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1. Inleiding 

De gemeente Etten-Leur werkt in het kader van ‘Haal het beste uit je wijk’ aan het opstellen 

van wijkontwikkelplannen voor alle wijken in Etten-Leur. Ook voor het buitengebied stelt de 

gemeente een plan op: een leefbaarheidsplan. Het leefbaarheidsplan beschrijft voor een 

periode van maximaal tien jaar wat er in het buitengebied moet gebeuren op gebieden als 

wonen, verkeer, leefbaarheid en openbaar groen. Dit om het zoveel mogelijk bewoners naar 

de zin te maken, zodat ze naar volle tevredenheid in het buitengebied wonen en zich (nog 

meer) in gaan zetten voor het wel en wee van hun woon- en leefgebied. Daarnaast is in dit 

plan vastgelegd hoe deze toekomstvisie van bewoners, de gemeente en maatschappelijke 

organisaties uitgevoerd wordt. Parallel aan het leefbaarheidsplan is de gemeente Etten-Leur 

bezig met het maken van een bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit plan omvat ook 

onderwerpen van dit leefbaarheidsplan en wordt in 2011 vastgesteld.  

 

Het betrekken van bewoners  

Omdat de bewoners het beste weten wat er leeft in hun woonomgeving, zijn zij op 

verschillende manieren geconsulteerd. Zo is er een kopgroep gevormd die bestaat uit 

bewoners die allemaal een buurtschap vertegenwoordigen. In april 2009 heeft de gemeente 

met deze kopgroep aan de keukentafel gezeten om te praten over: wat gaat er al goed en wat 

kan er beter? Daarna heeft de kopgroep een rondleiding gegeven door hun woongebied 

waarbij zowel mooie als minder mooie plekken zijn bezocht. De uitkomsten van deze bijeen-

komsten en bestaande feitelijke gegevens zijn in mei 2009 besproken tijdens twee bewoners-

avonden voor het buitengebied. Eén voor het noordelijke (inclusief oostelijke) gebied en één 

voor het zuiden. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een concept leefbaarheidsplan dat in 
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oktober 2009 aan de bewoners is gepresenteerd tijdens een derde bewonersavond. Naast de 

presentatie van het plan hadden bewoners de gelegenheid om samen met de gemeente ‘de 

puntjes op de i’ te zetten.  

 

Veel ontwikkelingen in het buitengebied 

Tijdens een overleg tussen verschillende gemeentelijke afdelingen en een afvaardiging van de 

kopgroep zijn verschillende ontwikkelingen die nu al in het buitengebied gaande zijn 

besproken. Het ging daarbij vooral om tips en suggesties vanuit de ambtenaren om te komen 

tot een beter en sterker leefbaarheidsplan. Uit deze bijeenkomst bleek dat er veel mogelijk is 

en dat de gemeente al nadenkt over de oplossing van een aantal knelpunten en daarin vaak 

ook al een stap heeft gezet.   

 

Leeswijzer 

Voorliggend leefbaarheidsplan geeft zowel een beeld van het buitengebied (hoofdstuk 2) als 

de door bewoners gewenste toekomst (hoofdstuk 3) weer. De volgende stap is het  vaststellen 

en verder uitwerken van het uitvoeringsprogramma (hoofdstuk 4) voor de komende jaren. 

 

De bijlagen waarnaar in dit leefbaarheidsplan verwezen wordt, kunt u vinden in het bijlagen-

boek.  
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2. Het buitengebied Etten-Leur in het kort 

Om een beeld van het buitengebied van Etten-Leur te vormen, zijn gegevens over de 

bevolkingsopbouw, de leefbaarheid, woningvoorraad en voorzieningen op een rij gezet.  

Hiervoor zijn behalve de informatie van onder andere de gemeente en het CBS de ervaringen 

van de bewoners zelf gebruikt. In dit laatste geval gaat het om informatie vanuit de rondleiding 

door het buitengebied die de kopgroep aan de gemeente heeft gegeven.  

 

Typering buitengebied Etten-Leur 

Etten-Leur is een West-Brabantse gemeente met ruim 

41.000 inwoners. Tot 1968 bestond deze gemeente 

uit twee dorpen: Etten en Leur. Deze kernen zijn 

samengevoegd tot één kern: Etten-Leur. Verder 

maakt het buitengebied met circa tien buurtschappen 

deel uit van de gemeente.  

In dit buitengebied woont 5,5% van de totale 

bevolking (bijna 2.200 inwoners). We zoomen 

afzonderlijk in op het noordelijk en zuidelijk gebied 

vanwege de verschillen hiertussen. Het oostelijk 

buitengebied valt daarbij onder noord.  

 

Tabel 2.1: Etten-Leur. Buurtschappen 

Noord Zuid 

D’n Donk D’n Hil 

De Haansberg Grauwe Polder 

Zwartenberg Hilsebergen  

De Bremberg Zundertseweg / Klappenberg 

Attelaken Zandspui 

Bankenstraat e.o.  

 

Uit de rondleiding en gesprekken met de kopgroep blijkt dat er meer verbinding van het 

buitengebied met de kern gewenst is en andersom. Dit kan door goede verbindingen en 

bepaalde (recreatieve) voorzieningen te ontwikkelen die ook mensen uit de kern Etten-Leur 

trekken. De gemeente heeft hier door de aanleg van een goed fietspadennetwerk al de eerste 

stap gezet.  

 

De inwoners van het buitengebied 

In het buitengebied wonen meer gezinnen met kinderen (bijna de helft van het aantal 

huishoudens) dan gemiddeld in de gemeente. De groep 25-34-jarigen daarentegen is relatief 

klein. Waarschijnlijk trekken jongeren weg omdat zij elders werk vinden, een studie gaan 

volgen of omdat er onvoldoende geschikte en betaalbare woningen voor deze doelgroep zijn.  

In het buitengebied wonen relatief gezien net zoveel personen tussen de 65 en 84 jaar dan in 

heel Etten-Leur. Omdat er weinig voorzieningen voor ouderen in het buitengebied zijn, duidt dit 

waarschijnlijk op een effectieve mantelzorg vanuit de omgeving. Wel wonen er minder 85-

plussers. Als laatste is de mix van bewoners en bedrijven kenmerkend voor het buitengebied.  
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Leefbaarheid in het buitengebied  

De bewoners van het buitengebied ervaren de leefbaarheid in het buitengebied over het 

algemeen als positief. Dit heeft onder andere te maken met de goede sociale cohesie. 

Ondanks dat de bewoners in het buitengebied op een grotere afstand van elkaar wonen dan in 

een dorp of stad voelen zij zich meer betrokken bij hun buurt dan de gemiddelde inwoner van 

Etten-Leur. Zij zetten zich vaker actief in om de buurt te verbeteren en men verleent vaker hulp 

aan buren. Verder noemt de kopgroep dat de sociale controle groot is en dat zij dit als positief 

ervaren. Ook voelen bewoners zich veiliger in het buitengebied dan de gemiddelde inwoner 

van de gemeente Etten-Leur. Uit de burgerpeiling 2007 blijkt dan ook dat er relatief weinig 

vervelende voorvallen en misdrijven in het buitengebied voorkomen en dat er weinig overlast is 

van rondhangende jongeren. Wel missen de meeste bewoners een wijkagent. 

 

De leefbaarheid kan verbeteren door het probleem met zwerfafval aan te pakken, te zorgen 

voor meer verlichting en het onderhoud van de openbare weg te verbeteren. De huidige wegen 

zijn vaak niet geschikt voor vrachtwagens en zware landbouwvoertuigen. Dit zorgt samen met 

snelheidsovertredingen en een aantal onoverzichtelijke kruispunten voor gevaarlijke 

verkeerssituaties in het buitengebied. Verder zorgt het huidige afvalbeleid van de gemeente er 

gedeeltelijk voor dat er in het buitengebied veel afval illegaal gedumpt wordt. De kopgroep, 

gesteund door veel bewoners, vindt het dan ook wenselijk dat de gemeente het wegbrengen 

van grofvuil makkelijker maakt.  

 

Wonen in het buitengebied 

De overgrote meerderheid van de woningen bestaat uit vrijstaande koopwoningen. De 

gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in het buitengebied is twee keer zo hoog als de 

gemiddelde woningwaarde van de gemeente. De woningvoorraad in het buitengebied en de 
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daaraan verbonden prijzen zorgen ervoor dat starters moeilijk een betaalbare woning in het 

buitengebied kunnen vinden. Verder is nieuwbouw in het buitengebied, als gevolg van 

bepalend provinciaal beleid, zeer beperkt mogelijk: alleen agrarische bedrijfswoningen en 

landgoedwoningen zijn toegestaan.  

In het buitengebied komen steeds meer mensen van buitenaf wonen. Omdat zij de regels en 

normen en waarden van dit gebied niet altijd kennen, leidt dit soms tot onbegrip tussen hen en 

bewoners die er al langer wonen.  

 

Voorzieningen en werkgelegenheid  

Opvallend in het buitengebied zijn de diverse actieve verenigingen, gericht op sport en andere 

activiteiten. In bijlage 2 is een overzicht van deze voorzieningen opgenomen. Het aantal 

recreatieve voorzieningen is in omvang beperkter. Omdat de agrarische sector krimpt en de 

overblijvende bedrijven hun activiteiten graag willen uitbreiden en / of intensiveren, biedt dit 

kansen voor de toekomst. Hierbij is de uitdaging wel om de juiste balans te vinden tussen 

bedrijfsontwikkeling en het respecteren van de natuur-, recreatie- en landschapswaarden. Het 

uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden kan helpen om een dergelijk evenwicht te vinden. 

De meeste kansen liggen hier bij extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen, varen of 

fietsen. Hiervoor is het buitengebied het meest geschikt.  
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3. Bewoners aan het woord: behouden en versterken 

Woont u naar uw zin in het buitengebied van Etten-Leur? Moet dit gebied vooral blijven zoals 

het is? Of ziet u bepaalde dingen liever veranderen? Hoe is de bereikbaarheid met de fiets of 

de auto? Voelt u zich veilig? Allemaal onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de eerste 

bewonersavonden voor het buitengebied (noord en 

zuid) van de gemeente Etten-Leur. Tijdens deze 

bijeenkomsten zijn bewoners op zoek gegaan naar 

de beste ideeën rond vier thema’s: 

• Samen leven 

• Wonen: van jong tot oud 

• Verkeer en veiligheid 

• Werken, natuur en recreatie 

In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van beide 

bewonersavonden in grote lijnen verwerkt. In het 

bijlagenboek (bijlage 3, 4 en 5) hebben we per gebied een lijst opgenomen met specifieke 

wensen en een verslag per bijeenkomst.  

 

 

3.1. Samen leven: behoud en versterk de betrokkenheid 

Zowel in noord als zuid vinden de bewoners dat het onderlinge contact en de daarbij horende 

sociale controle het wonen in het buitengebied van Etten-Leur aantrekkelijk maakt. ‘Iedereen 

staat voor elkaar klaar en helpt elkaar’, vinden de bewoners. Het behouden en, daar waar 

mogelijk, versterken van de sociale samenhang is dan ook de wens van de meesten. Daarbij 

zien bewoners het ontbreken van internetaansluitingen in delen van het buitengebied wel als 

een probleem.  

 

Vereenzaming speelt een rol  

Ondanks de grote sociale betrokkenheid speelt onder oudere bewoners vereenzaming wel een 

rol. Ouderen zijn minder mobiel en voor contacten en andere zaken vaak afhankelijk van 

familie en mantelzorgers. Mogelijke oplossingen om vereenzaming tegen te gaan zijn: 

• Verder optimaliseren van het openbaar vervoer en meer bekendheid geven aan bijvoor-

beeld de deeltaxi. 

• Wonen naast en / of met familie en mantelzorgers makkelijker maken. 

• Huisbezoeken door een wijkverpleegkundige en / of een ouderenadviseur. Verder inzetten 

op maatwerkafspraken met bewoners. 

 

Proactief handelen 

Op dit moment is er alleen contact tussen de gemeente Etten-Leur en bewoners wanneer er 

een probleem is. Daarom pleiten de bewoners voor het opnieuw oprichten van een koepel 

namens de buurtschappen ten behoeve van overleg met de gemeente. Proactief handelen, het 

vooraf signaleren en oplossen van mogelijke knelpunten, is daarbij het speerpunt.  

 

Meer begrip gewenst tussen ‘oude en nieuwe’ bewoners 

Een ander probleem is het gebrek aan begrip tussen mensen die al heel lang in het buiten-

gebied wonen en mensen die hier nieuw zijn. De meeste bewoners vinden dat mensen die 
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nieuw zijn in het gebied zich aan de bestaande situatie aan moeten passen. Zij mogen de 

agrariërs bijvoorbeeld niet beperken bij hun bedrijfsvoering.  

Verschillende buurtschappen en buurten willen graag een soort ‘inburgering’ organiseren 

wanneer er een nieuwe bewoner in hun buurt komt wonen. Op die manier raken nieuwe 

bewoners op de hoogte van wat gebruikelijk is in het buitengebied en is meteen het eerste 

onderlinge contact gelegd. De kans op (toekomstige) spanningen is als gevolg daarvan minder 

groot. Bij de organisatie en coördinatie kunnen de buurtschappen en een eventueel, in een 

nieuwe jas gestoken, overkoepelende organisatie als Buurtbeheer Buitengebied Etten-Leur 

(BBEL) een belangrijke rol vervullen. 

 

Jongeren  

Tijdens de bewonersavonden is het oprichten van een centrale ontmoetingsplek voor jongeren 

ter sprake gekomen. Het idee is geopperd om onder jongeren te inventariseren of een 

dergelijke plek nodig is. De gemeente wil zich hierbij onder andere laten adviseren door de 

KPJ.  

 

Het buitengebied als visitekaartje 

Gebruik het buitengebied als visitekaartje van de gemeente, is het advies van de bewoners. 

Hierbij hoort investeren in natuur en recreatie en het oplossen van het probleem met afval als 

gevolg van dumpingen. Dit wordt volgens de bewoners grotendeels veroorzaakt doordat 

inwoners van de gemeente Etten-Leur slechts een beperkte hoeveelheid afval gratis mogen 

afgeven bij de milieustraat en voor extra afval 

moeten betalen. Dit in tegenstelling tot systemen 

van omliggende gemeenten zoals Breda die 

bewoners als gunstiger ervaren. Het advies is 

dan ook om het wegbrengen van afval gratis te 

maken. Verder spelen het korter en beter maaien 

van bermen, het plaatsen van extra afvalbakken 

op herkenbare ontmoetingspunten en hand-

having een rol bij de aanpak van zwerfafval.  

Een ander probleem is het beter grip krijgen op 

een aantal plekken in het buitengebied waar drugs verhandeld wordt of waar homo’s elkaar 

ontmoeten. Dit ervaren bewoners als storend en wensen hier meer controle van de politie. 

 

 

3.2. Wonen van jong tot oud 

Voor zowel jongeren als ouderen is het vinden van een geschikte en betaalbare woning in het 

buitengebied een probleem. De bewoners vragen de gemeente om (creatieve) oplossingen 

voor dit probleem.  

 

Betaalbare woningen voor jongeren 

In het buitengebied wonen weinig jongvolwassenen (24 tot 36-jarigen). Dit komt onder andere 

omdat er nauwelijks betaalbare woningen zijn voor deze doelgroep. Omdat jongeren zorgen 

voor levendigheid willen veel bewoners graag dat deze woningen er wel komen. Een aantal 

oplossingen die zij noemen zijn: 

• het splitsen van woningen; 

• mogelijkheden om stallen om te bouwen tot woningen; 
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• kangoeroewoningen; 

• meergeneratiewoningen; 

• verbouwen van bestaande panden. 

In het voorgaande gaat het nadrukkelijk om een wens van bewoners. Beleidsmatig is dit erg 

lastig te realiseren. Wel maken betere mogelijkheden voor kinderopvang en meer mogelijk-

heden voor een snelle internetverbinding het buitengebied aantrekkelijker voor jongeren. 

 
Figuur 1. Het creëren van starterswoningen op een erf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterk de mantelzorg door het makkelijker te maken 

Voor ouderen geldt dat er meer mogelijkheden moeten komen om dicht in de buurt van hun 

familie te wonen (aanleunen of inwonen). Dit komt de mantelzorg ten goede. De gemeente wil 

dit ondersteunen met de notitie ‘huisvesting mantelzorg’ die in juli 2009 is vastgesteld. Dit 

beleid maakt maatwerk omtrent het (ver)bouwen ten behoeve van mantelzorg mogelijk. Een 

wens van de bewoners is wel dat dit ervoor zorgt dat ouderen bij hun kinderen of familie 

kunnen gaan wonen.  

 

 

3.3. Verkeer en veiligheid 

De verkeersveiligheid in het buitengebied laat 

volgens de bewoners op een aantal punten te 

wensen over. In het bijlageboek (bijlage 5) is 

opgenomen waar dit precies is.  

 

Veilige fietspaden 

Op smalle wegen waar voertuigen elkaar 

moeilijk kunnen passeren, ontstaan gevaarlijke 

situaties voor fietsers. Daarom wensen de 

bewoners meer gescheiden fietspaden. Het 

gaat dan niet om paden voor recreatief fiets-

verkeer, maar om dagelijkse fietsroutes van bewoners van en naar diverse voorzieningen. De 

gemeente merkt daarbij wel op dat er niet in alle gevallen ruimte is voor dergelijke fietspaden. 

Ook ontbreekt het aan middelen. Creativiteit op dat gebied is daarom gewenst. Een andere 

wens van bewoners voor fietspaden is dat deze in de winter, wanneer het glad is, gestrooid 

worden.  

Oude Situatie Nieuwe Situatie 
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Snelheidsbeperkingen en handhaving 

Op een aantal plekken in het buitengebied wordt te hard gereden. Daarom zijn snelheids-

beperkingen en een strenge controle daarop gewenst. Het gaat hierbij zowel om veiligheid als 

om geluidsoverlast. De bewoners missen nu een wijkagent in het gebied die deze taak op zich 

kan nemen. Hij of zij moet dan ook letten op recreatief verkeer: quads, (cross)motoren en 

wielrenners.  

Vanwege de nadelen van verkeersdrempels vinden de meeste bewoners dat de gemeente de 

aanleg daarvan zoveel mogelijk moet vermijden. Dit sluit aan bij de keuzes die de gemeente 

nu al heeft gemaakt op bijvoorbeeld de Zundertseweg en de Hilsebaan. Wegversmallingen en 

dichtere begroeiing van de bermen zijn denkbare oplossingen, mits veiligheid is gegarandeerd 

en het niet leidt tot onevenredige (beheers)kosten en de handhaving haalbaar is.  

 

Geschikte infrastructuur voor zwaar verkeer  

Vooral smalle wegen zijn niet geschikt voor zware vrachtwagens. Daarom is het raadzaam om 

deze voertuigen te ontmoedigen en er in ieder geval voor te zorgen dat deze zo kort mogelijk 

in het buitengebied rijden. Hiervoor kan het afsluiten van bepaalde wegen en / of het realiseren 

van een ringweg voor bestemmingsverkeer een oplossing zijn. Wel geldt dat (agrarische) 

bedrijven bereikbaar moeten blijven.  

 

Openbaar vervoer kan altijd beter 

Vooral voor ouderen in het buitengebied is goed openbaar vervoer erg belangrijk. Op dit 

moment is dit volgens bewoners niet toereikend, met name in het buurtschap Zwartenberg. 

Beter openbaar vervoer in deze buurt kan wel het aantal auto’s verminderen, omdat dan 

wellicht mensen die op industrieterrein Zwartenberg werken, verleid worden om met de bus 

naar het werk te komen in plaats van met de auto. Hierbij merkt de gemeente op dat het 

openbaar vervoernetwerk niet volledig 

dekkend is voor heel Etten-Leur en dat het 

ook niet rendabel zal zijn om tot zo’n net-

werk te komen. Een oplossing is wellicht 

een op afroep beschikbare buurtbus. Deze 

bus heeft een vaste route en kan indien 

nodig, op verzoek van een bewoner, naar 

een bepaald adres rijden. Hierbij kan 

bijvoorbeeld sms-alert ingezet worden. Op 

dit moment is daarin al voorzien door middel 

van de deeltaxi. Een andere oplossing voor 

industrieterrein  Zwartenberg is om te 

vragen aan bedrijven of zij een pendelbus willen laten rijden voor hun personeel en de 

bewoners van Zwartenberg.  

  

Aanpakken van onoverzichtelijke kruisingen  

Ook onoverzichtelijke kruisingen leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Afhankelijk van de 

situatie kan het snoeien van begroeiing, het plaatsen van spiegels, het aanleggen van 

rotondes etc. een oplossing bieden. De eerste oplossing heeft wat de gemeente betreft de 

voorkeur. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met het onderhoudsbeleid van de 

gemeente.  
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3.4. Balans tussen landbouw, natuur en recreatie 

Rust, ruimte en natuur zijn de belangrijkste waarden van het buitengebied, volgens veel 

bewoners. Deze waarden moeten behouden blijven en daar waar mogelijk moet de gemeente 

inzetten op een kwaliteitsverbetering ervan. De bestaande natuur goed onderhouden heeft 

daarbij een hogere prioriteit dan het creëren van nieuwe natuur. Verder is recreatie een 

belangrijk onderdeel van het buitengebied. Daarom verdient het een kans om bestaande 

recreatieve voorzieningen in het buitengebied met elkaar te verbinden en deze sector in het 

buitengebied met inachtneming van bestaande (ruimtelijke) kaders uit te breiden. Hiervoor 

kunnen bijvoorbeeld stukken grond tussen terreinen die nu geen duidelijke bestemming 

hebben met elkaar verbonden worden door er fiets- en ruiterpaden op aan te leggen.  

 

Inspelen op veranderingen in de agrarische sector 

Het buitengebied moet aantrekkelijker worden voor natuur en recreatie zonder dat daarbij de 

oorspronkelijke bedrijvigheid, de agrarische sector, wordt belemmerd. Het verdwijnen van de 

agrarische sector zorgt volgens veel bewoners voor een verstoring van de balans in het 

buitengebied. Daarom moet de gemeente deze sector zoveel mogelijk steunen. Dit kan onder 

andere door de opgelegde beperkingen te minimaliseren.  

Niet alle bewoners zijn het ermee eens dat de rol van de agrarische sector groter moet 

worden. Zij vinden dat de gemeente deze sector (in het bijzonder de glastuinbouw) juist meer 

moet concentreren, zodat er grotere groene zones ontstaan. In ieder geval moet een eventuele 

uitbreiding in de omgeving passen. Daarom zijn duidelijker grenzen tussen natuur en 

agrarische bedrijven gewenst, zonder deze in de ruimte te versnipperen.  

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient straks te voorzien in een duidelijke visie voor 

het buitengebied op dit vlak.  
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Inzetten op zonne-energie 

Duurzaamheid is voor veel inwoners van het buitengebied een belangrijk begrip. Niet iedereen 

is even blij met windmolens die bij Zwartenberg worden geplaatst. Dit heeft veelal te maken 

met geluidsoverlast en landschapsvervuiling. Zij zien dit het liefst in de vorm van zonne-

energie. Ook andere in het landschap passende duurzame alternatieven verdienen een kans. 

Daar waar mogelijk met ondersteuning door de (lokale) overheid.  

 

Meer wederzijds begrip  

Veel bewoners vinden het belangrijk dat agrariërs en andere burgers elkaar beter begrijpen. 

Dit kan door het leggen van verbindingen tussen deze twee groepen. Initiatieven waarbij 

bewoners een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij agrarische bedrijven, bijvoorbeeld 

‘kom in de kas’, dragen daar aan bij. Verder juichen veel bewoners een betere samenwerking 

tussen landbouw, natuur en recreatie toe. Wanneer daarbij de nadruk gelegd wordt op klein-

schalige bedrijvigheid, zorgt dit ervoor dat huisgebonden beroepen behouden blijven. Het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient huisgebonden beroepen mogelijk te maken, 

aldus is vanuit de bewonerskant ingebracht.  
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4. Uitvoeringsprogramma 

Actie Wanneer  Wie 

Samen leven   

1. Oprichten overkoepelende organisatie van buurtschappen en 

buurten (doelen, verantwoordelijkheden, relatie tot de gemeente, 

deelnemende partijen, opzet organisatie). 

2010 Gemeente, 

buurtschappen en 

buurten 

2. Regelmatig (2 keer per jaar) contact vanuit de gemeente met de 

verschillende buurtschappen en buurten  

2009 

(doorlopend) 

Gemeente 

(buurtbeheer) 

3. Welkomstpakket gemeente voor nieuwe bewoners aanpassen 

voor het buitengebied met meer specifieke informatie 

(bijvoorbeeld historie, wonen in het buitengebied, bedrijven, 

recreatie, buurtschappen, wijkmanager). De gemeente doet 

hiervoor een aanzet.  

2010 Gemeente, 

buurtschappen  

4. Bewoners aansporen om optimaal gebruik te maken van de 

budgetten uit project Wijk & Idee in het buitengebied. Verder 

bezien of er mogelijkheden zijn om de beschikbare budgetten 

voor 2010 en eventuele volgende jaren gelijk te trekken met de 

stedelijke wijken. 

2010 Gemeente, bewoners 

5. Nagaan of binnen het gemeentelijke beleidskader ruimte is voor 

financiële ondersteuning van de buurtschappen. Verder 

communicatie richting bewoners over de voorwaarden voor een 

eventuele financiële ondersteuning.  

2010 Gemeente 

6. Bestrijden van eenzaamheid onder bewoners in het 

buitengebied. Hierin onder andere wijkverpleegkundige, thuiszorg 

en de buurtschappen / buurten betrekken. 

2010 Gemeente, 

buurtschappen, 

buurten 

   

Wonen en woonomgeving   

1. Onderzoeken behoefte en mogelijkheden om woningen specifiek 

voor jongeren / starters in het buitengebied te realiseren. Tevens 

onderzoeken wat er binnen bestaand beleid en regelgeving al 

mogelijk is. De provincie na toezending van een exemplaar van 

het leefbaarheidsplan verzoeken in te stemmen met een pilot op 

dit gebied in Etten-Leur.  

2010 Gemeente 

2. Ter voorkoming van ongewenste verkeerssituaties en ongevallen 

(zo nodig) regelmatige controle op uitvoering van het maaibeleid 

en een betere communicatie tussen gemeente en bewoners over 

het maaibeleid en wanneer er gemaaid wordt.  

Jaarlijks in het 

maaiseizoen  

Gemeente, bewoners 

3. Extra maaien rondom onoverzichtelijke kruispunten in het 

buitengebied. 

2010 en 

verder 

Gemeente  

4. Afvalbeleid wordt in 2009 herzien. Het dumpen van afval (in het 

buitengebied) terugdringen door het afvalbeleid zo in te richten 

dat fysiek meer ruimte wordt geboden om afval aan te bieden. 

Verder zorgen voor gerichte communicatie en actieve 

handhaving op dit gebied.  

2009 Gemeente  

5. Onderzoeken of er behoefte is onder jongeren aan meer 2010 Gemeente, bewoners 
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Actie Wanneer  Wie 

activiteiten. (jongeren), KPJ 

6. Starten met uitvoering beleid voor mantelzorg, inzetten van 

communicatie om er bekendheid aan te geven. 

2010 Gemeente 

7. Stimuleren inzetten van alternatieve energievormen, onder 

andere zonne-energie. 

2010 Gemeente 

8. Actualiseren van de plekken waar waterputten en brandputten 

zitten en deze aangeven op de weg.  

2010 Gemeente, brandweer 

   

Verkeer en veiligheid   

1. Informatie rondom onderhoud van wegen (welke wegen zijn 

wanneer en waarom toe aan onderhoud) jaarlijks communiceren 

op bijvoorbeeld de gemeentelijke website. 

2010 Gemeente 

2. Afspraken maken met de politie op het gebied van 

snelheidscontrole.  

2010 Gemeente, politie 

3. Bij inrichting 60 km zones drempels vermijden in verband met 

bedrijven. 

2009 / 2010  Gemeente 

4. Meer toezicht op plekken waar ongewenste activiteiten 

plaatsvinden (drugsgebruik, homo ontmoetingsplekken etc.). 

2010 Gemeente, politie, 

bewoners 

5. In relatie tot het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan 

aandacht voor de praktijk van Duurzaam Veilig.  

2011 Gemeente 

6. Afspraken maken met de politie over haar rol in het buitengebied. 

Met als inzet: beschikbaarheid en betrouwbaarheid.  

2010 Gemeente, politie 

   

Werken, natuur en recreatie   Gemeente, bewoners 

1. Stimuleren benutten mogelijkheden voor recreatie. Het 

uitgangspunt hierbij is de gemeentelijke nota ‘cultuur, recreatie 

en toerisme’. Dit biedt samen met het nieuwe bestemmingsplan 

het kader voor mogelijkheden in het buitengebied.  

2011  

2. Recreatie zichtbaar maken in het buitengebied door informatie- 

en wegwijsborden te plaatsen. 

2010 Gemeente, bewoners 

3. Ruimte maken voor meer horeca in het buitengebied, 

bijvoorbeeld een theetuin. Wat is binnen het provinciale beleid 

mogelijk? 

2010 Gemeente 

4. Inzetten op beter onderhoud van de bestaande natuur in 

bijvoorbeeld een pilotgebied. Daarbij wel rekening houden met 

het feit dat verschillende partijen eigenaar zijn van natuur.  

2010 en 

verder 

Gemeente 

5. Opstellen van een nieuw bestemmingsplan buitengebied waarbij 

agrarische bedrijfsvoering, recreatie en natuur en landschap in 

goede balans zijn met elkaar: waar mogelijk met elkaar 

verweven, waarnodig als gescheiden functies. Ook het 

formuleren van beleid omtrent huisgebonden beroepen.  

2011 Gemeente 

6. Het in kaart brengen van gebieden die nu geen duidelijke 

bestemming hebben. Verder overleg voeren met de eigenaren 

van die stukken grond om te kijken welke recreatieve 

mogelijkheden er voor zijn.  

2010 Gemeente 
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5. Financiën, proces en communicatie 

5.1. Financiën 

In het bijgevoegde uitvoeringsprogramma staan de belangrijkste acties vanaf 2010. In de 

meeste gevallen worden werkzaamheden en activiteiten door of in opdracht van de gemeente 

uitgevoerd. Veel werkzaamheden hebben betrekking op beheer en onderhoud van (de kwaliteit 

van) de openbare ruimte. Kaders van de nota Beheren op niveau zijn hierbij uitgangspunt. In 

de begroting zijn daarvoor de benodigde middelen opgenomen. Het is niet altijd specifiek te 

maken hoeveel budget ervoor nodig is. Dat is voor dit plan ook niet direct relevant. Voor 

bewoners is van belang te zien dat er werk wordt gemaakt van hun realistische wensen.  

De meer specifieke acties vragen nog enig onderzoek en overleg. Hiervoor is op voorhand 

geen budget geraamd. Voor dit plan gaat het vooral om acties waarvoor de gemeente in 

overleg zal treden met de provincie om letterlijk de ruimte te krijgen voor enkele experimenten.  

 

Enkele activiteiten en budgetten uitgelicht 

In 2009, terwijl het leefbaarheidsplan is op- en vastgesteld zijn diverse werkzaamheden in het 

kader van Duurzaam veilig uitgevoerd en opgestart. De kosten komen ten laste van het GVVP. 

Met inzet van middelen van de afdeling stadsbeheer is in goed overleg met bewoners van de 

Bankenstraat een passende oplossing gevonden voor de verkeerssituatie. Ten laste van 

stadsbeheer heeft ook aanpassing plaatsgevonden van de fietsaansluiting van de 

Attenlakenseweg met de Liesbosweg. Voor 2009 en 2010 is/wordt voor in totaal € 1,7 miljoen 

aan (weg)werkzaamheden uitgevoerd. 

Verder noemenswaardig zijn diverse ontwikkelingen in het kader van het versterken van natuur 

en landschap, zoals het realiseren en uitbreiden van wandel- en fietsroutes. De zogeheten 

ecologische verbindingszones worden de komende jaren met nog minstens circa 50 ha 

uitgebreid. Dat gebeurt deels in samenhang met nieuw aan te leggen landgoederen, zoals de 

Schuitvaart en de Ganzenweide (de laatste samen met Breda). Hierin investeert de gemeente 

enkele miljoenen euro’s.  

Illustratief voor het actiepunt om vanaf 2010 jaarlijks in beeld te brengen welke grotere werken 

uitgevoerd gaan worden is dat er in 2010 groot onderhoud wordt uitgevoerd aan de 

Zwartenbergseweg. Andere grote(re) werkzaamheden zijn niet voorzien. 

 

 

5.2. Proces en communicatie 

Het leefbaarheidsplan is met veel inzet van bewoners, en vooral de namens hen gevormde 

kopgroep, tot stand gekomen. De kopgroep wil de voortgang van uitvoering van het plan 

blijven bewaken. Daarvoor wordt een aantal sporen uitgezet. 

 

Procesbewaking 

Twee keer per jaar is de voortgang onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de 

kopgroep. Verder wordt met alle buurtschappen gesproken. Het leefbaarheidsplan staat 

daarbij centraal. Er is verder ruimte om het over de specifieke onderwerpen voor die 

buurtschappen te hebben. Het initiatief voor deze gesprekken gaat uit van de buurtschappen. 

Buurtbeheer van de gemeente is hun aanspreekpunt. 
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Communicatie 

Met de kopgroep, respectievelijk de buurtschappen, worden nog concrete afspraken gemaakt 

over de momenten en wijze van communiceren over de voortgang van uitvoering van het 

leefbaarheidsplan. Het ligt voor de hand in ieder geval één moment te koppelen aan de 

jaarlijkse rapportage stand van zaken aan de gemeenteraad. Voor het leefbaarheidsplan ligt 

dat moment aan het einde van ieder jaar.  

 

 

 


