1. Visie gemeente Bergeijk
Inleiding
De gemeenteraad van Bergeijk heeft op 27 juni 2017 de bestuurlijke toekomstvisie vastgesteld na een
intensief proces met inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld, onderwijs en omliggende
gemeenten. Tijdens dit proces zijn de ambities, opgaven en uitdagingen opgehaald. Samenvattend
komt hieruit naar voren dat Bergeijk zich kenmerkt door een sterke sociale cohesie en bruisend verenigingsleven. Iedere kern heeft een uitstekend voorzieningenniveau. Problemen worden doorgaans
op kernniveau opgelost. Bergeijk is bestuurlijk stabiel, financieel gezond en heeft een robuuste ambtelijke organisatie. Het gaat goed in Bergeijk. Bergeijk kenmerkt zich door een krachtige gemeenschap
die in staat is een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze ambities en opgaven. De wijze
waarop daar invulling aan gegeven wordt is vanuit bestuurlijke zelfstandigheid en een duurzame samenwerking met de Kempengemeenten.
In de toekomstvisie zijn in paragraaf 3.1 de ambities, opgaven en uitdagingen als volgt geformuleerd:
Het behoud van de leefbaarheid in de kernen
Het behoud van de leefbaarheid in de kernen kan worden gezien als dé kernambitie en tegelijkertijd
een grote opgave voor de gemeente Bergeijk. Cruciaal voor het behoud van de leefbaarheid is het op
peil houden van het voorzieningenniveau met aandacht voor jong en oud. Ook de ruimtelijke ontwikkeling verdient aandacht. Door de toename van het aantal 65-plussers zal de behoefte aan eenpersoonswoningen toenemen en om jongeren te kunnen behouden, zal ook op hen de woningvoorraad
afgestemd moeten worden. Voor de leefbaarheid en dynamiek in de kernen is daarnaast de bereikbaarheid cruciaal. Ontsluiting van de kernen door openbaar vervoer, via de weg, maar ook door het
verbeteren van het fietspadennetwerk is belangrijk. Richting Eindhoven, maar bijvoorbeeld ook België
waar mensen werken en studeren. Tot slot verdient het evenwicht tussen de agrarische functie en
leefbaarheid van het landelijke gebied (aantrekkelijk woonklimaat) de aandacht.
Het zijn van een groene en duurzame gemeente
De ambitie een groene en duurzame gemeente te zijn staat in relatie tot de leefbaarheid, maar is dusdanig belangrijk dat deze ambitie ook op zichzelf aandacht verdient. In de geest van het rentmeesterschap wordt een goede zorg voor de natuur en het doel in 2025 energieneutraal te zijn als een belangrijke ambitie gezien. Daarnaast is er de wens om meer toeristen naar het gebied te trekken en om
in te zetten op een aantrekkelijk leefklimaat voor de mensen die werkzaam zijn in het stedelijk gebied.
De geschetste ambities zijn grensoverschrijdend en beperken zich niet alleen tot Bergeijk. Daarmee is
feitelijk sprake van een regionale opgave op dit punt. Voor Bergeijk liggen samenwerkingsmogelijkheden binnen de Kempen (westen) en met Valkenswaard (oosten) voor de hand, maar ook richting België (bijvoorbeeld Lommel) zijn er mogelijkheden.
Het zijn van een zelfstandige gemeente
De gemeente Bergeijk heeft de ambitie een zelfstandige gemeente te blijven. Zowel het bestuur en
het ambtenarenapparaat als ook de inwoners delen deze ambitie. De heersende opvatting is dat Bergeijk er goed voor staat en er daardoor geen noodzaak is tot herindelen met andere gemeenten.
Daarnaast bestaat er de zorg dat een herindeling ten koste gaat van het bestuurlijk contact met de
burger. Bergeijk is er juist van overtuigd dat dit contact met de burger - te realiseren door de schaal
die Bergeijk nu heeft – essentieel is bij het samen met de burgers blijven oppakken van de ambities
en het aangaan van diverse uitdagingen. De ambitie zelfstandig te willen blijven brengt op sommige
thema’s opgaven en uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld kijkend naar de transities rond de gemeentelijke taken op het sociale domein en rond de komst van de Omgevingswet. Deze vragen om
een grotere en andere inzet van bestuur, ambtenaren én inwoners.

Het behoud van de financiële kracht van de gemeente
Bergeijk staat er financieel solide voor. Maar om aan alle ambities en opgaven te kunnen voldoen, is
het belangrijk als gemeente financieel krachtig te blijven. Het behoud van de financiële kracht van de
gemeente is cruciaal voor het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook cruciaal voor het
blijven van een zelfstandige gemeente. Er ligt een opgave in het zo optimaal mogelijk beheren en
benutten van de binnen Bergeijk bestaande stille reserves. Bergeijk heeft op dit punt inmiddels een
eigen visie ontwikkeld.
Het omgaan met regionale bestuurlijke ontwikkelingen
Bergeijk heeft een sterke ambitie zelfstandig te willen blijven. Het omgaan met opgaven en uitdagingen vanuit die wens vraagt alleen daarom al om een sterke regionale strategie. De regio is in ontwikkeling, zowel op het niveau van de Kempen als op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven. Gemeenten in de regio denken na over hun bestuurlijke toekomst, nieuwe samenwerkingen doen hun
intrede en de samenwerkingen binnen de Kempen (GRSK, Kempencommissie) en de Metropoolregio
wordt heroverwogen. Daarnaast bestaat er in de regio een beeld van Bergeijk als een gemeente met
van oudsher een relatief gesloten en defensieve houding richting de regio. De geschetste ontwikkelingen en de niet altijd voor toekomstige samenwerking constructieve beeldvorming vragen om een sterke visie op de rol van Bergeijk in de regio.
Economie en werkgelegenheid
Bergeijk en de regio zitten economisch gezien in de lift en de werkloosheid is laag. Wel is de structuur
van de economie aan het veranderen en is sprake van urbanisatie. Dit heeft onder andere gevolgen
voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de positie daarop van de inwoners van Bergeijk. Daarnaast
stellen deze ontwikkelingen eisen aan de bereikbaarheid en digitale infrastructuur van Bergeijk. Op
deze gebieden ligt de komende jaren een continue opgave om zo goed mogelijk te blijven profiteren
van en bijdragen aan de regionale economische ontwikkeling.
Transitie gemeentelijke organisatie
De kracht van Bergeijk zit in de gemeenschap. Binnen de gemeente leeft de ambitie om waar mogelijk
gebruik te maken van deze kracht. Dit vereist een faciliterend gemeentebestuur en een faciliterende
organisatie die de gemeenschap nog meer in zijn kracht zet. Ook van de raad wordt een actuele visie
verwacht op deze relatie tussen gemeente en inwoners. Ga actief met de gemeenschap in gesprek
wat leefbaarheid betekent. Bouw daarnaast, onder andere door het ontwikkelprogramma ambtenaar
3.0, verder aan een gemeentelijke organisatie met een zelfde faciliterende houding.

