
Samen werken 
aan de toekomst

VISIEWIJS, augustus 2018 
Stand van zaken Strategische Visie



VISIEWIJS | Stand van zaken Strategische Visie | augustus 20182 

Benieuwd wat de stand van zaken is in de uitvoering van 
de strategische visie Waalwijk 2025? 

De VISIEWIJS geeft kort per pijler, per doelstelling weer 
wat er is gerealiseerd. Deze informatie vindt u ook terug 
in onze visual op www.waalwijk2025.nl. Daar vindt u ook 
de strategische visie. 

Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties 
werken wij aan de uitvoering van de strategische visie. Twee 
keer per jaar (na de zomervakantie en na de kerstvakantie) 
geven wij een update in de stand van zaken.

http://www.waalwijk2025.nl
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Leefklimaat

Doelstelling:
Stimuleren van een transformatie van de binnenstad tot een toeganke-
lijke en aantrekkelijke plek van ontmoeting en vermaak.

In november 2017 is de Centrumvisie vastgesteld waarin een 
uitvoeringsagenda is opgenomen. De Els is verbouwd, er is een 
stadstuin gerealiseerd en met het nieuwe terrassenbeleid is er 
meer ruimte voor gezelligheid het hele jaar door. Met het project 
‘Wet Blue’ worden de panden rond de stadstuin blauw aangelicht. 
Een verwijzing naar Waalwijks leergeschiedenis die uiteindelijk 
een lichtroute door het centrum kan gaan vormen met steun van 
de ondernemers en de Rabobank. Ook wordt er gewerkt aan een 
Bedrijven Investerings Zone (BIZ) waardoor meer zaken samen 
kunnen worden georganiseerd. 

Met de komst van het museum krijgt het centrum een belangrijke 
impuls. In februari 2018 heeft de raad het ‘Museum Plus Concept’ 
goedgekeurd. Er is gekozen voor een levendig familiemuseum met 
een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden. Met de voorberei- 
dingen van de verbouwing is reeds gestart. De verwachting is dat 
het museum in 2020/2021 open is voor publiek.

Nieuwe evenementen worden actief gestimuleerd o.a. met de 
cultuurtafel als overlegvorm, het spreekuur ‘Eerste Hulp bij Evene-
menten’ en de Evenementenkalender. Ook wordt er gewerkt aan 
een betere verbinding tussen de zakelijke- en culturele sector. 

Transformatie binnenstad Verbinden schoen- en 
lederhandelsbedrijven

Doelstelling: 
Realiseren van laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactivi-
teiten, gericht op versterking van sociale participatie, onder-
linge hulpbetoon en hulp dichtbij huis.

Met stakeholders wordt er gewerkt aan de doorontwik-
keling van het Museum Plus Concept. Zij zijn de 
dragers van de verhalen, de kennis en de belangen over 
schoenen en leer. In werkgroepen wordt de informatie 
verzameld en worden er relaties gelegd met individuen, 
bedrijven en instellingen. Naast ambacht & techniek, 
streekgeschiedenis en verhalen, educatie en design 
wordt er ook aandacht besteed aan de centrum- en 
branche-economie. In oktober wordt de raad geïnfor-
meerd over de voortgang. 

Samen met de gemeenten Heusden en Loon op Zand 
werken we aan een Regionaal Bureau voor Toerisme. 
In maart 2018 heeft de raad ingestemd met het voor-
stel. Het streven is dat het Regionaal Bureau voor 
Toerisme per 1 januari 2019 open is. In Waalwijk komt 
er een informatiepunt. Design en ambacht worden 
speerpunten in de gebiedsmarketing.

Doelstelling:
Verbinden van de concentratie schoen- en lederhandels- 
bedrijven aan de retail-en leisurefunctie van de binnenstad en 
aan de gebiedsmarketing van De Langstraat.

Versterken participatie

De afgelopen twee jaar is er door diverse partijen hard  
gewerkt aan de realisatie van WIJ-dienstencentra en  
de benodigde nieuwe diensten en activiteiten in ont- 
moetingsvoorzieningen. Er worden nu meer activitei-
ten voor kwetsbare inwoners in de wijk georganiseerd 
en de activiteiten worden door meer deelnemers 
bezocht. Ook wordt WIJ-dienstencentrum Zidewinde in 
Sprang- Capelle verbouwd zodat de bibliotheek hierin 
een plek kan krijgen. 
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Verbinden schoen- en 
lederhandelsbedrijven

Doelstelling: 
Stimuleren van taalvaardigheid en het hebben van een baan 
voor nieuwe inwoners.

Doelstelling:
Doorontwikkelen van een integrale aanpak in het sociale domein.

Samen met inwoners en partners wordt er een nieuwe integrale uitvoerings- 
agenda Sociaal Domein opgesteld. De interviews met sleutelfiguren heb-
ben in het voorjaar van 2018 plaatsgevonden. Dit najaar wordt er een grote 
bijeenkomst georganiseerd waarin samen met inwoners en partners de eerste 
opbrengst wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda Sociaal Domein.

Om zo lang mogelijk zelfstandig wonen te stimuleren, maken we o.a. afspra- 
ken met woningcorporaties en zorgpartijen. Een voorbeeld hiervan is de sloop 
van de flats aan het Larixplein en Distelplein waarna 240 woningen zorg-
geschikt worden herbouwd. Ook evalueren wij de Blijverslening waarmee 
particulieren in hun woning kunnen investeren op het gebied van zorg. 

We willen voorkomen dat mantelzorgers te zwaar worden belast. 
Daarvoor verstrekken wij mantelzorgvouchers. In het 1e half jaar van 2018 
zijn er ruim 290 mantelzorgvouchers afgegeven. Medio 2019 wordt deze pilot 
geëvalueerd.

Sociaal domein

Leren en werken

Met het programma Waalwijk Taalrijk worden er diverse 
projecten uitgevoerd die ervoor zorgen dat kinderen zo 
vroeg mogelijk goed de taal leren. De Verteltas Nieuw- 
komers is een succesvolle pilot waarbij ouders zelf vertel-
tassen maken om lezen en taalontwikkeling te stimuleren 
bij kinderen (en ouders). Inmiddels zijn er drie tassen met 
inhoud gemaakt en start de Verteltas dit najaar op nieuwe 
locaties. 

In het Taalhuis kunnen mensen terecht die de Neder- 
landse Taal beter willen leren. In de eerste helft van 2018 
bezochten 55 laaggeletterden het spreekuur van het 
Taalhuis en er zijn twee workshops ‘herkennen laaggelet-
terdheid’ gegeven. Daarnaast hebben 22 inburgeraars de 
Participatieverklaring ondertekend. 

Met het HOB-project worden mensen met een verblijfs-
vergunning begeleid naar werk. ‘HOB’ staat voor Huis 
Opleiding Baan. In 2016 en 2017 hebben 150 deelnemers 
de HOB-aanpak doorlopen. Van hen hebben 100 mensen 
een baan gevonden bij reguliere werkgevers. 

Op dit moment werken 
we aan uitbreiding van 
het HOB-project voor 
andere doelgroepen. 
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Doelstelling:
Investeren in een weerbare overheid en weerbare inwoners.

Met het programma Veiligheid ‘Veilig Waalwijk’ worden  
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
gestimuleerd om actief  mee te doen in het voorkomen en 
bestrijden van onveiligheid. Hiermee willen we de weer-
baarheid duurzaam vergroten en de integriteit beter borgen. 
Enkele concrete voorbeelden zijn de bewustwordingscam-
pagnes voor de doelgroep (‘zie jij wat er speelt’ en ‘houd de 
ogen open’), de aanscherping van het screeningsbeleid (ook 
BIBOB), het Damoclesbeleid (sluiting van panden bij drugs) 
en het verbeteren van onze informatiepositie. Door een 
verruiming van de mogelijkheden om te melden (lancering 
app WaakSamen) en meer contact met inwoners en bedrijven 
bij incidenten, vergroten we de meldingsbereidheid en zijn er 
meer barrières tegen ongewenste inmenging. 

Er is een pilot gestart waarin GGZ (Geestelijke Gezondheid 
Zorg) in de wijk wordt ingezet om problemen met verwarde 
mensen te voorkomen. Deze wijk GGZ’er zoekt actief de 
mensen op en biedt ondersteuning in de wijk. De tusseneva-
luatie is positief. Ook is er twee keer een cursus ‘Eerste hulp 
bij psychiatrische problematiek’ afgerond. Aan deze cursus 
hebben 30 mensen deelgenomen. 

Veilig Waalwijk
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Doelstelling:
Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden- 
Brabant zijn waarbij het werkloosheidscijfer onder het 
landelijke en Brabantse werkloosheidcijfer ligt.

In het programma Economie focussen we op drie 
elementen, namelijk ‘ruimte voor bedrijven’,
‘beschikbaar personeel’ en ‘servicegerichte 
gemeente’. Concreet hebben we gewerkt aan de 
verbetering van de digitale dienstverlening, de 
uitbreiding van accountmanagement, het opstellen 
van een accountplan, het in beeld brengen van de 
economische betekenis van de sector schoen en 
leder, een landelijk onderzoek van ruimtebehoefte 
van de industriële sector voor (provinciale) 
bedrijventerreinenprognose en een innovatief 
arbeidsmarktproject voor uitkeringsgerechtigden 
bij Ingram Micro. Daarbij komt het ontwikkelen van 
een havenscan voor bedrijven, participatie in een 
3D printscan en het afnemen van een energiescan 
voor bedrijven, uit te voeren door Stichting 
Waalwijk CO2 neutraal. Samen met de gemeente 
Tilburg en het Havenbedrijf Rotterdam is er ook 
een gezamenlijke propositie opgezet die nu samen 
met de bedrijven wordt uitgebreid en in de markt 
wordt gezet.

Uit de cijfers blijkt dat steeds minder inwoners 
afhankelijk zijn van een uitkering. Het aantal 
inwoners met een werkloosheidsuitkering daalde 
van 1.011 (december 2017) naar 955 (mei 2018). 
Ook het aantal bijstandsuitkeringen neemt af: 
800 eind 2017 naar 790 eind april 2018.

Programma Economie

Arbeidsmarkt
Doelstelling:
Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen 
zoals langdurig werklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Baanbrekers

Binnen uitvoeringsorganisatie Baanbrekers vindt er een 
doorontwikkeling plaats. Er is meer aandacht voor de onder-
steunende rol van Baanbrekers in Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en Social Return bij andere werkgevers. Ook worden 
er leerlijnen en branchegerichte programma’s ontwikkeld om 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in een beschermde 
setting naar regulier werk te begeleiden.  

Doelstelling:
Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod 
voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de 
sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap.

Huisvesting arbeidsmigranten

Er zijn regionale afspraken gemaakt over het aantal huisvestings-
plaatsen met de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Tilburg. Na 
de verkiezingen is de bestuurlijke stuurgroep opnieuw geformeerd. 
Het opstellen van een convenant, in gezamenlijkheid met het 
bedrijfsleven, is een volgende stap. In maart 2018 is het huisves-
tingsbeleid in de gemeente Waalwijk aangescherpt. Hierdoor zijn 
middelgrote huisvestingslocaties in principe niet meer mogelijk in 
rustige woonwijken.  

Op 21 juni is er een nieuwe campus voor arbeidsmigranten 
geopend (op het voormalige RWB-terrein). Deze campus biedt 
plaats aan 400 arbeidsmigranten die voor kortere tijd hier werken. 
 
Ook werken we aan de acties die voortvloeien uit het Inwonerspanel 
o.a. door in gesprekken met werkgevers meer aandacht te vragen 
voor het belang van het spreken van de Nederlandse taal, goede 
omgangsvormen en participatie (in de wijk).
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Bereikbaarheid

Doelstelling:
De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen

Haven Acht West

Bedrijventerrein Haven Acht West wordt vraaggericht 
ontwikkeld. Twee partijen hebben inmiddels een aanvraag 
ingediend voor planologische medewerking. Met een derde 
partij vinden gesprekken plaats. Dit najaar wordt het terrein 
bouwrijp gemaakt met de aanleg van riolering, nutsvoor-
zieningen en toegangswegen. Naar verwachting kunnen 
de eerste bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 
2019 starten. Voor ontwikkeling van bedrijventerrein Haven 
Acht Oost wordt op dit moment bekeken wat planologisch 
gezien de meest gewenste planvorm is. Voor de uitbreiding 
Maasoever-Scharlo vindt een verkenning plaats naar de  
behoeften van agrarisch-gelieerde bedrijven. Deze verken-
ning dient als input voor het planologische vervolgproces  
(wel/niet bestemmingsplan).

Doelstelling:
De ligging van Waalwijk aan de Maas benutten: impuls geven 
aan de havenontwikkeling.

Insteekhaven

In augustus start de aanbesteding van de werkzaam-
heden voor de nieuwe oostelijke insteekhaven. Ook met 
de voorbereidingen van de noordelijke ontsluitingsroute 
bedrijventerrein Haven is gestart. Naar verwachting vindt 
de aanbesteding en uitvoering in 2019/2020 plaats. 

Doelstelling:
Het stimuleren van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
(A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27).

Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat

Gemeente Waalwijk werkt mee aan de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat. Deze ontwikkeling voorziet in het 
realiseren van veel doelen waaronder het verbeteren van 
de bereikbaarheid van Waalwijk. Hiervoor wordt de infra-
structuur uitgebreid door de aanleg van een parallel-
structuur ten noorden van de kern Waalwijk en een 
ontsluiting via de Baardwijkse Overlaat (GOL). Het 
provinciale inpassingsplan is eind juni vastgesteld door 
Provinciale Staten. Op dit moment werken we aan de 
voorbereidingen voor de aanbesteding. De planning is dat 
in de eerste kwartaal van 2021 de wegenstructuur in gebruik 
genomen kan worden. Met het realiseren van het GOL krijgt 
ook de Ecologische Verbindings Zone (EVZ) van de Loonse 
en Drunense Duinen naar de Bergsche Maas vorm. 
De ecopassage onder de brug van het Drongelens Kanaal 
die onderdeel van deze EVZ uitmaakt, is al gerealiseerd.
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Doelstelling:
Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum door het regionaal openbaar vervoer 
en het inzetten op een servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen.

Openbaar vervoer

Het streven is om de service van regionale buslijnen verder te verbeteren. Hiervoor vindt regelmatig overleg plaats met de 
provincie en de vervoerder. Er wordt ook onderzocht of de op- en afritten van de A59 van Waalwijk- Centrum en Waalwijk- 
Oost selectief open kunnen blijven voor hulpdiensten en het openbaar vervoer (als deze op- en afritten in 2021 door GOL 
worden afgesloten). 

Om ouderen en andere kwetsbare inwoners meer mobiel te maken, worden de mogelijkheden voor een servicebus onder-
zocht. Er wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de behoeften van inwoners en voorbeelden in andere gemeenten.

Doelstelling:
Inzetten op directe, snelle en comfortabele 
wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes 
tussen Tilburg en Waalwijk en ’s-Hertogen-
bosch.

Wandel- en fiets-
routes

Het streven is om voor 2021 de snelfietsroutes tussen 
Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch te realiseren. Voor 
beide snelfietsroutes geldt dat de bestuursovereenkomst 
is getekend, financiën zijn geregeld en het voorlopig ont-
werp gereed is. Het Communicatieplan, het Stimulerings-
plan en het Evaluatieplan zijn samengevoegd tot één plan 
dat inmiddels door de Stuurgroep is vastgesteld.

Bereikbaarheid
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Samenwerking

Doelstelling:
De gemeente als eerste overheid waarbij een hoge kwaliteit 
van publieke dienstverlening en nog competenter worden 
op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en partner-
schap wordt nagestreefd.

Verbetering dienstverlening

We blijven werken aan de verbetering van onze dienst-
verlening. Bijvoorbeeld door het digitaal aanvragen van 
producten uit te breiden en de telefonische bereikbaar-
heid te verbeteren. Op dit moment wordt de dienst-
verleningsvisie 2015-2020 herijkt waarbij we kijken of er 
verdere acties nodig zijn. Met behulp van advertenties is 
de vindbaarheid van informatie op de website verbeterd. 
Ook is er een verwijzing naar het Facebooknieuws 
opgenomen. In september gaan we met een testpanel 
aan de slag met de website.

Met een nieuw plan van aanpak Strategisch HRM werken 
we aan een vitale organisatie en duurzame inzetbaarheid 
van onze medewerkers. Hiervoor gaan we o.a. gebruik 
maken van nieuwe instrumenten zoals ‘het goede 
gesprek’ en de feedback app ‘TruQu’. Komend half jaar 
gaan 100 medewerkers deelnemen aan de pilot. 

Het project Vanzelfsprekend Waalwijk wordt in 2018 
geborgd in de lijnorganisatie. Dit geldt ook voor haar 
activiteiten die nog steeds worden georganiseerd. In het 
kader van ‘leren en ontwikkelen’ wordt er bijvoorbeeld 
een summerschool georganiseerd voor en door mede-
werkers met activiteiten als: “Het DNA van Waalwijk 
– leer me de Waalwijkers kennen”, ‘Scrum in 1 uur’ en 
‘werken aan je politieke sensitiviteit’.
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Doelstelling:
Stimuleren van het zelforganiserend vermogen van inwoners 
en burgerinitiatieven en de omschakeling van een overheid 
die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt. 

Beste Idee van Waalwijk

Op 18 september 2018 wordt voor de derde keer 
het Beste Idee van Waalwijk georganiseerd. 
Inwoners kunnen hun idee voor een prettige samen-
leving in Waalwijk pitchen. Het panel met inwoners 
en ondernemers besluit welk idee wordt beloond met 
een financiële bijdrage om het idee uit te voeren. Er 
is in totaal € 50.000 te verdelen onder maximaal vijf 
winnaars.

Het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk krijgt ook in 
2018 een vervolg. Naast onderzoeken over afval en 
evenementen wordt ook onderzocht wat inwoners 
prettige werkvormen/ bijeenkomsten vinden om 
burgerparticipatie te bevorderen.
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Samenwerking

Doelstelling:
Investeren in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving 
(schaalverdieping) en daarbuiten (schaalvergroting). 

Samenwerken 
met de samenleving

Er zijn drie LABS georganiseerd waarin samen met 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisa-
ties is onderzocht hoe we de strategische visie handen 
en voeten kunnen geven. Een Armoede LAB in maart, 
een Arbeidsmigranten LAB in april en een Zorgzaam 
Waalwijk LAB in mei. Alle LABS zijn goed bezocht met 
een goede mix van deelnemers. Het merendeel van de 
deelnemers is met elkaar aan de slag om tot een vervolg 
te komen. Meer info op waalwijk.nl/lab.

De functies van de wijkcoördinatoren zijn herschreven 
en opnieuw ingedeeld. De functienaam is voortaan 
‘adviseur gebiedsgericht werken’. De taken en rollen van 
de vier adviseurs worden afgestemd met de team-
managers om de samenwerking beter te laten verlopen.

Naast de inzet binnen reguliere samenwerkingsverban-
den zoals Regio Hart van Brabant, Platform Middelgrote 
Gemeenten en Midsize Brabant investeren we in nieuwe 
samenwerkingen. In dit kader kijken we tevens naar 
internationale partners. Met onze samenwerkings-
partner Unna onderzoeken we wat een mooi vervolg in 
de samenwerking kan zijn. Ook werken we aan een 
notitie internationaal beleid.

Doelstelling:
Realiseren van maximaal maatschappelijk rendement van het 
geld van de inwoner en als organisatie bij de besten horen.

Resultaatsturing

Meer efficiënt werken en beter evalueren, leren als orga-
nisatie staat hoog op de agenda. Dit doen we op verschil-
lende manieren. Met het project Resultaatsturing zijn er 
per team indicatoren benoemd waarop gemonitord gaat 
worden. De lijst met indicatoren wordt dit najaar nog ver-
der aangescherpt. Voor de planning en control cyclus is 
er een nieuwe rapportagetool aangeschaft die momenteel 
wordt geïmplementeerd. Hiermee is de begroting 2019 in 
één oog op slag voor iedereen leesbaar, ook voor inwo-
ners. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
van Big Data in Waalwijk. De startverkenning over Smart 
City (waar komt het vandaan, wat is het?) is deze zomer 
gereed. Op basis daarvan wordt het vervolg bepaald.

Doelstelling:
Fungeren als een assertieve, proactieve speler in het regionaal 
bestuurlijk netwerk. 

Regionaal 
bestuurlijk netwerk

Met de gemeente Heusden en Loon op Zand wordt nader 
samenwerking op de thema’s veiligheid, arbeidsmigranten, 
duurzaamheid onderzocht. 

Met Regio Hart van Brabant werken we samen als het 
lokaal niet kan en regionaal het beste resultaat oplevert. 
O.a. op het terrein van bereikbaarheid en jeugdzorg werken 
we intensief samen. Met de andere gemeenten is de 
Gemeenschappelijke Regeling vernieuwd en wordt lliantie-
vorming tussen de Regio Hart van Brabant en Regio West- 
Brabant onderzocht. 

Met Midsize Brabant werken we met zeven andere 
gemeenten aan de uitwerking van de vijf thema’s uit het 
werkdocument ‘Potenties en Proeftuinen’: Sociale Veer-
kracht, Binnenstad, Logistiek, Nieuwe Economie en Mobili-
teit. Richtpunt is dat Midsize wordt geagendeerd 
als onderwerp voor de provinciale verkiezingen en het 
bestuursakkoord.
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Doelstelling:
Klimaatneutraal in 2043. We investeren o.a. in  
circulaire economie (van afval naar grondstof ).

Klimaatneutraal

Om de ambitie in duurzaamheid te kunnen 
realiseren, is een meer integrale/ programma-
tische aanpak op duurzaamheid een vereiste. 
Daarom komt er een programma(manager) 
Duurzaamheid. Telos heeft inmiddels een 
quick scan gemaakt. Medio oktober wordt 
een uitgebreid duurzaamheidsportret van 
gemeente Waalwijk verwacht.

Naast het duurzaam maken van gemeentelijk 
vastgoed worden ook andere partijen gesti-
muleerd om duurzame energie op te wekken. 
Sportverenigingen worden bijvoorbeeld geac-
tiveerd om gebruik te maken van de Subsidie-
regeling EDS. Ook gaan we de mogelijkheden 
onderzoeken om een duurzaamheidslening te 
gaan verstrekken. 

Doelstelling:
Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap.

Groen en Landschap

Er is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie voor het project 
‘Natuur in de wijk’. Met dit project willen we de biodiversiteit (en 
bewustwording) bij inwoners vergroten. Naar verwachting kunnen 
we dit najaar met de uitvoering van dit project aan de slag. 

Daarnaast werken we aan de totstandkoming van de Groene 
Agenda. Dit najaar wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd 
waar inwoners hun ideeën kunnen indienen.

Duurzaamheid

Doelstelling:
Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen. 

Omgevingswet en GO

De Omgevingswet komt er aan. Hiervoor is het ambitiedocument 
Waalwijk Omgevingswet-proof vastgesteld. Samen met deskundi-
gen, ondernemers en inwoners onderzoeken we welke regels voor 
vergunningen niet effectief zijn én waar we op basis van vertrou-
wen regels los kunnen laten. We kijken bijvoorbeeld waar we met 
een melding kunnen volstaan of wanneer een vergunning nodig 
is. Hiervoor zijn we aan de slag gegaan met vier pilots: toegang 
geo-data, monumenten, opruimen regels uitwegen en woonwijken, 
keukentafelgesprekken met agrariërs, ontwikkelen serviceformules. 
Ook hebben we acht keer een workshop verzorgd ‘ik ga verhuizen’, 
zowel intern, regionaal als landelijk. In mei 2018 is de Waalwijkse 
aanpak voor het opruimen van regels in een artikel in ROMagazine 
verschenen. Voor de nieuwe raad wordt er een inwerkprogramma 
Omgevingswet voorbereid.

Met de promotiecampagne GO voor sport, bewegen, gezondheid en 
cultuur stimuleren we inwoners om in beweging te komen. Septem-
ber staat in het teken van de feestelijke lancering van GO. Dan is ook 
de nieuwe website Gowaalwijk.nl gereed met alle relevante informa-
tie over de activiteiten en evenementen die er zijn. 

Resultaatsturing

Regionaal 
bestuurlijk netwerk

http://www.stadszaken.nl/ruimte/wetgeving/1670/omgevingswet-waalwijk-vergunt-weinig
http://www.stadszaken.nl/ruimte/wetgeving/1670/omgevingswet-waalwijk-vergunt-weinig
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