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De Vooruitstrevende Partij Baarle, kortweg VPB, is een democratische partij die openstaat 
voor vernieuwing en verandering. De VPB vertegenwoordigt die inwoners die staan voor een 
progressieve denkwijze en mentaliteit. 
 
De VPB staat ondermeer voor duurzame ontwikkeling, gezond verstand gebruiken, verder 
durven denken dan het eigen belang, aandacht voor sociaal zwakkeren en respect voor 
natuur en milieu.  
 
Het programma 2010-2014 geeft u een beeld van het samenhangende beleid dat de VPB de 
komende raadsperiode wil voeren. Een beleid dat is gericht op rechtvaardige verhoudingen 
binnen de gemeentelijke grenzen en op een mensgerichte benadering van de dorpse zaken. 
We plaatsen daarbij de inwoners van Baarle-Nassau centraal ! 
 
Dit programma bevat de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende jaren. Het is geen 
uitputtende opsomming van alle onderwerpen die in de gemeente spelen. Een aantal zaken 
die wij van belang achten, zijn benoemd. Voor het overige beogen we met dit programma 
vooral een richting aan te geven. De VPB kiest voor een gemeente waarin het voor iedereen 
goed wonen is en waar in openheid doelgerichte besluiten genomen worden ten behoeve 
van de burgers.  
 
De komende jaren zal er door de rijksoverheid bezuinigd worden. Dat werkt waarschijnlijk 
door naar de gemeente. Als er bezuinigd zal moeten worden zullen er duidelijke keuzes 
gemaakt moeten worden. Ook daarbij geeft dit programma de richting aan voor de VPB.  
 
Voor de VPB zullen de begrippen “duurzaam”, “constructief” en “voor de inwoners” de 
leidraad vormen voor het beleid.  

 
 
 
 
 

VPB: vernieuwend, progressief en betrouwbaar 
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Voorwoord: 

We noemen hier een aantal onderwerpen die onze bijz ondere aandacht hebben. 
 
Duurzame ontwikkeling: De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf duurzaam in te 
kopen, nieuwe vormen van duurzame energie te stimuleren, afspraken met corporaties en 
ontwikkelaars te maken over duurzaam bouwen, milieuvriendelijk beheer en onderhoud en de 
technische systemen in de openbare ruimte milieuvriendelijker uit te voeren.   
Onderwijs: We hebben sinds kort een prima “Brede school” met een goed gebouw, waarin de 
scholen en de overige gebruikers elk hun eigen plek hebben. De inhoudelijke samenwerking 
tussen de gebruikers dient verder uitgebouwd te worden. 
Sociaal: We bouwen het WMO-loket uit tot een laagdrempelig, breed informatiepunt voor 
maatschappelijke zaken, waar burgers terecht kunnen met problemen op allerlei gebied, 
onder meer betreffende wonen, welzijn en zorg.  
Het centrum voor jeugd- en gezin (CJG) wordt een laagdrempelig inlooppunt waar ouders en 
jongeren terecht kunnen voor allerlei informatie en met hun vragen over opvoeden en 
opgroeien. Hiervoor stellen we een “Zorg Advies Team” in bij Brede School Uilenpoort.  
Vergrijzing en bevolkingskrimp: Baarle-Nassau zal in de toekomst gevolgen ondervinden 
van vergrijzing en bevolkingskrimp. We willen de dorpen aantrekkelijk houden voor jongere 
inwoners. Hiervoor zijn ondermeer betaalbare huur- en koopwoningen nodig, voldoende werk 
en een interessant cultureel en recreatief aanbod. Voorzieningen voor ouderen hebben onze 
bijzondere aandacht. 
Dorpsontwikkeling / leefbaarheid: Leefbaarheid in Baarle wordt op peil gehouden door 
actieve samenwerking tussen inwoners, gemeente en instellingen. Samen met de bevolking 
willen wij werkgroepen instellen, waar de gemeente structureel mee overlegt over gewenste 
ontwikkelingen in wijken en buurten. In Ulicoten wordt het DOP doorontwikkeld. 
Natuur en milieu: We pleiten voor oprichting van een werkgroep ‘landschap en biodiversiteit’, 
met geïnteresseerde burgers, ter zake deskundige maatschappelijke belangengroeperingen 
en ambtenaren, om gezamenlijk plannen te ontwikkelen ter verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van de biodiversiteit.  
Toerisme: De gemeente stelt een heldere toeristische visie op en formuleert samen met 
Baarle-Hertog beleid gericht op toekomstige recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Het 
behoud van natuurwaarden en kleinschaligheid dient gewaarborgd te zijn en alle 
belanghebbenden worden betrokken bij het opstellen van deze visie. De visie wordt vertaald 
naar een uitvoeringsbeleid met handhavingmogelijkheden, zodat nieuwe toeristische 
ontwikkelingen ook in kwaliteit en omvang beheersbaar blijven. 
Ruimtelijke ordening en woningbouw: De VPB staat voor een milieuvriendelijk ruimtelijk 
ordeningsbeleid, dat zuinig omspringt met de beschikbare ruimte en verstening van het 
buitengebied tegen gaat.  
Gelet op het grote aantal bezwaren bij het bestemmingsplan buitengebied en de loskoppeling 
van de LOG’s, verdient de afronding van het bestemmingsplan een nadere overweging.  
De VPB is voor een voorzichtige en zorgvuldige woningbouwontwikkeling. Wij willen daarbij 
het accent leggen op huizen en bouwpercelen voor starters, jongeren en ouderen. 
Bezuinigingen: De komende jaren zal er door de rijksoverheid bezuinigd worden en dat 
werkt door naar de gemeente. We realiseren kostenbesparingen door: een efficiënte 
bedrijfsvoering bij de gemeente en betere samenwerking met omliggende gemeentes. We 
willen extra uitgaven en ongewenste kosten voor het voeren van procedures en dergelijke 
voorkomen door het voeren van een transparante politiek en door meer betrokkenheid van de 
burgers te krijgen. 
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Baarle-Nassau is Millenniumgemeente: 
 
Duurzaamheid: 
De VPB kiest ervoor om in de komende termijn het thema duurzaamheid nadrukkelijk op de 
agenda te plaatsen. Wij willen dat de leefbaarheid binnen onze gemeente ook op lange 
termijn gewaarborgd blijft, voor ons en zeker ook voor de generaties die na ons komen. Wij 
willen het milieu zo min mogelijk belasten en willen zuinig omgaan met grondstoffen. De 
maatschappelijke en landschappelijke kwaliteiten waar we in Baarle over beschikken zoals 
het leefmilieu en de voorzieningen in de kernen en het natuurschoon in ons buitengebied 
willen wij behouden. We kiezen voor goed openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, 
milieuvriendelijke bedrijvigheid en compact bouwen binnen de bebouwde kom. We willen 
geen grote megabedrijven in ons buitengebied die het landschap aantasten en de 
volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. We ontwikkelen beleid ter bevordering van de 
biodiversiteit. 
De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. Dit doet ze bijvoorbeeld door zelf 
duurzaam in te kopen, nieuwe vormen van duurzame energie te stimuleren, afspraken met 
corporaties en ontwikkelaars te maken over duurzaam bouwen, milieuvriendelijk beheer en 
onderhoud, de technische systemen in de openbare ruimte milieuvriendelijker uit te voeren 
en milieuvergunningen voor bedrijven strikter te beoordelen en strenger te controleren. De 
gemeente heeft de Countdown 2010 verklaring mede ondertekend en gaat in de komende 
raadsperiode de biodiversiteit actief bevorderen. 
Energie besparen: 
De gemeente streeft naar energiebesparing en toepassing van groene stroom en nieuwe 
vormen van duurzame energie bij haar eigen gebouwen en projecten. Zij brengt de 
mogelijkheden voor energiebesparing tevens onder de aandacht van haar inwoners. 
Ondersteunen van initiatieven: 
VPB vindt de door de gemeente ingeslagen weg om lokale initiatieven t.a.v. duurzaamheid, 
energiebesparing en ontwikkelingshulp te ondersteunen een goede zaak. Deze lijn dient 
doorgezet te worden. 

1. Burger, Bestuur en veiligheid 

1.1 Burger 

Besluitvorming: 
De gemeente is er voor de burgers, daarom wil de VPB de burgers in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. Niet externe bureaus bepalen het 
beleid maar de inwoners zelf. 
Directe democratie: 
Wij vinden inspraak en betrokkenheid van burgers belangrijk. We zijn niet enkel 
geïnteresseerd in hun stem, maar ook in hun mening. Democratie “van onder naar boven”, 
hiervoor mogelijk zijn gerichte enquêtes, volksraadplegingen en eventueel een referendum. 
De kwaliteit van informatieavonden moet worden verbeterd en de gemeente moet 
structureel met de inwoners overleggen over gewenste ontwikkelingen in wijken of buurten. 
De VPB staat hier een actieve opstelling van de gemeente voor. 
Informatie naar en van de burgers: 
De gemeente zorgt voor het juist, volledig en actueel informeren van haar burgers. Naast de 
gebruikelijke informatie in Ons Weekblad wordt de website hiervoor steeds belangrijker. De 
gemeente houdt inwoners op de hoogte van het verloop van procedures waarbij zij 
betrokken zijn. Burgers kunnen op eenvoudige wijze klachten of meldingen kwijt en ideeën 
voor verbeteringen aanleveren. 
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Website: 
De gemeente maakt haar website toegankelijker en zorgt dat informatie op de website 
sneller beschikbaar komt. Ook verbetert zij het digitale archief en de zoekfuncties. De 
gemeente brengt haar website onder de aandacht van burgers. 

1.2 Bestuur 

Gemeenteraad: 
De raad dient de richting van het beleid aan te geven en het politieke debat in de 
raadsvergadering te voeren. De structuur van raadsvergaderingen dient te veranderen in 
een systeem met informatieve vergaderingen en besluitvormende vergaderingen. De raad 
kan daardoor de kaders stellen en controle uitoefenen op de uitvoering van het beleid door 
het college. De raad dient daarbij haar agenda grotendeels zelf te bepalen.  
Opdat het dualistisch systeem ook bij de bevolking gaat leven, dienen raadsvergaderingen 
minder ambtelijk en technocratisch te zijn. De werkwijze met commissies verdient een 
gezamenlijke heroverweging bij de Raad. 
Ambtelijke organisatie: 
Om de gemeentelijke uitgaven te kunnen beheersen dient het ambtenarencorps beperkt te 
blijven in omvang en dient zo min mogelijk met externe bureaus gewerkt te worden. 
Leidinggevenden sturen op inzet, betrokkenheid, dienstbaarheid en professionaliteit van 
medewerkers. In de organisatiestructuur van de gemeente staan dienstverlening en 
klantgerichtheid centraal, ook richting ondernemers. 
Intergemeentelijke samenwerking: 
Waar het maar enigszins kan werken we samen met andere gemeentes, om voordelen van 
schaalvergroting te kunnen benutten. Naast financieel voordeel streven we daarbij 
kwaliteitsverhoging na.  
Samenwerking met Baarle-Hertog: 
Bij zaken van gemeenschappelijk belang is het vanzelfsprekend om samen te werken met 
Baarle-Hertog. We streven daarom naar een “klimaat van samenwerking”, zodat altijd 
gekeken wordt of samenwerken met Baarle-Hertog nuttig en wenselijk is. Samenwerken 
dient met open vizier, maar wel op zakelijke basis te geschieden. 
GOB: 
De vergaderingen van het GOB moeten zinvoller worden door een beter gestructureerde 
agendavorming in combinatie met een betere inhoudelijke- en politieke voorbereiding die 
verder gaat dan portefeuillehoudersoverleg. (GOB = Gemeenschappelijk Orgaan Baarle, 
vergadering van de raden van Baarle-Hertog en Nassau samen). 

1.3 Veiligheid 

Politie / BOA: 
De gemeente moet gestructureerd contact hebben met de politie en aangeven waar de 
prioriteiten liggen. De gemeente dient meer initiatief te nemen en te coördineren. 
De wijkagent moet meer uren effectief beschikbaar zijn voor Baarle-Nassau en ook op 
cruciale tijden aanwezig zijn. De BOA dient te blijven en op willekeurige tijdstippen controles 
uit te voeren. 
Brandweer: 
Voorzieningen in stand houden. Kosten evenredig verdelen over gemeentes van de 
brandweerregio. 
Vuurwerk: 
Grootschalige opslag en veelvuldig transport van vuurwerk is risicovol, ook voor de inwoners 
van Baarle-Nassau die in de buurt van een vuurwerkwinkel wonen. Samen met Baarle-
Hertog lossen we dit veiligheidsprobleem op. Bijvoorbeeld door meer controle uit te oefenen 
op het transport van vuurwerk naar de winkels en te controleren of de winkels voldoen aan 
de veiligheidseisen.  
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Handhavingsbeleid: 
Het handhavingsbeleid is begin 2010 geactualiseerd, waarbij de ambtelijke capaciteit voor 
handhaving fors is uitgebreid. Dit was conform ons beleid. Toch verwachten we dat in 
Baarle-Nassau nog ontoelaatbare / onwettige situaties voor zullen komen. Deze illegale 
situaties gedogen leidt tot een ongewenste rechtsongelijkheid. Om dit een halt toe te roepen 
willen wij blijvend aandacht voor controle en handhaving en moet de gemeente de burgers 
beter informeren over wat wel en niet is toegestaan. Dat de gemeente gerechtelijke 
uitspraken naast zich neer legt achten wij onaanvaardbaar, ook tegenover de betrokken 
burgers. Tegelijkertijd willen we kritisch kijken naar de noodzaak van bestaande lokale 
regelgeving en waar mogelijk de regeldruk verminderen. 
Overlast uitgaanspubliek: 
Om overlast van het uitgaanspubliek te beperken zijn wij voor vroeger sluiten van 
horecagelegenheden: “Vroeg op stap”. 

2. Onderwijs, Welzijn en Zorg 

Subsidiebeleid: 
De subsidieverordening wordt inhoudelijk geëvalueerd en aangepast. We zullen daarbij 
prioriteiten stellen. 
MFA Ulicoten: 
We onderzoeken de noodzaak en de mogelijkheid tot het oprichten van een 
MultiFunctionele Accommodatie (MFA) in Ulicoten. Indien het meerwaarde biedt en haalbaar 
is, realiseren we de MFA in Ulicoten.  

2.1 Onderwijs 

Basisonderwijs: 
We hebben sinds kort een “Brede school” met een goed gebouw, waarin de scholen en de 
overige gebruikers elk hun eigen plek hebben. De inhoudelijke samenwerking tussen de 
gebruikers dient verder uitgebouwd te worden.  
De kwaliteit van onze brede school is hoog en dit willen we graag zo houden en breder 
bekend maken. 
Voortgezet onderwijs: 
Ons beleid is gericht op het behouden van De la Salle met het huidige onderwijsaanbod. 

2.2 Maatschappelijke ondersteuning 

Kinderen: 
De Brede School zorgt voor een betere samenwerking tussen de organisaties die zorg voor 
kinderen bieden. Daarnaast vinden wij het van belang om de recreatiemogelijkheden voor 
kinderen uit te breiden. 
Jongeren: 
Positieve aandacht voor jongerenwerk. Reële wensen van de jeugd worden gehonoreerd. 
Bij nieuwbouwplannen in onze dorpen wordt ruimte voor de jeugd gereserveerd! Vernieuwde 
start van het Jongerenwerk. 
Cliëntenparticipatie: 
Het beleidsplatform Welzijn moet alle doelgroepen vertegenwoordigen, zoals jongeren, 
ouderen, mensen met een beperking en cliënten van de GGZ.  
Dorpsontwikkeling / leefbaarheid:  
De leefbaarheid in de gemeente Baarle-Nassau wordt op peil gehouden door actieve 
samenwerking tussen inwoners, gemeente en instellingen. Samen met de bevolking willen 
wij werkgroepen instellen, waar de gemeente structureel mee overlegt over gewenste 
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ontwikkelingen in wijken en buurten. In Ulicoten wordt het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) 
doorontwikkeld tot een integraal DOP. 

2.3 Volksgezondheid 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 
We bouwen het centrum voor jeugd- en gezin (CJG) uit tot een laagdrempelig inlooppunt 
waar ouders en jongeren terecht kunnen voor allerlei informatie en met hun vragen over 
opvoeden en opgroeien. Dat doen we door het instellen van een Zorg Advies Team bij 
Brede School Uilenpoort. Door het versterken van de zorg op school wordt deze zelf een 
onderdeel van het CJG.  
Drugs- en alcoholpreventie: 
De preventie van drugs- en alcoholgebruik gebeurt onder andere door het bieden van 
voorlichting door de GGD in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
pleiten wij voor een betere samenwerking tussen de betrokken partijen zoals 
Novadic/Kentron, GGD, het lokale jongerenwerk en welzijnsorganisaties. De jongerenwerker 
heeft een signalerende functie en bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen. 
Ook ouders/verzorgers zullen betrokken worden bij drugs- en alcoholpreventie. 
Daarnaast intensiveren we het handhavingregime en zal de gemeente de controle 
verscherpen in samenwerking met de politie.  

2.4 Kunst en Cultuur 

Cultureel Centrum: 
We onderkennen het belang van het Cultureel Centrum. Mensen moeten elkaar hier kunnen 
ontmoeten. De kosten van het Cultureel Centrum zijn momenteel echter erg hoog en 
moeilijk te beheersen. Wij willen een structurele oplossing vinden waarmee de kosten van 
het Cultureel Centrum kunnen worden beheerst en waarmee tegelijkertijd de toekomst van 
het Cultureel Centrum kan worden veilig gesteld. 
Cultuurhistorie: 
De VPB wil graag, samen met de Heemkundekring en de ABC milieugroep onderzoeken welke 
locaties in Baarle behouden moeten blijven voor de toekomst en daar een goede invulling aan geven. 
We willen de toegankelijkheid van het buitengebied voor bewoners en recreanten helpen vergroten 
door –in goed overleg met grondeigenaren– oude paden te herstellen en nieuwe doorsteekpaden te 
realiseren. 

2.5 Sport 

Sportvoorzieningen: 
We onderkennen het maatschappelijke belang van sport. Daarom zijn de afgelopen 
raadsperiode veel voorzieningen voor buitensporten gerealiseerd of verbeterd. We blijven 
open staan voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij voorzieningen multifunctioneel zijn en 
intensief gebruikt kunnen worden. Indien er sprake is van nieuwe voorzieningen zal daarom 
vooraf onderzoek plaats moeten vinden naar de gewenste functionaliteit, 
gebruiksverwachting en kosten. We inventariseren o.m. de mogelijkheid tot verbetering van 
kleedruimte en douches bij Atletiekvereniging Gloria.  

2.6 Ouderen 

Het project “Ouderenproof” heeft goede resultaten opgeleverd. In Baarle-Nassau zal de 
vergrijzing verder doorzetten en beleid voor ouderen blijft dus zeer belangrijk. Het 
voorkomen van eenzaamheid onder ouderen is hierbij een aandachtspunt. 
De uitbreiding van voorzieningen voor ouderen moet gelijke tred houden met de toename 
van de zorgbehoefte. 
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3. Sociale zaken 

WMO-loket: 
We bouwen het WMO-loket uit tot een laagdrempelig, breed informatiepunt voor 
maatschappelijke zaken. Hieronder zullen ook het vrijwilligerspunt en organisaties voor 
mantelzorg komen te vallen. Burgers moeten hier terecht kunnen met problemen op allerlei 
gebied, onder meer betreffende wonen, welzijn en zorg.  
Achterstandsbeleid: 
We kennen prioriteit toe aan het opheffen van achterstanden in de leefsituatie van personen 
met een geringe financiële draagkracht. We willen armoede en sociale uitsluiting voorkomen 
door het laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar regulier of gesubsidieerd betaald 
werk en waar nodig door inkomensondersteuning. Wij stellen daarom een sport / 
welzijnsfonds in. De gemeente geeft hierover actieve voorlichting. 
Financieel steuntje in de rug: 
De gemeente biedt extra (financiële) steun aan mensen die het langdurig met een 
minimuminkomen moeten doen.  
Voorzieningen: 
Aan mensen die belemmeringen ondervinden in hun dagelijks functioneren, vanwege ziekte 
of handicap, verstrekt de gemeente voorzieningen om die belemmering te helpen 
verminderen. 

4. Toerisme en Economie 

4.1 recreatie en toerisme 

Visie en beleid: 
De toeristische sector is van betekenis voor de economie en levendigheid van Baarle en 
draagt ook bij aan de werkgelegenheid. Detailhandel, horeca, campings etc. zijn voor een 
groot deel van hun omzet afhankelijk van het toerisme. Van ons hoeft Baarle echter geen 
Sluis of Valkenburg te worden. De gemeente stelt een toeristische visie op en formuleert 
samen met Baarle-Hertog beleid gericht op toekomstige recreatieve en toeristische 
ontwikkelingen. Het behoud van natuurwaarden en kleinschaligheid dient gewaarborgd te 
zijn en alle belanghebbenden worden betrokken bij het opstellen van deze visie. Ons doel is 
een heldere visie te formuleren die vertaald kan worden naar een uitvoeringsbeleid met 
handhavingmogelijkheden, zodat nieuwe toeristische ontwikkelingen ook in kwaliteit en 
omvang beheersbaar blijven. 
VVV: 
Vakantiegangers die hier overnachten komen ook voor de regio. Promotie van het toerisme 
dient daarom in regionaal verband plaats te vinden. De positie van de VVV dient vastgelegd 
te worden in de op te stellen toeristische visie. De VVV moet ook een realistische bijdrage 
van het bedrijfsleven krijgen. 
Evenementen: 
De aantrekkelijkheid van het Baarlese centrum mag versterkt te worden. Kleine toeristisch of 
recreatief gerichte evenementen moeten in het centrum plaats kunnen vinden. Als een 
activiteit op de Loswal plaatsvindt, dan wordt een andere parkeergelegenheid voorzien. De 
nieuwe inrichting van het sint Annaplein maakt dit ook een geschikte locatie voor 
kleinschalige evenementen. 
Verpaupering: 
Om Baarle aantrekkelijk te houden wordt verpaupering in het centrum tegengegaan. 
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4.2 Economische zaken 

Bedrijvigheid: 
De gemeente voert een actief, voorwaardenscheppend economisch beleid. Er wordt vooral 
ingezet op uitbreiding van nijverheid en kleinere, milieuvriendelijke bedrijvigheid en de 
dienstensector. De gemeente gaat over tot het inrichten van een nieuw bedrijventerrein, 
nadat de beschikbare terreinen optimaal zijn benut door onder meer revitalisering. Ook zijn 
wij voor verfraaiing van industrieterreinen door een groene aankleding. 
We willen graag dat vernieuwende bedrijven die gericht zijn op duurzaamheid zich in Baarle 
vestigen. 
Overleg: 
De gemeente blijft op de hoogte van wat er onder de ondernemers leeft door regelmatig 
periodiek overleg met vertegenwoordigers van het plaatselijke bedrijfsleven. 
Werkgelegenheid: 
Om de werkgelegenheid in Baarle in stand te houden en te bevorderen steunt de gemeente 
het plaatselijke bedrijfsleven in haar functioneren. 
Bedrijfsactiviteiten in het buitengebied: 
Nevenactiviteiten zoals “kamperen bij de boer” worden onder voorwaarden toegestaan. 
Bedrijfsactiviteiten die niet aan het buitengebied zijn gebonden zien wij liever op het 
industrieterrein zodat het buitengebied aantrekkelijk blijft voor recreatieve functies. 

5. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 

5.1 wegen 

Gemeentelijke wegen: 
Het behoud en de kwaliteit van de onverharde wegen (de zandwegen) verdient de nodige 
aandacht en dient ook in het kader van de Reconstructie gewaarborgd te worden. Ook willen 
we “Ommetjes”, (laten) realiseren. Dit zijn relatief korte wandelroutes, die liefst vanuit de 
bebouwde kommen, bij voorkeur over zandpaden en via doorsteken lopen. Zo’n route doet 
waar dat kan een cultuurhistorische plek aan en wordt zo mogelijk voorzien van nieuwe 
landschapselementen.  
Provinciale wegen: 
Met de aanstaande aanpassing van de N260 in de vorm van een nieuwe rondweg om 
Baarle-Centrum en een reconstructie van het traject Baarle-Grens dient alsnog extra 
aandacht te worden geschonken aan de beoordeling van de kwaliteit van de provinciale 
voorstellen, met name op het gebied van de landschappelijke inpassing (laanbomen e.d.), 
de geluids- en fijnstofoverlast en de veiligheid voor aan- en omwonenden (doorsnijding 
buurtschappen). 
Trottoirs: 
We willen dat onze trottoirs goed onderhouden worden, zodat ook mensen met 
kinderwagens en mindervaliden hier veilig gebruik van kunnen maken. Momenteel is de 
kwaliteit op vele plaatsen onvoldoende. 
Straatverlichting: 
Waar mogelijk vervangen we oude armaturen door de nieuwste energiezuinige types. 

5.2 Groen 

Openbare ruimte: 
De gemeente zorgt voor een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. De bevolking 
wordt betrokken bij de inrichting van het dorp, bijvoorbeeld bij speelterreinen, invulling 
terrein van de voormalige midgetgolfbaan en uitlaatplaatsen voor honden.  
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Provinciale wegen (omlegging en reconstructie N260): groene landschappelijke inpassing, 
waaronder tweezijdige laanbomen (zomereiken) over het gehele traject. 
Aanplanten van groen: 
De toename van CO2 uitstoot (ondermeer door de toenemende verkeersbelasting) dient 
gecompenseerd te worden door nieuwe bomen aan te planten. Wij willen in dit kader ook 
een groene dooradering van het buitengebied bevorderen. Een koppeling met de jaarlijkse 
“boomplantdag” is hier goed mogelijk.  
Ecologisch maaien van bermen: 
Het ecologisch bermbeheer, wat reeds op een aantal plaatsen uitgevoerd wordt,  wordt verder 
uitgebouwd. 
Speelterreinen: 
De recreatiemogelijkheden voor kinderen wordt uitgebreid. Speelterreinen, zoals het 
Korenbloemplein worden (her)ingericht in samenspraak met de inwoners.  
Bomenbeleidsplan: 
Het bomenbeleidsplan wordt door de gemeente zelf, samen met ABC milieugroep, 
Mark&Leij en ZLTO opgesteld. 

5.3 Verkeer en vervoer 

Verkeersstructuur: 
In het nieuwe verkeersstructuurplan wordt een optimale benutting van de omlegging 
nagestreefd. 
Centrum: 
Er wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het centrum van Baarle, 
bijvoorbeeld door het instellen van laad- en lostijden of –zones.  
Verkeersveiligheid: 
We bevorderen de verkeersveiligheid door het nemen van duurzame maatregelen. 
Maatregelen voor voetgangers en fietsers hebben hierbij prioriteit. In het nieuwe 
verkeersstructuurplan wordt expliciet gekeken naar de verkeerssituatie bij de Brede School. 
We zorgen voor ‘kinderlinten’. Dat zijn zo veilig mogelijke routes naar en van scholen en 
sportpark. 
Ook willen we de busroute wijzigen, en er dient een bushalte te komen in de Oranjelaan. 

6. Milieu en afval 

6.1 Milieu 

De gemeente heeft op milieugebied een voorbeeldfunctie. Ieder beleid in de gemeente 
wordt getoetst op milieueffecten en op duurzaamheid. 
De gemeente stelt een actieplan op voor het voeren van een klimaatbeleid. 

6.2 Afval 

Verminderen van afval, afvalscheiding en compostering dienen te worden gestimuleerd. 
Voorkomen en verwijderen van zwerfvuil blijft aandacht houden. We onderzoeken bijv. of er 
behoefte is aan een luiercontainer. 

6.3 Riolering en Waterhuishouding 

Er komt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP), met speciaal aandacht voor beperking 
van de overlast bij zware regenval, gescheiden rioolwatersystemen en afkoppelen van 
verhard oppervlak.  
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7. Ruimtelijke ontwikkeling 

7.1 Bouwen, volkshuisvesting en monumenten 

Algemeen: 
De VPB is voor een voorzichtige en zorgvuldige woningbouwontwikkeling. Daarom wordt het 
jaarprogramma van de woonvisie elk jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Vanuit 
duurzaamheid en om verstening van het buitengebied tegen te gaan geldt dat er gestreefd 
wordt naar inbreiding in de bebouwde kom. 
We maken keuzes in het belang van onze burgers! 
Nieuwbouw: 
Wij willen meer huizen en bouwpercelen voor starters, jongeren en ouderen. Ook moeten er 
meer sociale huurwoningen komen, vooral voor kleine huishoudens, zodat de ontstane 
scheefgroei rechtgetrokken wordt. Daartoe dienen afspraken gemaakt te worden met de 
woningbouwcorporatie(s). Nieuwe woningen zijn bij voorkeur levensloopbestendig. 
Duurzaamheid en energiebesparing: 
Bij nieuwbouw is er nadrukkelijk aandacht voor gebruik van duurzame materialen, 
voorzieningen en bouwmethoden. Ook is er aandacht voor toepassing van materialen die de 
biodiversiteit in de woonomgeving bevorderen. Nieuwe woningen hebben bij voorkeur een 
energielabel A. We nemen energiebesparingsmaatregelen op in vergunningen, (bijv. EPC 
lager dan 0,5). De gemeente brengt duurzame energiebesparende maatregelen zoals  
zonneboilers, zonnepanelen, HRe-ketel en goede isolatie onder de aandacht van de 
inwoners. Bij bestaande woningbouw subsidieert de gemeente het aanbrengen van 
duurzame energiemaatregelen.  
Gronduitgifte: 
De gemeente hanteert een evenwichtig (doelgroepen) beleid bij gronduitgifte en 
woningbouw. Ook jongeren dienen in aanmerking te komen voor betaalbare woningen. 
Bouwen in eigen beheer (en collectief particulier opdrachtgeverschap) dient ook bij kleinere 
kavels mogelijk te zijn. De gemeente geeft geen grote kavels uit, de bestaande ruimte voor 
ruimte locaties voorzien hierin voorlopig in voldoende mate. 
De grondprijzen mogen marktconform zijn. 
Bescherming van bomen die beeldbepalend zijn voor d e woonomgeving: 
De gemeente hanteert het bomenbeleidsplan als beleidsmiddel. 
Landgoederenregeling: 
De VPB wil geen nieuwe villawijken in het buitengebied. 

7.2 Natuur en landschap 

VPB kiest voor een verdergaande verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij 
de kwaliteit van ons Baarlese Buitengebied als zeer belangrijk wordt beschouwd. Zeker nu 
de besluitvorming over de inrichting en kwaliteit van het buitengebied steeds meer bij de 
gemeentes ligt en minder bij Rijk en Provincie, moeten we verstandig met het buitengebied 
omgaan, met oog voor duurzaamheid en biodiversiteit. 
We pleiten voor oprichting van een werkgroep ‘landschap en biodiversiteit’, met 
geïnteresseerde burgers, ter zake deskundige maatschappelijke belangengroeperingen en 
ambtenaren, om gezamenlijk plannen te ontwikkelen ter verbetering van de landschappelijke 
kwaliteit en ter bevordering van de biodiversiteit.  
Natuur: 
Natuur en landschap dienen te worden versterkt. De Ecologische Hoofdstructuur willen we 
beschermen tegen aantasting en verstoring.  
We bevorderen de biodiversiteit. Hiertoe worden bijv. ecologische verbindingszones 
waaronder faunapassages aangelegd. Ook willen wij de beplanting van de gemeentelijke 
zandwegen ter hand nemen. De gemeente zet zich inmiddels in voor het voortbestaan van 
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de boomkikker, maar te denken valt ook aan een tweede plant- of diersoort die kenmerkend 
is voor onze omgeving en bescherming verdient. 
Landschap: 
Baarle ligt in een aantrekkelijk landschap. Bij grootschalige ontwikkelingen in de groene 
driehoek tussen Breda, Tilburg en Turnhout dient de structuur van dit gehele gebied 
meegenomen te worden.  Ruimtelijke ontwikkelingen moeten dus in een groter geheel 
bekeken worden. 
Het behouden van de open groene ruimte tussen de verschillende kernen vinden wij van 
groot belang. Ook dient er (onder meer) aandacht te blijven voor het behoud van zandpaden 
voor wandelroutes, het realiseren van zgn. “Ommetjes”, behoud of uitbreiding van 
stiltegebieden en het tegengaan van lichthinder. 
Samen met de werkgroep “landschap & biodiversiteit” bespreken we de visie op het 
landschap en de natuur en leggen deze vast in een landschapsplan. 
Ondersteuning: 
We ondersteunen initiatieven die onderlinge verbanden tussen landbouw, natuur en 
bewoners bevorderen. 
Blauwe en Groene diensten: 
De kwaliteit van het landschap in het buitengebied bevorderen door toepassing van de 
stimuleringssubsidie blauwe en groene diensten. 
Lokale initiatieven voor recreatief medegebruik van  het buitengebied 
Particuliere en anderszins lokale initiatieven die een recreatief medegebruik van het 
buitengebied mogelijk maken, willen we zorgvuldig beoordelen en onder voorwaarden 
kansen bieden en faciliteren.  
Golfbaan: 
Het idee om in Baarle een golfbaan aan te leggen in het buitengebied wordt door VPB niet 
bij voorbaat afgewezen, maar zal kritisch beschouwd worden. De eerste stap is een 
gemeentelijke structuurvisie en een onderzoek naar de effecten van deze ruimtelijke 
ontwikkeling op landschap, milieu, verkeer en te verwachten overlast (horeca, auto’s). In het 
onderzoek komen de diverse alternatieve locaties, een marktverkenning, concurrentie- en 
aanbestedingsoverwegingen aan de orde. Ook dienen de financiële consequenties en 
risico’s voor de gemeente en de omwonenden duidelijk gemaakt te worden. Vervolgens 
dient na politieke afweging een zorgvuldige en transparante bestemmingsplanprocedure in 
gang gezet te worden waarbij burgers, belanghebbenden en raadsleden hun inbreng 
kunnen hebben.  

7.3 Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening: 
De VPB staat voor een milieuvriendelijk ruimtelijk ordeningsbeleid, dat zuinig omspringt met 
de beschikbare ruimte en verstening van het buitengebied tegen gaat.  
Exploitatieopzetten: 
De gemeente is een actieve speler op de grondmarkt. Bij het ontwikkelen van nieuwe 
bouwplannen dient gewaarborgd te zijn dat Baarle een “groene” gemeente blijft. Wij zijn 
voorstander van betaalbare woningen voor ouderen op loopafstand van winkels en 
zorgvoorzieningen. Bij vaststelling van grondprijzen dient rekening gehouden te worden met 
de gewenste (gedifferentieerde) prijzen van de te bouwen woningen, bebouwingsdichtheid 
en gewenste maatschappelijke voorzieningen. 
Mochten er toch op termijn landgoederen of golfresorts ontwikkeld worden op gemeentelijk 
grondgebied, dan dient ook hier sprake te zijn van een gegarandeerd batig financieel saldo 
voor de gemeente in plaats van een aanslag op de gemeentekas vanwege de benodigde 
openbare voorzieningen, ontsluitingsstructuren (verkeer, nutsvoorzieningen, energie), e.d. 
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Landbouw: 
In verband met de volkshygiëne (MRSA, Q-koorts etc.) zijn wij bezorgd over de toenemende 
grootschaligheid van de intensieve veehouderij. Wij geven de voorkeur aan kleinschaligheid 
boven megastallen. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen willen we slechts toestaan na een 
onderzoek naar milieu effecten en een zorgvuldige afweging waarin duurzaamheidscriteria 
als diervriendelijk, milieuvriendelijk, volkshygiëne en landschappelijke inpassing een grote 
rol moeten spelen. 
LOG’s: 
In het licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van volkshygiëne en 
maatschappelijke debatten vraagt de VPB zich af of het niet tijd is voor een herbezinning 
omtrent de eerdere politieke keuze om op Baarles grondgebied te komen tot de inrichting 
van Landbouw OntwikkelingsGebieden (LOG’s) voor de intensieve veehouderij. De VPB wil 
alleen bedrijfsverplaatsingen naar een LOG vanuit kwetsbare gebieden binnen onze eigen 
gemeente. 
Bestemmingsplan buitengebied: 
Vanwege het grote aantal bezwaren, de loskoppeling van de LOGs 
(landbouwontwikkelingsgebieden), de Reactieve Aanwijzing van de Provincie, de 
onduidelijkheden omtrent de legalisering van gedoogde situaties en het grote aantal 
wijzigingen en onduidelijkheden in het voorliggend plan, is er momenteel geen sprake meer 
van de oorspronkelijk beoogde integrale, transparante en adequate benadering van de 
toekomstige ruimtelijke ordening van ons gehele buitengebied. De VPB beziet de huidige 
situatie met zorg en onderkent het risico dat de Raad van State in de loop van 2010 kan 
besluiten tot de gedeeltelijke- of zelfs gehele vernietiging van het Raadsbesluit van 16 juli 
2009, dit op grond van de talrijke beroepszaken. Een herbezinning is op zijn plaats, wellicht 
dient het bestemmingsplan op een andere manier aangepakt en afgerond te worden. De 
juridische, ruimtelijke en financiële gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Dit zal nader 
onderzocht moeten worden en in een politiek debat besproken moeten worden. 
Bestemmingsplan Kom: 
Er komt een nieuw bestemmingsplan voor de kom van Baarle-Nassau. De procedure 
rondom dit plan wordt transparant gevoerd. Er wordt begonnen met een startnotitie waar alle 
belanghebbenden invloed op uit kunnen oefenen. Ook binnen de bebouwde kom is een 
(beknopte) structuurvisie wenselijk. 

8. Algemene Dekkingsmiddelen 

Financieel beleid: 
De gemeente voert een dusdanig (financieel) beleid dat de belastingdruk beperkt blijft. Meer 
samenwerken met andere gemeentes, met als doel het behalen van voordelen door 
schaalvergroting en een continu innoverende ambtelijke organisatie zijn hiervoor nodig. 
OZB: 
We willen de belastingdruk voor onze burgers beperkt houden. Alleen als er een 
daadwerkelijke verbetering van het voorzieningenniveau gerealiseerd wordt, is een beperkte 
stijging van de OZB bespreekbaar. 
Forensen- en toeristenbelasting: 
De forensen- en toeristenbelasting mogen tenminste meestijgen met inflatie. 

Tenslotte 

Ons programma maakt wel degelijk het verschil! 
We vertrouwen er op dat U dit ook zo ziet. 

 


