiguren
meegeven. Doordat inwoners hierdoor op de hoogte te zijn
van wat er speelt, kunnen inwoners ook zelf een actieve
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Klundert.
Ook de stadsavonden zijn als zeer zinvol ervaren. De
sleutelfiguren willen ook hieraan graag vervolg geven. De
stadstafel plant deze avonden in (minimaal 1 keer per jaar,
indien nodig vaker) en bereidt deze avonden voor. De
stadsavonden
vervangen
dan
de
huidige
kerncontactavonden.
Projectgroepen
De projectgroep is een afstemmingsoverleg tussen
gemeente en maatschappelijke partners. In dit overleg
worden ontwikkelingen met elkaar besproken en worden
concrete afspraken gemaakt over hoe de afstemming
verbeterd kan worden. De projectgroep evalueert met
elkaar ook het proces van de stadstafels en -avonden.
Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers
van gemeente en maatschappelijke partners. De stuurgroep
heeft een rol in het bewaken van de grote lijn voor de
gebiedsplannen Moerdijk en het uitdragen van de nieuwe
‚cultuur‛ hierbij. De stuurgroep blijft ook na oplevering van
dit gebiedsplan periodiek bij elkaar komen.
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7 VERVOLG
Nieuwe rol gemeente
De gemeenschap van Klundert heeft een sleutelrol in het
bepalen van de doelstellingen en de uitvoeringsagenda,
binnen de kaders die de gemeente en andere
maatschappelijke partners stellen. De gemeente beseft dat
de rol van de gemeente en dus ook van haar medewerkers
gaat veranderen. De gemeente Moerdijk ziet voor zichzelf in
de toekomst een aanjagende en coördinerende rol
weggelegd: ‘Als gemeente willen we graag kennis en
informatie delen, ruimte geven aan leefbaarheidsinitiatieven
die door andere partijen en/of bewoners worden opgepakt
en initiatieven stimuleren waar nodig, door bijvoorbeeld
partijen bij elkaar te brengen. Daarbij willen we ook dingen
‚halen‛, vroegtijdig weten wat er speelt in een kern om dat
ook te kunnen betrekken bij het stellen van de kaders,
etcetera. Als overheid willen we juist met een kern in
gesprek komen en ook blijven en waar mogelijk aansluiten
bij wat erin een kern leeft.

In aanvulling op Moerdijk Leeft, zoeken gemeente en
maatschappelijke partners naar een apart uitvoeringsbudget
om kleine initiatieven ten behoeve van leefbaarheid te
faciliteren en in gang te zetten. Nadere besluitvorming
hierover moet nog plaatsvinden. Moerdijk Leeft blijft
gewoon doorlopen.
Verder geeft de gemeente Moerdijk verenigingen en
stichtingen de mogelijkheid om voor nieuwe initiatieven een
éénmalige subsidie aan te vragen. Activiteiten gericht op
verbetering van de leefbaarheid of sociale structuur kunnen
hiervoor in aanmerking komen. Er zijn wel een aantal
voorwaarden, meer informatie over eenmalige subsidie van
de gemeente Moerdijk is te vinden op de gemeentelijke
website.

Uitvoering
Het gebiedsplan Klundert loopt als "pilot‛ door maar nu in
de uitvoering. Ervaringen worden geëvalueerd en leiden zo
nodig tot aanpassingen.
MIDDELEN
Leefbaarheidsfonds
De gemeente Moerdijk, de woningcorporaties Brabantse
Waard
en
Bernardus
Wonen
hebben
een
leefbaarheidsfonds, genaamd ‘Moerdijk Leeft’ opgezet. Dit
fonds faciliteert activiteiten die de sociale samenhang en
leefbaarheid in een buurt, wijk of kern in de gemeente
Moerdijk bevorderen door materialen kosteloos uit te lenen.
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AFSLUITEND WOORD
‘Trots’
Het behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van
Klundert behoort tot onze verantwoordelijkheid. Wij
zijn als bestuurders van de gezamenlijke partners net als
de sleutelfiguren dan ook trots op dit resultaat.
De kernen binnen de gemeente Moerdijk hebben elk
hun eigen dynamiek, met sterke en minder sterke
kanten. Daarom zijn wij zo blij met dit gebiedsplan, een
plan waarin deze dynamiek beschreven staat en waarin
concreet staat welke plannen er nodig zijn om de
leefbaarheid verder te versterken.
De ontwikkelingen in de maatschappij en de
bezuinigingen dwingen ons tot keuzes. Om de goede
keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat we van
elkaar weten wat er leeft en speelt in een kern. En dat
kunnen we het beste met u, als inwoners. Niet alleen
omdat er steeds meer een beroep op uw inzet gedaan
zal worden, maar vooral omdat u het beste weet wat er
speelt in Klundert.
Een gebiedsplan is nooit klaar. Ontwikkelingen zullen
regelmatig leiden tot het bijstellen van visie, strategie en
de bijbehorende actiepunten. Daarom is het mooi dat
het proces hier niet ophoudt en dat het gebiedsplan op
tafel komt te liggen bij dorpstafels en dorpsavonden die
in de toekomst zullen volgen.
Bestuurders v/d gezamenlijke partners

Wethouder Louis Koevoets
Gemeente Moerdijk

Ruud van den Boom
Woningbouwcorporatie Brabantse Waard

Anthonie Maranus
Stichting Surplus

Fred Stegman
Politie Midden- en West Brabant
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FEITEN EN CIJFERS
FEITEN EN CIJFERS
Dit hoofdstuk bevat informatie over de ontwikkelingen
in Klundert die van invloed zijn op de leefbaarheid in de
toekomst. Het gaat dan over:
Mensen
• Bevolkingsontwikkeling
• Vergrijzing en ontgroening
• Buurtparticipatie
Wonen
• Beoordeling van eigen woonomgeving
• Woningbehoefte
• Doorkijk ontwikkeling woningmarkt
Voorzieningen
• Beoordeling voorzieningen
• Winkels
• Maatschappelijke voorzieningen
Ruimte
• Realisatie, beheer en openbare ruimte
• Ruimtelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen hebben invloed op een breed scala
aan leefbaarheidsaspecten in Klundert. Zowel vanuit
ruimtelijk, economisch als sociaal oogpunt zal Klundert
moeten anticiperen op de ontwikkelingen zoals in dit
hoofdstuk is beschreven.
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FEITEN EN CIJFERS
BEVOLKINGSONTWIKKELING
Klundert is een stad met 5755 inwoners. De tabel
hiernaast geeft aan dat Klundert de afgelopen jaren een
daling in het aantal inwoners heeft doorstaan. Dit was
een grotere daling dan de gemeente Moerdijk. De
verwachting is dat de groei de komende jaren verder
afneemt en dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een
verdere daling van het aantal mensen in Klundert. Voor
de hele regio wordt tot 2025 een lichte groei voorspeld.
Na 2025 krijgt de regio te maken met krimp.

De bevolkingsontwikkeling heeft gevolgen voor:
• Behoefte aan woningen (aantal en type)
• Verenigingsleven (aantal en draagkracht)
• Winkelomzet
• Voorzieningen (aantal en soort)
• ….

Bron cijfers: CBS 2012, Provinciale
prognoses 2011 (Noord-Brabant)
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FEITEN EN CIJFERS
VERGRIJZINGSPROGNOSE

ONTGROENINGSPROGNOSE

Voor de gemeente Moerdijk is een vergrijzingsprognose
opgesteld. Momenteel is 1 op de 6 inwoners van
Moerdijk 65+. Dat wordt in 2030 1 op de 3. Klundert
vertoont hetzelfde beeld. Het aantal 75+ verdubbeld
ook in de tijd tot 2030.

Het aantal jongeren tot 14 jaar in Klundert neemt in
2030 met 1/3 af. Momenteel valt 16% van Klundert
onder de noemer jongeren tot 14 jaar. Dit zal in 2030
12% zijn. Het aantal jongeren tot 30 jaar daalt van 1/3
naar ¼ van de bevolking in 2030.

Vergrijzing heeft gevolgen voor:
• Zorgaanbod en mantelzorg
• Soort woningen
• Bereikbaarheid en voorzieningen
• Verenigingsleven
• Vrijwilligerspotentieel

Ontgroening heeft gevolgen voor:
• Scholen en buitenschoolse opvang
• Peuteropvang
• Verenigingsleven
• Sportaccommodaties en zwembad
• …..
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20%
10%

29

75 jaar en ouder

30-44 jaar
15-29 jaar
0-14 jaar

0%

Bron cijfers: Provinciale prognoses 2011 (Noord-Brabant)
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FEITEN EN CIJFERS
BUURTPARTICIPATIE
89% van de Klundertenaren voelt zich mede
verantwoordelijk voor de buurt. 22% van de
Klundertenaren is tevens actief geweest om de
buurt te verbeteren. In de tabel hieronder zijn de
gemiddelde scores van de gemeente Moerdijk
weergeven.

Bron: Burger enquête 2011
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FEITEN EN CIJFERS
WOONBEOORDELING
Uit onderzoek is gebleken dat bewoners van
Klundert graag in hun buurt wonen. Toch worden
de aspecten in grote kernen als Klundert lager
beoordeeld dan in kleinere kernen. De score voor
gezelligheid/saamhorigheid is met 5,6 aan de lage
kant. Andere aspecten (bovenste rode vak) worden
daarentegen wel hoog beoordeeld.
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Bron: Burger enquête 2011

FEITEN EN CIJFERS
WOONBEOORDELING
Circa 473 huishoudens in Klundert willen binnen
nu en 5 jaar verhuizen. Na Zevenbergen is Klundert
de meest gewenste kern om naartoe te verhuizen
(21%). Gezien de huidige markt is er een verschil
tussen willen en kunnen. Volgens onderzoek kan
circa de helft van de huishoudens daadwerkelijk
verhuizen (235 huishoudens). De helft van de
verhuizingen
binnen
Klundert
betreffen
verhuizingen naar seniorenwoningen (woonzorg,
appartementencomplex, tuin etcetera)

Onderstaande tabel is afkomstig uit het
Woningbehoefteonderzoek 2011. Het betreft het
aantal mensen in gemeente Moerdijk die zou
willen verhuizen naar een van de andere kernen in
Moerdijk.

Bron: Woningbehoefteonderzoek 2011
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FEITEN EN CIJFERS
DOORKIJK WONINGMARKT 2030: VERDUNNING EN
VERGRIJZING
Tot 2030 zal het zal het aantal huishoudens toenemen
ondanks de afname van de bevolking. Dit heeft te
maken met ‘verdunning’. De huishoudens in Moerdijk
worden gemiddeld steeds kleiner. Deze trend speelt
tevens in Klundert.
Omdat het aantal woningen op termijn afneemt, zijn
nieuwe woningen uitsluitend nodig vanwege de
gezinsverdunning en de vervanging van bestaande
woningen (bezitsverjonging). De woningbehoefte in
Klundert zal vooral kwalitatief zijn. Deze woningen
zullen relatief klein zijn en geschikt voor senioren.

2011

2020

2030

Aantal inwoners

36.545

37.030

36.960

Aantal woningen

15.500

16.310

16.930

Gemiddelde woningbezetting

2,36

2,27

2,18

Bron cijfers: Provinciale prognoses 2011 (Noord-Brabant)
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FEITEN EN CIJFERS
BEOORDELING VOORZIENINGEN KLUNDERT
100

In 2011 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd
voor Klundert en de volgende uitslagen vallen op:
• 75% is tevreden voor het winkelbestand voor de
dagelijkse boodschappen.
• Meer
dan
70%
is
tevreden
over
de
sportgelegenheden.
• Meer dan 60% is tevreden over gezondheid en
welzijnszorg.
• Minder dan 30% is tevreden over het openbaar
vervoer.
• Minder dan 30% is tevreden over het buurthuis, de
ontmoetingsplek
voor
ouderen,
en
de
ontmoetingsplek voor jongeren.
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Bron: Woningbehoefteonderzoek 2011
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FEITEN EN CIJFERS
WINKELS
Klundert
kent
een
breed
aanbod
aan
winkelvoorzieningen. Het aanbod bestaat uit zowel
dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen.
MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Er bestaat een breed scala aan maatschappelijke
voorzieningen. Grofweg kunnen deze voorzieningen
worden opgedeeld in cultuur, onderwijs, sport, zorg en
overige voorzieningen.
In Klundert zijn diverse maatschappelijke voorzieningen
aanwezig. De kaart op de volgende pagina geeft aan
waar welke maatschappelijke voorzieningen in Klundert
te vinden zijn. In de pagina daarna wordt nog specifiek
ingegaan op de basisscholen in Klundert.
BEDRIJFSLEVEN
Klundert heeft zowel een bedrijventerrein als diverse
bedrijven verspreid over de kern.

Gevestigd op
bedrijventerrein

Gevestigd in de
kern

Totaal

Absoluut

Relatief

Absoluut

Relatief

Absoluut

Relatief

Aantal bedrijven

37

18%

172

82%

209

100%

Werkgelegenheid

251

31%

570

69%

821

100%

Op het bedrijventerrein zijn diverse bedrijven aanwezig;
kleinschalig, middelgroot, grootschalig, industrie, bouw,
handel en reparatie. Het terrein heeft een totale
oppervlakte van ongeveer 15ha. Voor de toekomst van
het bedrijventerrein is het Bedrijventerreinenprogramma
opgesteld. Het bedrijventerrein wordt (gedeeltelijk)
getransformeerd tot een gemengd gebied met bedrijven
en (woonwerk) woningen. Hoe dichterbij het centrum,
hoe groter het aandeel woningen zal zijn. Er wordt
ingezet op goede overgangen tussen woon- en
werkgebied. Aandachtspunten bij die bij het
Bedrijventerreinenprogramma naar voren komen zijn
samenwerking, bereikbaarheid, veiligheid,
bewegwijzering en uitstraling.
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PEUTEROPVANG EN BASISSCHOLEN
Klundert kent vier basisscholen; De Cocon, De Rietvest,
De Molenvliet en Het Bastion. In totaal zitten er 560
leerlingen op deze vier basisscholen. Speciaal
basisonderwijs wordt verzorgd door Het Palet. De
prognose voor 2030 is 476 leerlingen. De afname is hier
15 %. De verwachte daling van het aantal leerlingen is
het grootst op basisscholen de Rietvest en het Bastion (in
absolute zin).
Op 19 april 2012 is een raadsbesluit over het
peuterspeelzaalwerk genomen. De gemeenteraad besloot
om in kleine kernen de peuterspeelzaal te veranderen in
voorschoolgroep
en
in
grotere
kernen
het
peuterspeelzaalwerk te veranderen in peuteropvang. Het
doel van dit besluit was dat alle peuters in onze
gemeente gebruik kunnen maken van een goed aanbod.
Zo worden ze voorbereid op de basisschool en wordt
voorkomen dat zij met een achterstand starten met hun
onderwijscarrière.
In januari 2013 is het peuterspeelzaalwerk peuteropvang
geworden in onder andere de kern Klundert. Er is een
terugloop te zien van het aantal peuters op de
‘omgevormde’ zalen.
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FEITEN EN CIJFERS
REALISATIE, BEHEER EN OPENBARE RUIMTE

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN IN KLUNDERT

Beeldkwaliteit maakt het voor politiek, ambtelijke
organisatie en burgers mogelijk om in de zelfde taal te
communiceren over de kwaliteit van de openbare
ruimte. Eind 2010 heeft de politiek voor het eerst
kwaliteitsambities ten aanzien van de kwaliteit van de
openbare ruimte vastgelegd. In 2012 zijn opnieuw
dezelfde ambities vastgelegd voor de gehele gemeente
Moerdijk, zie bijgaande tabel. Dit komt voort uit het
Beleidskader beeldkwaliteit. De kwaliteitsniveaus sluiten
aan op een landelijke standaard voor het onderscheiden
van onderhoudsniveaus in de openbare ruimte
(kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW
(april 2007/2010)).
In 2012 zijn in de gemeente Moerdijk diverse schouwen
uitgevoerd (burgerschouw, jeugdschouw, technische
schouw,
verzorgende
schouw
en
diverse
bestekschouwen). Tijdens een schouw beoordelen de
bewoners het beheer van de openbare ruimte. In
bijgaande tabel is per structuurelement en per aspect
(verharding, groen, meubilair, verzorging) aangegeven
of de vastgelegde ambitie wel of niet is gehaald.
In het uitvoeringsplan 2013 staan de projecten voor
Klundert benoemd. Voor een aantal specifieke locaties
staat asfaltonderhoud, rioolvervanging of onderhoud
van wegen in de planning.

In Klundert ligt een aantal locaties waar de komende
jaren mogelijk nieuwe ontwikkelingen spelen. Deze
locaties zijn in beeld gebracht en op kaart gezet, zie
pagina hierna. Het is nog niet bekend welke functies op
deze locaties een plek krijgen en wanneer dit ingevuld
wordt. Wanneer dit aan de orde is, kan dit een nader uit
te werken onderwerp zijn in het kader van het
gebiedsplanproces.

Kwaliteitsniveaus van de openbare ruimte in gemeente Moerdijk
(Beleidskader beeldkwaliteit
Verharding
Groen
Meubilair
Verzorging

Centrum
standaard
standaard
standaard
standaard

Wonen
standaard
standaard
standaard
standaard

Bedrijven
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

Verbindingsweg
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

Buitengebied
minimaal
minimaal
minimaal
minimaal

Resultaten schouwen 2012 Moerdijk
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