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De gemeente Haaren is een landelijke 

gemeente in de stedendriehoek 

’s-Hertogenbosch – Tilburg - Eindhoven en 

heeft 14.195 inwoners. De dorpen Haaren, 

Helvoirt, Esch en Biezenmortel vormen na 

een grootschalige herindeling in de jaren 

negentig de gemeente Haaren. 

Inwoners, bedrijven, belangengroeperingen, 

provincie, buurgemeenten, de raad en het 

college van de gemeente Haaren hebben de 

afgelopen jaren intensief met elkaar gesproken 

over de toekomst van de gemeente. De opties 

zelfstandig blijven, herindelen als geheel of 

opsplitsen maakten onderdeel uit van de 

oriëntatie op de toekomst. In een burgerpeiling 

op 4 oktober 2017 sprak een meerderheid van 

de stemmers zich uit voor opsplitsing van de 

gemeente.

Deze uitslag vormde de basis voor het 

historische besluit van de raad om de gemeente 

Haaren op te splitsen (21 december 2017).

In het voorjaar van 2018 bevestigden de raden 

van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel, 

Tilburg en Heusden, dat de dorpen en/of 

delen van de gemeente Haaren van harte 

welkom waren. De gemeente Haaren 

organiseerde daarna een gespreksronde over 

de oriëntatie van de dorpen en de begrenzing. 

Inwoners gaven aan welke gemeente en 

welke begrenzing de voorkeur had. 

Het aantal inwoners dat bij Heusden aan 

wilde sluiten  was klein. Voor Heusden was dit 

aanleiding af te zien van deelname aan het 

herindelingstraject en de totstandkoming van 

het herindelingsadvies.

De raad van Haaren nam op 5 juli 2018 een 

besluit over de oriëntatie van de dorpen. 

Het herindelingsontwerp is éénsluidend  

door de raad van Tilburg vastgesteld op  

17 december 2018 en op 18 december door 

de raden van de gemeenten Haaren, 

Oisterwijk, Vught en Boxtel. 

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari 

2019 lag het herindelingsontwerp ter inzage 

en was eenieder in de gelegenheid over dit 

herindelingsontwerp een zienswijze kenbaar 

te maken. De reactienota op de zienswijzen 

bevat een geanonimiseerde samenvatting 

van de ingediende zienswijzen en de reactie 

van de gezamenlijke gemeenten daarop 

(bijlage 4). Op één onderdeel leidde de 

zienswijzeprocedure tot wijziging van de in 

het herindelingsontwerp voorgestelde 

nieuwe grenzen. In dit herindelingsadvies zijn 

– ten opzichte van het herindelingsontwerp - 

verschillende gegevens geactualiseerd. 

Het nu voorliggende herindelingsadvies is 

eensluidend door de raad van Tilburg 

vastgesteld op 3 juni en op 6 juni 2019 door 

de raden van de gemeenten Haaren, 

Oisterwijk, Vught en Boxtel.

Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel 

bouwen verder aan hun toekomst onder de 

vleugels van respectievelijk Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg. De gemeente Oisterwijk is 

de beoogde rechtsopvolger. Naast een warm 

welkom gloort voor de dorpen ook na 

1 januari 2021 een mooie toekomst. Deze 

komt naar voren in de visies op de 

ontvangende gemeenten in de nieuwe 

samenstelling.

De drie voorgestelde (lichte) samenvoegingen 

Haaren-Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-

Boxtel en de grenscorrectie Biezenmortel-

Tilburg worden toegelicht en onderbouwd. 

Ook schetst dit herindelingsadvies een beeld 

van de gemeenten in de gewijzigde 

samenstelling.

De voorgestelde opsplitsing en opheffing van 

de gemeente Haaren voldoet naar de mening 

van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg aan de criteria van het 

geldende Beleidskader gemeentelijke 

herindeling  en het aanvullende provinciale 

criterium. Er is een warm welkom voor het 

personeel van Haaren bij de ontvangende 

gemeenten.

De dorpen van de gemeente Haaren gaan na 

de herindeling deel uitmaken van 

toekomstbestendige gemeenten, die hun 

wettelijke taken kunnen uitvoeren en goed 

zijn toegerust om de eigen en gezamenlijke 

opgaven op te pakken. Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg zetten hun bestuurskracht 

ook na 2020 in, in het belang van al hun 

inwoners op zowel lokaal, regionaal als (inter)

nationaal niveau. De voorgestelde herindeling 

van de gemeente Haaren draagt bij aan een 

toekomstbestendige inrichting van dit  

deel van de provincie Noord-Brabant; een 

duurzaam groen hart in Brabant.
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Voor u ligt een bijzonder document. De Brabantse gemeenten 
Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg bieden dit 
herindelingsadvies aan om invulling te geven aan de Wet 
algemene regels herindeling (Wet arhi). Het herindelingsadvies 
biedt ook informatie aan inwoners, ondernemers, 
(maatschappelijke) organisaties en andere belangstellenden.

Dit herindelingsadvies regelt het opheffen van de gemeente 
Haaren en een nieuwe toekomst voor de dorpen van deze 
gemeente. Vier leefbare, toekomstbestendige dorpen met 
ieder een eigen identiteit. De raad van Haaren besloot op eigen 
initiatief de gemeente per 1 januari 2021 op te splitsen en op te 
heffen. De dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel zijn 
van harte welkom bij respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, 
Vught, Boxtel en Tilburg. 
De gemeenten zien het als hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om via een transparant en zorgvuldig 
proces deze herindeling tot stand te laten komen. 
Na het herindelingsontwerp is dit herindelingsadvies een 
belangrijke vervolgstap op weg naar een mooie nieuwe 
toekomst voor de dorpen, de inwoners en de gemeenten 
Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. 

SAMENVATTING
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Doel van dit herindelingsadvies is de 

opsplitsing en opheffing van de gemeente 

Haaren per 1 januari 2021. De vier dorpen 

Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel 

bouwen verder aan hun toekomst onder  

de vleugels van respectievelijk Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en Tilburg. 

De afgelopen jaren hebben inwoners, 

bedrijven, belangengroeperingen, provincie, 

buurgemeenten, de raad en het college van 

de gemeente Haaren intensief met elkaar 

gesproken over de toekomst van de 

gemeente Haaren. Als resultante daarvan 

nam de raad van Haaren op 21 december 

2017 op eigen initiatief het besluit om de 

gemeente Haaren op te splitsen.  

De buurgemeenten spraken de bereidheid  

uit een deel van de gemeente Haaren over te 

nemen.

De herindeling vindt voor drie dorpen plaats 

in de vorm van een lichte samenvoeging. 

-  Dorp Haaren naar de gemeente Oisterwijk 

(rechtsopvolger):

- Dorp Helvoirt naar Vught;

- Dorp Esch naar de gemeente Boxtel.

Voor één dorp vindt de herindeling plaats  

in de vorm van een grenscorrectie. 

- Dorp Biezenmortel naar Tilburg.

Bij deze herindeling wordt de gemeente 

Haaren opgeheven, maar de andere 

gemeenten niet. 

Dit herindelingsadvies vormt de basis voor 

het wetgevingstraject. We lichten de drie 

voorgestelde (lichte) samenvoegingen en de 

grenscorrectie toe, onderbouwen deze en 

schetsen een beeld van de gemeenten in de 

gewijzigde samenstelling.  

Het herindelingsadvies biedt ook informatie 

aan inwoners, ondernemers, 

(maatschappelijke) organisaties en andere 

belangstellenden.

De dorpen van de gemeente Haaren gaan na 

herindeling deel uitmaken van 

toekomstbestendige gemeenten, die hun 

wettelijke taken kunnen uitvoeren en goed 

zijn toegerust om de eigen en gezamenlijke 

opgaven op te pakken. 

Een wijziging van de gemeentelijke indeling 

vindt plaats bij wet. Dat staat in artikel 123 

van de Grondwet en in artikel 3 van de 

Wet algemene regels herindeling. De Wet arhi 

schrijft voor dat gemeenten met een 

voornemen tot herindeling een herindeling-

sadvies vaststellen en dit voorbereiden met 

een herindelingsontwerp. 



Leeswijzer

Hoofdstuk 1 schetst de aanleiding en 
voorgeschiedenis van dit herindelingsadvies. 
Vervolgens beschrijft hoofdstuk 2 de 
belangrijkste uitgangspunten voor de 
samenvoeging: de grenzen, de ingangsdatum 
en de lichte samenvoeging en grenscorrectie. 
De hoofdstukken 3 tot en met 6 kennen 
eenzelfde opzet: eerst een beschrijving van de 
kenmerken van het dorp en de ontvangende 
gemeente, waaronder de financiële aspecten 
en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een 
visie op de ontvangende gemeente in de 
nieuwe samenstelling, waarbij ook personeel 
en organisatie en regionale samenwerking 
aan bod komen. De indeling ziet er als volgt uit:
• Hoofdstuk 3: Haaren – Oisterwijk
• Hoofdstuk 4: Helvoirt – Vught
• Hoofdstuk 5: Esch – Boxtel en 
• Hoofdstuk 6: Biezenmortel – Tilburg. 

Hoofdstuk 7 bevat de toetsing van de 
voorgestelde herindeling tussen de 
gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel 
en Tilburg aan de criteria van het vigerende 
‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 
2018’ en het aanvullende criterium uit het 
provinciaal ‘Ontwikkelkader samenwerking 
en herindeling’ van de provincie Noord-
Brabant.

Tot slot schetst hoofdstuk 8 het proces van 
herindelingsontwerp naar herindelingsadvies 
en het vervolgproces, zoals dat eruitziet na 
vaststelling van dit herindelingsadvies.

In de bijlagen is de volgende informatie 
opgenomen:
1. Nota nieuwe grenzen
2.  Logboeken draagvlakonderzoek, inclusief 

de samenvatting van de hoorzittingen
3.  Overzicht van gemeenschappelijke 

regelingen
4. Reactienota op de zienswijzen 

Het herindelingsontwerp is éénsluidend  

door de raad van Tilburg vastgesteld op  

17 december 2018 en op 18 december  

door de raden van de gemeenten Haaren, 

Oisterwijk, Vught en Boxtel. 

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari 

2019 lag het herindelingsontwerp ter inzage 

en was eenieder in de gelegenheid over het 

herindelingsontwerp een zienswijze kenbaar 

te maken. De ingediende zienswijzen en  

de reactie daarop zijn opgenomen in de 

reactienota op de zienswijzen.  

Een geanonimiseerde samenvatting van de 

zienswijzen en de reactie daarop zijn 

opgenomen in bijlage 4. Voor een zorgvuldige 

afweging van de zienswijzen besloten de 

gezamenlijke gemeenten om indieners van 

een zienswijze de gelegenheid te geven hun 

zienswijze in een - niet wettelijk 

voorgeschreven -  hoorzitting mondeling toe 

te lichten. Van deze hoorzittingen zijn 

geanonimiseerde samenvattingen gemaakt, 

die in bijlage 2 zijn terug te vinden.

Het herindelingsontwerp is zoveel mogelijk 

één op één omgezet naar het nu voorliggende 

herindelingsadvies. De belangrijkste 

wijzigingen hangen samen met de ingediende 

zienswijzen en het actualiseren van gegevens. 

Het proces tot herindeling van de gemeente 

Haaren ving aan onder het ‘Beleidskader 

gemeentelijke herindeling 2013’ en het 

‘Aanvullend kader’ uit 2015. Enkele maanden 

voor vaststelling van het voorliggende 

herindelingsadvies stuurde de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

een nieuw ‘Beleidskader gemeentelijke 

herindeling 2018’ toe aan de Eerste en 

Tweede Kamer, dat geldt voor herindelingen 

vanaf 1 januari 2021. De genoemde 

beleidskaders bevatten de regels voor de 

beschrijving en onderbouwing van 

herindelingsvoorstellen en wijken enigszins 

van elkaar af. Omdat de herindeling van de 

gemeente Haaren van onderop tot stand 

kwam en in samenspraak met inwoners en 

regiogemeenten vorm kreeg, past de 

herindeling naadloos binnen het nieuwe 

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 

2018’. Bij de totstandkoming van dit 

herindelingsadvies werd al rekening 

gehouden met het in voorbereiding zijnde 

gewijzigde beleidskader. 

Het nu voorliggende herindelingsadvies is 

door de raad van Tilburg vastgesteld op 3 juni 

en op 6 juni 2019 door de raden van de 

gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught en 

Boxtel.

Wij, de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg zien het als onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om via 

een transparant en zorgvuldig proces de 

herindeling tot stand te laten komen.  

Samen gaven we het proces op een 

constructieve wijze vorm en inhoud. 

Een procesregisseur is bij de aanvang van  

het herindelingsproces aangesteld en de 

projectorganisatie startte met de 

voorbereidingen voor de herindeling. Naast 

het wettelijke traject is inmiddels ook het 

operationele traject in volle gang, dat eveneens 

in gezamenlijkheid vorm wordt gegeven.

Het herindelingsadvies dat de vijf gemeenten 

gezamenlijk hebben voorbereid is een 

volgende stap op weg naar een mooie nieuwe 

toekomst voor de dorpen van de gemeente 

Haaren, de inwoners en de gemeenten 

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. 
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Voorgeschiedenis gemeente Haaren

In de jaren negentig vonden er in de provincie 

Noord-Brabant op grote schaal gemeentelijke 

herindelingen plaats. In 1996 werden de 

zelfstandige gemeenten Haaren, Helvoirt en 

Esch samengevoegd en ontstond de huidige 

gemeente Haaren. Een jaar later sloot het 

dorp Biezenmortel aan, dat behoorde tot de 

voormalige gemeente Udenhout. Doel was  

de vorming van een landelijke, groene 

gemeente in de stedendriehoek Eindhoven, 

’s-Hertogenbosch en Tilburg. 

Bezinning op de toekomst
In het tweede millennium namen het taken -

pakket van gemeenten en de complexiteit van 

de maatschappelijke opgaven sterk toe. Denk 

aan de decentralisatie van rijkstaken binnen 

het sociaal domein. Deze ontwikkelingen 

leidden tot een bezinning op de bestuurlijke- 

en organisatorische toekomst van de 

gemeente Haaren.

Centraal stond en staat de vraag: “Wat is het 

beste voor de dorpen van de gemeente 

Haaren en voor de inwoners van die dorpen?”. 

Zaken als ‘bestuur dicht bij de inwoners’, het 

op peil houden van de kwaliteit van de 

dienstverlening en het verminderen van de 

kwetsbaarheid van de organisatie vormden 

belangrijke aandachtspunten. De bezinning 

op de toekomst kreeg vorm door meerdere 

onderzoeken, waarbij inwoners nauw werden 

betrokken. 

De start
In 2008 voerde de Tilburgse School voor 

Politiek en Bestuur een inventariserend 

onderzoek uit naar de opties voor bestuur en 

organisatie van de gemeente Haaren. 

Gevolgd door de ‘Toekomstvisie gemeente 

Haaren 2022’ (WagenaarHoes, 2011). 

Kernboodschap van deze visie: “De gemeente 

Haaren is in 2022 een levendige, groene en 

zelfbewuste gemeente”. Voor het realiseren 

van de visie en het bieden van de gewenste 

kwaliteit aan inwoners en bedrijven was 

samenwerking met andere gemeenten 

noodzakelijk. 

Vanaf 2006 wordt daarom samengewerkt met 

de gemeente Boxtel op het gebied van 

Sociale Zaken en in 2015 vond uitbreiding 

plaats met het sociaal domein. Op het gebied 

van Informatievoorziening & Automatisering, 

WOZ/Belastingen en Personeel & Organisatie 

werd en wordt samengewerkt in verschillende 

samenstellingen met andere overheids-

organisaties. P&O voert de gemeente Haaren 

sinds begin 2017 weer in eigen huis uit.

   

Nadere verkenning 
ambtelijke samenwerking
Rond het jaar 2010 verkenden verschillende 

gemeenten in de Meierij met elkaar de mogelijk-

heden tot samenwerking. In ‘De kunst van het 

loslaten en vertrouwen’ (maart 2012) 

formuleerden ze de doelstellingen van een 

mogelijke samenwerking. Gevolgd door de 

strategische visies ‘Wij van de Meierij’ en ‘Goed 

leven, goed werken, mensen maken de Meierij’. 

De gemeenteraad van Haaren besloot in dat 

kader onder meer tot zeer vergaande 

ambtelijke samenwerking met het behoud 

van bestuurlijke zelfstandigheid. De 

voorbereidingen voor een ambtelijke fusie 

met Boxtel en Sint-Michielsgestel werden 

gestart (raadsbesluit januari 2013). 

In het voorjaar van 2014 waren er 

gemeenteraadsverkiezingen. Het Haarense 

coalitieakkoord voor de periode 2014-2018 

bevatte de afspraak om een dialoog met de 

inwoners van de gemeente Haaren te houden 

over de voorgenomen ambtelijke 

samenwerking met de gemeenten Boxtel en 

Sint-Michielsgestel. Onder een deel van de 

inwoners bestond de vrees, dat partners voor 

AANLEIDING 
EN VOORGESCHIEDENIS 
HERINDELINGSADVIES

In dit hoofdstuk komen de voorgeschiedenis van 
deze herindeling en een schets van het rijks- en provinciaal 
beleid aan bod.1. 

H E R I N D E L I N G S A D V I E S  G E M E E N T E N  H A A R E N  -  O I S T E R W I J K   –  V U G H T  –  B O X T E L  -  T I L B U R G

12 13



een ambtelijke samenwerking ook de 

partners voor een toekomstige bestuurlijke 

fusie (herindeling) zouden zijn. Dat beeld 

kwam in alle vier de dorpen duidelijk naar 

voren tijdens de dialoogavonden en in de 

handtekeningenactie van de Belangengroep 

Toekomst Haaren. De gemeenteraad van 

Haaren besloot de voorbereidingen voor de 

ambtelijke fusie met Boxtel en Sint-

Michielsgestel op te schorten (20 november 

2014). 

Scenario-onderzoek toekomst Haaren
Na het opschorten van de ambtelijke fusie 

met Boxtel en Sint-Michielsgestel ontving 

onafhankelijk onderzoeksbureau 

WagenaarHoes in januari 2015 opdracht tot 

het uitvoeren van een scenario-onderzoek. 

Het was een interactief proces, opgedeeld in 

drie  fases met betrokkenheid van inwoners 

op verschillende manieren en momenten. 

De gemeenteraad stelde 36 te onderzoeken 

scenario’s vast, aan de hand van 10 criteria. 

Drie hoofdlijnen werden onderscheiden: 

zelfstandigheid in combinatie met samen-

werking, herindeling als geheel en opsplitsing. 

Op basis van de onderzoeksresultaten stelde 

de raad van Haaren op 17 december 2015 

vast, dat er geen draagvlak was voor herindeling 

als geheel en dat zelfstandigheid geen 

toekomstbestendige en bestuurskrachtige 

oplossing zou zijn voor de langere termijn.  

De raad concludeerde dat opsplitsing op 

draagvlak kon rekenen en op termijn een 

toekomstbestendige en bestuurskrachtige 

oplossing voor de dorpen kon bieden. 

De gemeenteraad besloot af te zien van het 

voornemen een raadplegend referendum te 

organiseren over de toekomst van de gemeente 

Haaren (28 januari 2016). 

Om het traject ‘toekomst Haaren’ af te sluiten 

en een richting te bepalen voor de toekomst 

besloot de raad van Haaren op 21 april 2016, 

mede op basis van het onderzoek van 

WagenaarHoes: 

“Als toekomstperspectief vast te stellen, dat 

de gemeente Haaren opsplitst op het 

moment dat er voor alle dorpen een 

toekomstbestendige en bestuurskrachtige 

oplossing voorhanden is”.

De raad gaf het college een aantal kaders 

mee, waaronder het volgen van ontwikkelingen 

bij buurgemeenten en provincie.

Aanbeveling voor een herindelingsdatum
De visie van de gemeente Haaren op haar 

bestuurlijke toekomst werd in de vorm van 

het onderzoek van WagenaarHoes in het 

kader van (Veer)krachtig bestuur met een 

brief van 2 juni 2016 aangeboden aan 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 

Het ontbreken van een concrete datum voor 

opsplitsing vormde voor GS aanleiding tot het 

benoemen van een procesadviseur, drs. R.H. 

Augusteijn. Eind januari 2017 presenteerde 

deze zijn rapport ‘Aanbeveling voor een datum 

van herindeling van de gemeente Haaren’.  

Hij adviseerde als opsplitsingsdatum  

1 januari 2020. 

GS onderschreven het advies volledig en 

stelden, dat er zowel bij de eigen inwoners  

als bij buurgemeenten draagvlak was voor 

een zo spoedig mogelijke opsplitsing  

(brief 31 januari 2017).

Als reactie op het rapport en het standpunt 

van GS nam de gemeenteraad op 20 april 

2017 een motie aan: 

-  Alle inwoners van de gemeente Haaren 

nog voor 1 juli 2017 te informeren over de 

gevolgen van een mogelijke opsplitsing 

1. 

van de gemeente Haaren en mogelijke 

effecten op leefbaarheid per dorpskern.

-  De inwoners na de zomervakantie 

(september/oktober 2017) te raadplegen 

met de volgende vraagstelling: zelfstandig 

blijven of opsplitsen?

-  Indien voor een opsplitsing gekozen 

wordt, de richtdatum vast te stellen op  

1 januari 2022.

Bestuurskrachtonderzoek
De provincie Noord-Brabant besloot tot het 

laten uitvoeren van een bestuurskrachtonder-

zoek in de gemeente Haaren (20 april 2017). 

Het onderzoeksbureau B&A voerde dit 

onderzoek in de zomerperiode van 2017 uit. 

De gemeente Haaren verleende haar 

volledige medewerking aan dit onderzoek. 

Met een brief van 22 september 2017 boden 

GS de resultaten van het bestuurskrachtonder-

zoek aan.  B&A beoordeelde:

-  de bestuurskracht om huidige 

enkelvoudige en in doelen eenduidige 

taken uit te voeren als voldoende;

-  de bestuurskracht om toekomstige en 

regionale opgaven uit te voeren als 

onvoldoende.

Het college van burgemeester en wethouders 

en de raad van de gemeente Haaren namen 

kennis van het rapport. De gemeente Haaren 

nam geen bestuurlijk standpunt in over het 

bestuurskrachtonderzoek.

Burgerpeiling
De gemeenteraad besloot een raadpleging 

onder de inwoners te houden in de vorm van 

een burgerpeiling. Om de inwoners te helpen 

bij het maken van een weloverwogen keuze 

werd aan onafhankelijk bureau PON de 

opdracht gegeven de meest relevante informatie 

te verzamelen over de omliggende gemeenten. 

Het resultaat was de huis-aan-huis verspreide 

informatiefolder ‘Toekomst gemeente 

Haaren, een vergelijk tussen gemeenten’. 

De burgerpeiling werd gehouden op 4 oktober 

2017. De werkwijze sloot aan bij reguliere 

verkiezingen. Inwoners van 16 jaar en ouder 

waren stemgerechtigd. 

De uitslag van de burgerpeiling was dat 42% 

van de stemmers een voorkeur uitsprak voor 

zelfstandig blijven, 56,1% voor opsplitsing en 

1,9% had geen voorkeur.  

Het opkomstpercentage bedroeg 43,3%.

Uitslag burgerpeiling leidend
Op 2 november 2017 debatteerde de 

Haarense raad over de uitkomsten van de 

burgerpeiling en de bestuurlijke toekomst 

van de gemeente Haaren. In een unaniem 

aangenomen motie sprak de raad uit de 

uitslag van de burgerpeiling als uitgangspunt 

te nemen voor de verdere besluitvorming 

in december. De raad sprak een voorkeur 

uit voor opsplitsing per 1 januari 2021 en als 

uiterste datum 1 januari 2022. Ook werd op 

verzoek van de raad in gesprek gegaan met 

de buurgemeenten over de uitslag van de 

burgerpeiling. 

Historisch besluit tot opsplitsing 
van de gemeente Haaren
Na een lang en uitgebreid proces met inwoners 

nam de raad van de gemeente Haaren op  

21 december 2017 unaniem het historische 

besluit om de gemeente Haaren op te splitsen. 

Als voorkeursdatum werd 1 januari 2021 

gekozen en als uiterste datum 1 januari 2022. 

De raad nam nog geen besluit over de 

oriëntatie van de dorpen.

De volgende dag zijn de raden van de 

gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg 
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en Heusden schriftelijk geïnformeerd.  

Ze werden verzocht: 

-  voor 1 maart 2018 een principebesluit te 

nemen, waarin de bereidheid werd 

uit gesproken een nader te bepalen deel van 

de gemeente Haaren over te nemen en

-  in te stemmen met de voorkeursdatum 

van 1 januari 2021 en de uiterste datum 

van 1 januari 2022.

Voorbereidende 
besluitvorming herindelingsontwerp
De raden van de gemeenten Vught (8 februari 

2018), Boxtel (20 februari 2018), Heusden  

(20 februari 2018), Oisterwijk (22 februari 

2018) en Tilburg (19 maart 2018) namen een 

principebesluit om een nader te bepalen deel 

van de gemeente Haaren over te nemen. De 

gemeenteraad van Boxtel sprak aanvankelijk 

een voorkeur uit voor herindeling per  

1 januari 2022. Met de vaststelling van het 

herindelingsontwerp stemde ook de raad van 

Boxtel in met de datum van 1 januari 2021.

Medio februari 2018 volgde de aanstelling van 

een onafhankelijke procesregisseur en startte 

het vormgeven van de projectorganisatie. 

Richtingbepaling dorpen
In een gespreksronde in het voorjaar van 2018 

zijn inwoners uitgenodigd mee te denken,  

een mening te geven en voorstellen te doen  

over de vraag bij welke gemeente de dorpen 

Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt wilden 

aansluiten en welke begrenzing daarbij moest 

worden aangehouden. 

Voor het dorp Esch gaf de eerste inventarisatie 

van de gespreksronde geen helder antwoord 

op de vraag bij welke gemeente het dorp aan 

wilde sluiten. Het aantal reacties voor Vught 

en Boxtel was nagenoeg hetzelfde. Om meer 

informatie op te halen vond een consultatie 

plaats. Alle huisadressen in Esch ontvingen 

een brief. Iedereen die tijdens de gespreksronde 

niet al een voorkeur had uitgesproken kreeg 

de mogelijkheid dat alsnog te doen. Dit gold 

ook als de voorkeur was veranderd. Deze 

consultatie leverde voor Esch een voldoende 

representatief beeld op.

Voor de dorpen Haaren, Helvoirt en 

Biezenmortel was er geen aanleiding om 

verder onderzoek te doen naar de voorkeur 

van inwoners wat betreft de herindelings-

gemeente. De combinatie met informatie uit 

eerdere onderzoeken leidde voor deze dorpen 

tot een voldoende representatief beeld.

Uit de gespreksronde kwam verder naar 

voren, dat het aantal inwoners dat bij Heusden 

aan wilde sluiten minimaal was. Voor Heusden 

was dit aanleiding af te zien van deelname 

aan het herindelingstraject.

Het voorstel over de richtingbepaling van de 

dorpen werd door de betrokken gemeenten 

gezamenlijk voorbereid. De colleges van de 

buurgemeenten spraken expliciet respect uit 

voor dit voorstel. 

Over de richting besloot de gemeenteraad 

van Haaren op 5 juli 2018 als volgt:

De omliggende gemeenten worden 

geïnformeerd dat voor dit herindelingsontwerp 

geldt dat: 

1.1  Er geen onderdeel van de gemeente 

Haaren naar de gemeente Heusden gaat;

1.2 Biezenmortel naar Tilburg gaat;

1.3 Esch naar Boxtel gaat;

1.4 Haaren naar Oisterwijk gaat;

1.5 Helvoirt naar Vught gaat;

1.6  Maatwerk in de nader te bepalen 

begrenzing wordt toegepast om 

onlogische situaties bij splitsing te 

voorkomen.

AANLEIDING 
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1. 

Het algemeen uitgangspunt voor de 

herindeling is aansluiting bij bestaande 

dorpsstructuren. Hierbij geldt:

•  De bestaande dorpen met hun 

buitengebied zijn de basis voor de 

herindeling.

•  Eenheid van het dorp met het oog op het 

behoud van leefbaarheid. De dorpen 

vormen hechte gemeenschappen. Dat 

geldt niet alleen voor de kern, maar ook 

voor het bijbehorende buitengebied. Het 

bij elkaar houden van 

dorpsgemeenschappen is belangrijk voor 

de leefbaarheid, waaronder het behoud 

van voorzieningen.

•  Voorzieningen op de schaal van de 

dorpen zijn onlosmakelijk verbonden met 

de kernen. Ze dragen bij aan de sociale 

cohesie en aan gemeenschapszin. 

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van 

verenigingen en komen bijna altijd uit het 

‘eigen’ dorp.

Genoemde uitgangspunten, de resultaten  

van de gespreksronde en een aantal eerdere 

onderzoeken vormden de basis voor het 

raadsvoorstel en –besluit uit 2018 over de 

richting. 

De volgende onderzoeken zijn meegewogen:

-  De onder leiding van het PON opgestelde 

dorpsontwikkelingsplannen voor Biezen-

mortel, Esch, Haaren en Helvoirt (2008); 

-  De Toekomstvisie Haaren 2022 

(WagenaarHoes 2011) en 

-  Het onderzoek over de toekomst van de 

gemeente Haaren van WagenaarHoes 

(2015).

De detailuitwerking van de begrenzing komt 

aan bod in paragraaf 2.2 van dit herindelings-

advies. Er zijn specifieke uitgangspunten 

benoemd om onlogische situaties in de 

begrenzing te voorkomen. 

De Nota nieuwe grenzen bevat een nadere 

onderbouwing van de richtingbepaling van  

de dorpen en de detailuitwerking van de 

begrenzing (bijlage 1).
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Herindelingsontwerp
De bij de herindeling betrokken gemeenten 

werkten gezamenlijk aan het herindelings-

ontwerp, dat éénsluidend door de 

verschillende raden werd vastgesteld. Voor 

Tilburg vond de vaststelling plaats op  

17 december 2018 en op 18 december door 

de raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, 

Vught en Boxtel. Het ontwerp werd op de 

wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd 

en er verscheen een gezamenlijk persbericht. 

Vanaf 21 december 2018 tot en met 14 februari 

2019 kon iedereen van de gelegenheid gebruik 

maken om een zienswijze in te dienen. 

De gemeente Haaren, als latende gemeente, 

informeerde haar inwoners via een huis-aan-

huis-verspreide brief (21 en 22 december 2018) 

en attendeerde inwoners op de informatie-

avonden van januari 2019. Omliggende 

gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden werden schriftelijk in 

kennis gesteld van het herindelings  ontwerp en 

van de mogelijkheid tot het kenbaar maken 

van een zienswijze. 

Zienswijzeprocedure
Van 21 december 2018 tot en met 14 februari 

2019 lag het herindelingsontwerp bij elke 

gemeente fysiek ter inzage en was het 

document ook online beschikbaar. In de 

gemeente Haaren was het herindelings-

ontwerp in alle vier de dorpen fysiek in te 

zien. Op 16 en 17 januari 2019 vonden er in 

het gemeentehuis van Haaren informatie-

avonden plaats. Geïnteresseerden werden 

geïnformeerd over de hoofdlijnen van het 

herindelingsontwerp en de voorgestelde 

nieuwe grenzen. Ook was er volop 

gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het aantal ingekomen zienswijzen op  

het herindelingsontwerp bedraagt 73.  

De zienswijzen werden door de betrokken 

gemeenten verwerkt in een concept- 

reactienota, waarin gezamenlijk de 

voorlopige reactie op de individuele 

zienswijzen werd neergelegd. Op verzoek van 

de raden van de betrokken gemeenten en 

aanvullend op de Wet arhi vonden op 9 april 

2019 hoorzittingen plaats. Indieners van 

zienswijzen kregen de mogelijkheid daarop 

een mondelinge toelichting te geven en te 

reageren op de conceptreactie op hun 

zienswijze. Zes indieners meldden zich aan 

voor een hoorzitting. De hoorzittingen vonden 

plaats onder leiding van een onafhankelijke 

voorzitter. Vertegenwoordigers van de 

betrokken colleges van burgemeester en 

wethouders en van de gemeenteraden 

konden indieners van zienswijzen nader 

bevragen. Doel van deze extra processtap was 

om uiterst zorgvuldig op de zienswijzen te 

reageren en tevens om de positie van de 

raden in het herindelingsproces te versterken. 

Door het horen van indieners kregen de raden 

de gelegenheid uit de eerste hand informatie 

te verzamelen, op basis waarvan zij hun 

besluit over het herindelingsadvies konden 

voorbereiden. De zienswijzeprocedure leidde 

ertoe dat in één geval een voorgestelde grens 

werd aangepast.

Herindelingsadvies
De raad van Tilburg behandelde het 

herindelingsadvies op 3 juni 2019 en de  

raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, 

Vught en Boxtel op 6 juni. De raden stelden 

eensluidend het herindelingsadvies vast en 

namen het besluit het vastgestelde 

herindelingsadvies naar de provincie Noord-

Brabant te sturen, zodat deze de volgende 

stap zou kunnen zetten in de wettelijke 

procedure.

Kort na de besluiten van de betrokken raden 

is het herindelingsadvies Haaren-Oisterwijk-

Vught-Boxtel-Tilburg  - gelet op het bepaalde 

in de Wet arhi - toegezonden aan het college 

van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Daarmee rondden de betrokken gemeenten 

hun onderdeel in het wettelijke traject af. 

Rijks- en provinciaal beleid

Bij de inrichting van het openbaar bestuur 
hebben Rijk, provincie en gemeenten ieder 
een rol en verantwoordelijkheid. 

Rijksbeleid
In 2013 stelde het kabinet het ‘Beleidskader 
gemeentelijke herindeling’ vast, in 2018 gevolgd 
door een aangepaste versie. In dit kader geeft 
het kabinet aan hoe gemeentelijke herin-
delingen worden beoordeeld en getoetst en 
spreekt het een voorkeur uit voor ‘herindeling 
van onderop’. Het is primair aan gemeenten 
zelf om te werken aan versterking van hun 
bestuurskracht, waarvoor herindeling – naast 
samenwerking - een oplossingsrichting is.
Ook het provinciebestuur heeft een verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van het 
lokaal en regionaal bestuur. De provincie 
heeft een rol in de discussie over bestuurs-
kracht van gemeenten en bekijkt deze ook in 
regionaal verband. Ook kan men waar nodig 
sturing geven aan de discussie die kan leiden 
tot een herindelingsvoorstel. 

Visie van de provincie Noord-Brabant op 
het lokaal bestuur
De visie van Gedeputeerde Staten (GS) op de 
inrichting van het lokaal bestuur is neergelegd 
in het provinciaal programma (Veer) Krachtig 
Bestuur. Dit programma startten GS samen 
met de Vereniging van Brabantse Gemeenten 
in 2011 met als hoofddoel het toekomst-
bestendig maken van Brabant. De basisvraag 
was en is: “zijn de Brabantse gemeenten in 
staat om de huidige en toekomstige opgaven 
aan te kunnen?” Daarbij hebben GS op voor- 

 
 
hand geen blauwdruk voor de bestuurlijke 
inrichting van Brabant voor ogen.

Het beleidsdocument ‘Leiderschap en 
dienstbaarheid’ bevat een aantal belangrijke 
uitgangspunten, dat ook als de visie van  
GS op het lokaal bestuur kan worden  
gekwalificeerd (2014):
•  Groter is niet per definitie beter. Om de 

economische positie van een regio te  
versterken moet afhankelijk van de 
situatie bekeken worden wat de beste 
oplossing is. Oplossingen moeten zoveel 
mogelijk van onderop komen, maar dat  
is geen vrijblijvend proces. 

•  De overheden staan voor een dubbel-
opgave: aan de ene kant is er meer slag- 
en schakelkracht nodig en aan de andere 
kant is het belangrijk om herkenbaar te 
zijn voor de inwoners en betrokken te zijn 
bij wat er lokaal gebeurt.

GS streven naar een bestuur dat is gericht 
op de economische- en maatschappelijke 
ontwikkelingen in algemene zin en op de 
oriëntatie van de inwoners van de gemeente.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van  
maart 2014 verzochten GS alle Brabantse  
gemeenten om binnen één jaar tot een 
bestuurlijk gedragen en concreet uitgewerkte 
visie op de toekomst van de gemeente te  
komen. De bij dit herindelingsadvies  
betrokken gemeenten Haaren, Oisterwijk, 
Vught, Boxtel en Tilburg boden ieder  
afzonderlijk aan GS hun visie op de toekomst 
aan.



2.1. Drie uitgangspunten 
voor de herindeling

Er gelden drie uitgangspunten voor de 

herindeling van de gemeente Haaren met 

de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en 

Tilburg:

1)  De herindeling van Haaren sluit aan bij 

bestaande dorpsstructuren. 

  De dorpsgrenzen van Haaren, Helvoirt, 

Esch en Biezenmortel, zoals die voort

gekomen zijn uit de historische grenzen 

van ’95 ‘96 en ’96 ’97 vormen de basis 

voor de herindeling. Verder gelden er 

specifieke uitgangspunten om onlogische 

situaties in de begrenzing te voorkomen. 

2)  De beoogde herindelingsdatum is  

1 januari 2021.

3)  Er is sprake van drie (3) lichte samen

voegingen (art 1. eerste lid, onderdeel b, 

Wet arhi) en één grenscorrectie  

(art. 1, eerste lid, onderdeel d, Wet arhi). De 

gemeente Oisterwijk is de rechtsopvolger 

(art. 44, Wet arhi) van de op te heffen 

gemeente Haaren, omdat het dorp met 

het grootste inwoneraantal naar deze 

gemeente overgaat. 

Hieronder volgt een toelichting op de drie 

uitgangspunten.

2.2. Grenzen
 

Nadat medio 2018 de richting van de dorpen 

was bepaald volgde een uitwerking van de 

detailbegrenzing. Als algemeen uitgangspunt 

geldt daarbij dat aangesloten wordt bij 

bestaande dorpsstructuren. 

De dorpsgrenzen van Haaren, Helvoirt, Esch 

en Biezenmortel, zoals die voortgekomen zijn 

uit de historische grenzen van ’95 ‘96 en ’96 

’97 vormen de basis voor de herindeling. 

Om onlogische situaties bij de begrenzing te 

voorkomen geldt verder:

  aanhouden van bestaande barrières die 

bepalend zijn voor het landschap en die 

voor mensen niet gemakkelijk oversteek

baar zijn, zoals wegen, spoorwegen en 

watergangen van enige omvang;

  respecteren van samenhangende 

landschapselementen;

  consistent aansluiten bij bestaande 

grenzen van de ontvangende gemeenten;

  voorkomen van versnippering van 

bestaande kadastrale percelen.

Nieuwe grenzen
Inwoners van de gemeente Haaren waren in 

een gespreksronde in het voorjaar van 2018 in 

de gelegenheid een gemotiveerde voorkeur uit 

te spreken voor de grenswijziging.  

Dit resul teerde in 178 reacties. Een aantal  

van deze ontvangen voorkeuren leidde tot 

aanpassing van de begrenzing.

De gemeenteraad van Haaren besloot op  

5 juli 2018 over de richting van de dorpen. 

Doordat maatwerk zou worden toegepast aan 

de grenzen gold voor enkele adressen, dat 

deze in een andere gemeente terecht zouden 

komen, dan het raadsbesluit van 5 juli doet 

voorkomen. De bewoners zijn hiervan per 

brief op de hoogte gesteld (Brief college van 

burgemeester en wethouders gemeente 

Haaren 7 september 2018). In de brief werd 

ook aangegeven dat de portefeuillehouder de 

keuze graag persoonlijk wilde toelichten als 

de bewoners daar behoefte aan hadden.  

De bewoners hebben van deze mogelijkheid 

geen gebruik gemaakt.

Een uitgebreide toelichting op de nieuwe 

begrenzing is opgenomen in de Nota nieuwe 

grenzen in bijlage 1. Het draagvlakonderzoek 

gemeente Haaren bevat een beschrijving van 

de betrokkenheid van inwoners bij de 

voorbereiding van de keuzes (bijlage 2). 

UITGANGSPUNTEN 
VOOR DE 
HERINDELING

In dit hoofdstuk komen de uitgangspunten voor de herindeling 
en de rechtsopvolger van de gemeente Haaren aan bod. 

2. 
H E R I N D E L I N G S A D V I E S  G E M E E N T E N  H A A R E N  -  O I S T E R W I J K   –  V U G H T  –  B O X T E L  -  T I L B U R G

20 21

NIEUWE GEMEENTEGRENZEN



2.3. Herindelingsdatum

De herindelingsdatum is 1 januari 2021. 

Onderstaande overwegingen en de eerder 

uitgesproken voorkeursdatum liggen aan 

deze keuze ten grondslag. 

-  Het vervolgproces is gebaat bij duidelijk-

heid over de datum waarop de herindeling 

van de gemeente Haaren met Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en Tilburg zijn beslag krijgt. 

-  De periode waarbinnen de betrokken 

gemeenten zich goed kunnen 

voorbereiden op de herindeling moet niet 

langer zijn dan strikt noodzakelijk. In een 

periode van afbouw kan het immers 

moeilijk zijn om de reguliere werkzaam-

heden, waaronder dienstverlening aan 

inwoners en bedrijven, op peil te houden.

  De ervaring leert dat het reguliere 

wetgevingsproces ongeveer anderhalf 

jaar duurt tot aan de datum van 

herindeling. Het betreft de ontvangst van 

het herindelingsadvies door de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties (BZK) tot en met de besluitvorming 

in de Tweede en Eerste Kamer en de 

publicatie van de wet. Deze periode is 

voldoende voor een zorgvuldige 

voorbereiding op de start van de 

gewijzigde gemeenten. 

2.4. Lichte samenvoeging 
en grenscorrectie

Lichte samenvoeging
Een lichte samenvoeging is een bijzondere 

wijze van herindelen. Bij een ‘reguliere’ 

herindeling worden de betrokken gemeenten 

opgeheven en wordt een nieuwe gemeente 

ingesteld. Bij een lichte samenvoeging wordt 

ten minste één gemeente niet opgeheven. 

Daardoor blijven de rechtsgevolgen die zijn 

verbonden aan opheffing voor tenminste één 

van de betrokken gemeenten achterwege. De 

niet op te heffen gemeenten staan niet onder 

preventief financieel toezicht (art. 21 Wet arhi). 

Verder blijven de burgemeester, de secretaris, 

griffier en het ambtelijk apparaat van de niet 

op te heffen gemeente in functie. 

Rechtsvoorschriften blijven van kracht en er 

dienen herindelingsverkiezingen te worden 

georganiseerd. 

De criteria waaraan verzoeken tot een lichte 

samenvoeging worden getoetst heeft de 

minister van BZK bekend gemaakt in een brief 

van 30 juni 2015 (kenmerk 2015-0000305558) 

en opnieuw neergelegd en nader geduid in het 

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’:

1.  Er bestaat overeenstemming tussen de 

gemeenten over toepassing van de 

variant, blijkend uit het eensluidend 

vastgesteld herindelingsadvies;

2.  Er zijn afspraken gemaakt over de 

rechtspositie van het personeel, waarbij 

zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de 

medewerkers van de op te heffen 

gemeente(n) in een nadeliger positie 

verkeren dan de medewerkers van de niet 

op de heffen gemeente. 

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught en 

Boxtel komen op eigen initiatief en in 

gezamenlijkheid met het voorstel tot een 

lichte samenvoeging. Dit sluit aan bij de 

omvang van de herindeling. De gemeente 

Haaren wordt opgeheven en gesplitst.  

De gemeenten Oisterwijk (dorp Haaren), 

Vught (Helvoirt) en Boxtel (Esch) worden niet 

opgeheven, maar krijgen een gewijzigde 

samenstelling met de toevoeging van de 

dorpen. Bij een herindeling per 1 januari 2021 
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In het ‘Beleidskader gemeentelijke 

herindeling  2018’  geeft de minister aan dat 

het betreffende beleidskader geen betrekking 

heeft op grenscorrecties. Op basis van 

maatwerk vindt de minister het denkbaar dat 

een grenscorrectie met één of meer lichte 

samenvoegingen wordt gecombineerd in één 

herindelingsregeling. Er is door de opsplitsing 

van de gemeente Haaren samenhang tussen 

de drie lichte samenvoegingen en deze grens-

correctie. De betrokken gemeenten nemen 

deze daarom in één herindelingsadvies op.

Bij een grenscorrectie vinden geen 

herindelingsverkiezingen plaats. Dit betekent 

dat de inwoners van Biezenmortel in maart 

2022 tijdens de reguliere landelijke 

verkiezingsronde, hun stem uit kunnen 

brengen voor de gemeenteraad van Tilburg. 

Strikt genomen zijn de criteria van het 

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’ 

niet van toepassing op de grenscorrectie 

Biezenmortel-Tilburg. Datzelfde geldt voor de 

aanvullende eisen voor een lichte samen-

voeging. De keuze is gemaakt om voor elk 

dorp van de gemeente Haaren de overgang 

goed te onderbouwen. Vandaar dat wij de 

grenscorrectie Tilburg-Biezenmortel ook 

toetsen aan de criteria voor gemeentelijke 

herindeling (Hoofdstuk 7). 

Naamgeving
Bij deze lichte samenvoegingen en 

grenscorrectie worden de ontvangende 

gemeenten niet opgeheven en blijft de 

naamgeving van de gemeenten Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en Tilburg ongewijzigd.
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vinden er in deze drie gemeenten in 

november 2020 herindelingsverkiezingen 

plaats. Een toetsing aan de criteria voor lichte 

samenvoeging is opgenomen in hoofdstuk 7.

De gemeente Oisterwijk is de rechtsopvolger 

van de op te heffen gemeente Haaren (art. 44, 

lid 1, Wet arhi). Deze keuze is gemaakt, omdat 

het grootste gedeelte van de inwoners van de 

gemeente Haaren naar deze gemeente 

overgaat.

Grenscorrectie
De gemeenten Haaren en Tilburg komen op 

eigen initiatief,  in gezamenlijkheid en als 

onderdeel van dit herindelingsadvies met  

het voorstel om Biezenmortel met een 

grenscorrectie bij Tilburg te voegen.

In de Wet algemene regels herindeling is een 

grenscorrectie gedefinieerd als een wijziging 

van de gemeentegrens, die naar verwachting 

het inwonertal van geen van de betrokken 

gemeenten met 10% of meer zal doen toe- of 

afnemen. 

Aan de hand van een prognose is in beeld 

gebracht of aan dit criterium wordt voldaan. 

De methodiek van de prognose kwam in 

overleg met de provincie Noord-Brabant tot 

stand. Zie voor de onderbouwing van de 

prognose de Nota nieuwe grenzen, die als 

bijlage 1 onderdeel uitmaakt van dit 

herindelingsadvies.

De prognose is gebaseerd op: 

•  de bevolkingscijfers van Biezenmortel en 

de gemeente Haaren per 1 januari 2019 

(bron: CBS en BRP);

•  de omvang van de woningvoorraad per  

1 januari 2019 (bron CBS);

•  de huishoudensgrootte van de gemeente 

Haaren per 1 januari 2019;

•  het woningbouwprogramma van de 

gemeente Haaren per april 2019;

•  het overleg met de provincie Noord-Brabant.

De prognose rechtvaardigt de conclusie, dat 

het inwoneraantal van Biezenmortel op de 

herindelingsdatum 1 januari 2021 naar 

verwachting minder is dan 10% van het 

inwoneraantal van de gemeente Haaren, 

namelijk 9,68%. Het aandeel daalt in de 

periode tot 2024 vervolgens naar 9,53%.  

De grenscorrectie Biezenmortel-Tilburg 

voldoet dan ook aan het criterium voor een 

grenscorrectie.

Een uitgebreide onderbouwing van de 

prognose is opgenomen in de Nota nieuwe 

grenzen (Bijlage 1). 

Vrijwillige grenscorrecties kunnen bij gelijk-

luidende raadsbesluiten of bij provinciaal 

besluit worden gerealiseerd (art. 3, lid 2, Wet arhi).
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3.1. Kenmerken gemeenten

Deze paragraaf start met de kerncijfers 

gevolgd door de kenmerken van het dorp 

Haaren en de gemeente Oisterwijk.

3.1.1. Kerncijfers dorp 
Haaren - gemeente Haaren 
en gemeente Oisterwijk 

De kerncijfers staan weergegeven in onder-

staande tabel. De gemeente Oisterwijk 

bestaat uit de dorpen Oisterwijk en 

Moergestel en het buurtschap Heukelom. 

3.1.2. Kenmerken dorp Haaren

Tot 1996 was het dorp Haaren ‘de Tuin van 

Brabant’ een zelfstandige gemeente. Na de 

gemeentelijke herindeling van de jaren 

negentig vormde het samen met de dorpen 

Helvoirt, Esch en Biezenmortel de gemeente 

Haaren. Het gemeentehuis staat in het dorp 

Haaren.

Het dorp Haaren wordt omringd door 

natuurgebieden, zoals landgoed Nemerlaer 

dat aansluit op de Kampina en de Oisterwijkse 

vennen en bossen. De Belverse Akkers – een 

open akkercomplex- zijn belangrijk vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt. Ook de 

H. Lambertuskerk, de Oude Toren, kasteel en 

landgoed Nemerlaer en landgoed 

Haarendael behoren tot het culturele erfgoed 

van Haaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd door de Duitsers de ‘Untersuchungs-

gefängnis Lager Haaren’ op landgoed 

Haarendael, een voormalig Grootseminarie, 

ondergebracht. Om nooit te vergeten is in de 

voormalige gevangenis een museum en de 

Gedenkplaats 1940-1945 gerealiseerd.

Inwoners ervaren het dorp als een prettige, 

groene woonomgeving met een actief 

verenigingsleven op sportief en cultureel 

gebied, zoals de jaarmarkt en ‘Haaren in 

Beeld en Geluid’.

Veel activiteiten vinden plaats in  

ontmoetingscentrum Den Domp. Er zijn  

plannen in ontwikkeling om deze 

gemeenschapsvoorziening toekomst-

bestendig te maken. 

Heel bijzonder is het jeugdcircus Il Grigio, 

dat al bijna 60 jaar volle zalen trekt. Ook de 

Haarense organisatoren van Rebirth hebben 

inmiddels een vaste plek verworven op de 

festivalagenda.

Voor de dagelijkse boodschappen gaat de 

Haarenaar voornamelijk naar de winkels in 

het eigen dorp en verder wordt gebruik ge-

maakt van de voorzieningen in Oisterwijk en 

Vught. Ontsluiting van het dorp vindt onder 

andere plaats via de Rijksweg N65. 

De spoorlijn Tilburg-Boxtel doorsnijdt het 

dorp ter hoogte van landgoed Nemerlaer.
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Dit hoofdstuk beschrijft de huidige kenmerken van het dorp 
Haaren en de gemeente Oisterwijk, waaronder de financiële 
aspecten en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie op 
de gemeente Oisterwijk in de nieuwe samenstelling, die het 
perspectief schetst voor het dorp Haaren na de herindeling.  
Ook personeel en organisatie en regionale samenwerking 
komen aan bod.3. 
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    Inwoners Banen  Oppervlakte Kernen  Raadszetels Personeel 
    1-1-2019    (km2)      (fte) 

Dorp Haaren          5.806    1.960  16.34  1  -   - 

Gemeente Haaren       14.195    4.320  58.56  4  15    72,47

Gemeente Oisterwijk       26.156  11.750  65.13  3  21  153,00

(Tabel 1)
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Er is één bedrijventerrein in Haaren: ’t Hopveld. 

Het dorp Haaren is sterk in de agrarische 

sector, zakelijke diensten, bouwnijverheid, 

overige diensten en zorg. Dat ook de 

agrariërs zich bewust zijn van de noodzaak 

tot duurzaamheid blijkt uit de productie van 

milieu- en diervriendelijke producten, die 

steeds vaker, ook in boerderijwinkels, worden 

aangeboden. 

Nog maar enkele jaren geleden heeft nieuw-

bouw plaatsgevonden van belangrijke 

voorzieningen zoals het woonzorgcentrum 

Haarensteyn en de brede school De Sprankel 

met sporthal. Bijzonder zijn de vele klein-

schalige locaties voor inwoners met een 

beperking. De woningbouwplannen Den 

Tiend, Wijngaert III, de Klim-op en Hofmeester 

zijn recent opgeleverd of –binnenkort- in 

aanbouw. Voor starters, jonge gezinnen en 

senioren worden huur- en koopwoningen 

gebouwd in verschillende prijsklassen. Op 

recreatiepark de Noenes in het buitengebied 

van Haaren is het prettig verblijven.

 

3.1.3. Kenmerken 
gemeente Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk - Parel in het Groen- is 

een groene en gastvrije gemeente die bestaat 

uit drie kernen: het bruisende dorp-met-stads-

rechten Oisterwijk, het betrokken dorp  

Moergestel en het hechte buurtschap  

Heukelom. De gemeente ligt in een groene 

structuur van bossen, meer dan 80 vennen, 

heide en agrarisch gebied. Binnen de gemeente-

grenzen zijn diverse monumenten te vinden, 

waarvan de unieke Lind met zijn trouwlaantje 

en monumentale bomen, het meest bekend is.

 

De gemeente is zowel over weg als spoor 

goed bereikbaar door de ligging tussen de 

N65 en A58 en in de driehoek Tilburg - Den 

Bosch en Tilburg - Eindhoven. Het heeft een 

eigen treinstation op het traject Tilburg- 

Eindhoven en is goed aangesloten op het 

regionale busvervoer.

Wonen in Oisterwijk is divers en veelzijdig. 

Naast lommerrijke villawijken in de bossen 

kent de gemeente prettige woonwijken en 

hechte agrarische gemeenschappen.  

Bijzonder voor de gemeente zijn de vele 

kleinschalige locaties voor inwoners met een 

beperking. Ook is er een AZC-opvangcentrum. 

De monumentale KVL-leerfabrieken zijn de 

afgelopen jaren getransformeerd tot een 

werkplaats van creatieve ambachten met 

internationale uitstraling. Het gebied is een 

combinatie van wonen, werken en recreëren.

 

De gemeente heeft van oudsher een toeristisch 

karakter en grote ondernemerszin. Dat laatste 

is terug te zien in de vele bedrijven en in het 

gevarieerde winkel- en horeca- aanbod. Tegen 

de trend in werd in Oisterwijk de afgelopen 

jaren het kwalitatieve aanbod versterkt.  

Daarnaast kent de gemeente veel sociale 

ondernemers: inwoners die inventief en 

ondernemend zijn op het terrein van zorg, 

mentorhulp en mantelzorg. 

De Oisterwijkse gemeenschap is een betrok-

ken gemeenschap. Dat zien we terug in de 

bijzondere burgerinitiatieven. WieKentKunst 

organiseert elk jaar een groots evenement 

met veel burgerinzet in Moergestel. 

Vrijwilligerstichting Ons Oisterwijk rijdt de 
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‘Parel Express’ -het bekende toeristische 

treintje- tweemaal per week door het dorp 

om ouderen van- en naar het sportcen-

trum te brengen. En jongerenclub Intents is 

uitgegroeid tot het beste Dancefestival in de 

Benelux met jaarlijks 25.000 bezoekers en vele 

lokale vrijwilligers. De openlucht filmavonden, 

moonlightshopping, kunsttentoonstellingen 

en Oisterwijk in Musical Concert kunnen 

rekenen op veel belangstelling. Symbool voor 

de betrokkenheid zijn de ‘reuzen’: Peer Poarel 

- Heer van Oosterwijck, Gèèselse Ermelindes 

en Heukelomse Mie. Metershoge poppen die 

worden ingezet bij alle feestelijkheden binnen 

de gemeente en regelmatig ook daarbuiten. 

De gemeente zet fors in op duurzaamheid. Er 

is een onafhankelijke energiecorporatie (DEC). 

De gemeente bouwt als één van de eerste in 

Nederland een gasloze nieuwe sportaccom-

modatie op sportpark Den Donk.

3.1.4. Financiële aspecten
Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen 

de financiën van de deelnemende gemeenten 

op elkaar te worden afgestemd. Deze 

paragraaf biedt een overzicht van de 

belangrijkste cijfers van de gemeenten 

Haaren en Oisterwijk. Vanuit de volgende 

twee invalshoeken is informatie per gemeente 

opgenomen: 

-  De omvang van de begroting 2017, 2018 

en 2019 en het meerjarenbeeld van de 

begrotingsomvang;

- Een overzicht van de huidige lokale lasten 

 voor diverse typen huishoudens.

Financiële positie van 
de gemeenten Haaren en Oisterwijk
De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers 

over de begrotingsomvang geven een beeld 

van de kwantitatieve verhoudingen tussen 

de gemeenten op financieel terrein.
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Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 2)

   2017  2018  2019  

Haaren  €33.494  €35.451  €34.294 

Oisterwijk €66.236  €70.806  €70.481 

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 3)

   2019  2020  2021  2022

Haaren  €28.838  €32.383  €31.880  €32.965

Oisterwijk €59.445  €64.821  €61.425  €58.490
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Lokale lastendruk van 
de betrokken gemeenten 
Voor de inwoners van de bij een herindeling 

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van 

de lokale lasten in de toekomst een punt van 

aandacht. Het vaststellen van de belasting-

tarieven is de bevoegdheid van de – nieuw 

te kiezen - gemeenteraad. De onderstaande 

vergelijking geeft een eerste indicatie van de 

richting waarin de nieuwe tarieven zich zullen 

ontwikkelen. De cijfers over 2015 tot en met 

2018 zijn volgens de Coelo Atlas lokale lasten. 

Het Coelo is een onafhankelijk kennisinstituut 

op het gebied van lokale en regionale lasten. 

De cijfers over 2019 zijn volgens opgave van de 

gemeenten. Tabel 4 geeft de lastendruk voor 

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 5 de 

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.

3.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

Samenwerking tussen gemeenten in 

Noord-Brabant is vooral georganiseerd langs 

de lijn van regio-indeling. De gemeenten 

Oisterwijk en Haaren (dorp Haaren) liggen in 

verschillende regio’s namelijk Hart van Brabant 

respectievelijk Noordoost-Brabant. 

In een aantal gemeenschappelijke regelingen 

participeren zowel Oisterwijk als Haaren:

- GGD Hart voor Brabant;

-  Regionale ambulancevoorziening (RAV) 

Brabant Midden-West-Noord;

-  Gemeenschappelijke regeling WSD (vh. 

Werkvoorzieningschap De Dommel).

Daarnaast zijn Oisterwijk en Haaren onderdeel 

van het Groene Woud (Van Gogh National Park).

De belangrijkste samenwerkingsrelaties van 

Oisterwijk zijn verder:

- De samenwerking met de gemeenten  

 Goirle en Hilvarenbeek. Deze samenwerking 

 is ingezet vanuit het provinciale programma 

 Veerkrachtig Bestuur en heeft tot doel 

  de drie betrokken gemeenten toekomst-

bestendig te houden. De drie gemeenten 

werken onder andere samen aan inkoop, 

gemeentelijke belastingen, personeels- 

zaken en bij grote projecten zoals de  

Omgevingswet.

-  De Gemeenschappelijke Regeling Hart 

van Brabant samen met de omliggende 

gemeenten op het gebied van Mens & 

Samenleving, Leefomgeving & Milieu, 
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Economie, Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg 

en WMO.

- Stichting Midpoint Brabant waarin de 

 economische samenwerking plaats vindt 

 in triple helix verband (overheid, 

 ondernemers en onderwijs)

- De samenwerking op het gebied van ICT in 

 Equalit verband.

- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

 (VRMWB) is een samenwerkingsverband 

 tussen 26 gemeenten met als doel de 

 veiligheid in de regio Midden- en 

 West-Brabant te vergroten.

Een overzicht van de gemeenschappelijke 

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

3.2. Visie op de gewijzigde 
gemeente Oisterwijk

3.2.1. Visie gemeente Oisterwijk
 

Het dorp Haaren is van harte welkom bij de 

gemeente Oisterwijk. Nu en nog meer na 2021. 

De inwoners van Haaren maken al graag 

gebruik van Oisterwijkse voorzieningen. De 

gemeente wil een betrouwbare partner zijn 

voor inwoners, organisaties en ondernemers. 

Dat geldt uiteraard ook voor diezelfde partners 

uit Haaren. Dienstbaarheid, transparantie en 

bereikbaarheid zijn kernbegrippen. 

De gemeente werkt aan een visietraject met als 

doorkijk het jaar 2050. Hierin wordt het dorp 

Haaren meegenomen. 

Kijkend naar de dienstverlening voor de 

lange termijn zet Oisterwijk in op twee trends: 

digitaal en dicht bij de burger in zijn eigen 

woonomgeving. Inwoners moeten zoveel 

mogelijk diensten zelf digitaal kunnen regelen. 

Voor diensten waarvoor dat nodig is komt 

de gemeente naar de burger toe. Het fysieke 

gemeentekantoor kan zich op die manier 

beperken tot een centraal punt in Oisterwijk 

voor alle inwoners van de gemeente.

Haarenaren zijn initiatiefrijk en pakken graag 

een rol als het de leefbaarheid van hun dorp 

betreft. Dat past bij de Oisterwijkse mentaliteit. 

De gemeente wil met hen, net als met de 

inwoners uit de andere kernen, samen aan 

de slag. Oisterwijk beschouwt inwoners, 

ondernemers en verenigingen als partners 

in het maken en uitvoeren van beleid en hun 

betrokkenheid als een randvoorwaarde voor 

het slagen daarvan. Een van de eerste stappen 

om de betrokkenheid van Haaren te vergroten is 

het bestaande burgerpanel uitbreiden met 

vertegenwoordigers van de Haarense bevolking. 

Leden van het burgerpanel krijgen een paar 

keer per jaar een vragenlijst toegezonden om 

mee te denken over belangrijke onderwerpen 

in Oisterwijk. Daarnaast nodigt de 

gemeente inwoners van het dorp Haaren uit 

om mee te denken, mee te doen en om

initiatief te nemen. Iedereen telt mee!

Rondom de (intensieve) veehouderij staan 

gezondheid en leefbaarheid voorop. Het beleid 

voor vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) 

kan bijdragen aan extra mogelijkheden voor 

economische ontwikkeling. Dit sluit aan bij het 

in 2017 volledig geactualiseerde VAB-beleid 

voor het buitengebied van de gemeente 

Haaren. Dit kwam tot stand samen met 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. 
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Lastendruk Woonlasten éénpersoonshuishouden (Tabel 4)

   2015  2016  2017  2018  2019

Haaren  €765  €794  €765  €782  €765

Oisterwijk €601  €623  nb  €657  €660

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 5)

   2015  2016  2017  2018  2019

Haaren  €899  €926  €896  €868  €834

Oisterwijk €809  €857  nb  €802  €803

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten
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Het woonklimaat in Oisterwijk, Moergestel, 

Heukelom en Haaren is uitstekend. 

De woonbehoefte van de gemeenten 

Oisterwijk (2018) en Haaren (2017) is in beeld 

en komen samen in een actiegerichte 

woonagenda, waarbij duurzaamheid een 

belangrijk thema is. Welke woningen worden 

gebouwd hangt af van de behoefte. Dat sluit 

aan bij de Haarense vraag naar betaalbare 

huur- en koopwoningen voor starters, jonge 

gezinnen en senioren. 

Haarenaren hechten aan het verenigingsleven, 

zoals dat onder meer een thuisbasis heeft in 

gemeenschapsvoorziening Den Domp. Deze 

voorziening is het sociaal culturele hart van de 

Haarense gemeenschap. Oisterwijk kijkt graag 

samen met de Haarense gebruikers hoe 

Den Domp het beste tot zijn recht komt en

toekomstbestendig blijft.

De gemeente heeft extra middelen voor wijk- 

en dorpsplannen. Oisterwijk kent vier wijkraden 

en Moergestel en Heukelom hebben ieder een 

dorpsraad. Ook in het dorp Haaren wil de ge-

meente graag een dorpsraad vormen. De wijk-  

en dorpsraden adviseren de gemeente gevraagd 

en ongevraagd over dorp- en wijkaangelegen-

heden.

Voor het waarborgen van een veilige woon- en 

leefomgeving wordt onder meer ingezet op de 

aanpak van ondermijnende criminaliteit op 

recreatieparken. Dat doet de gemeente door 

projectmatig samen te werken met de

parkeigenaren. 

De gemeente werkt toe naar een samenleving 

waarin iedereen mee kan doen, waarbij zelf- 

en samenredzaamheid en eigen initiatieven 

belangrijk zijn. De gemeente betrekt ook 

het onderwijs actief bij de te volgen koers. 

Het dorp Haaren en de Haarenaren worden 

opgenomen in de bestaande basisstructuur, 

met aandacht en ondersteuning voor lokale 

netwerken. HaarenEEN is een digitaal platform 

met als doel het verbinden van initiatieven in 

het dorp Haaren. 

3.2.2. Personeel en organisatie
 

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel – via samenwerkingsorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij - en Tilburg maakten 

samen afspraken over de overgang van 

personeel. Ze vinden het van groot belang dat 

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het 

overgaande personeel geborgd is. De afspraken 

zijn opgenomen in het Convenant Personeel, 

dat door de vijf colleges van burgemeester en 

wethouders is vastgesteld (8 en 9 oktober 2018). 

Deze afspraken vormen de basis bij de 

uitwerking van de personele aspecten in het 

vervolgtraject. Ze zijn het vertrekpunt voor de 

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd 

overleg als het gaat om het plaatsingsproces 

en sociaal plan. Duidelijkheid hierover is voor 

medewerkers van de gemeente Haaren, maar 

ook voor de ontvangende gemeenten van 

groot belang. 

De inrichting van de organisatie en het 

personeelsbeleid van de ontvangende 

gemeenten blijven ongewijzigd. De mede-

werkers van de gemeente Haaren zijn van harte 

welkom bij de ontvangende gemeenten.

3.2.3. Samenvoeging en
regionale samenwerking
 

Door het opheffen van de gemeente Haaren 

neemt het aantal deelnemende gemeenten 

in samenwerkingsverbanden, waaronder 
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gemeenschappelijke regelingen, met één af. 

Het dorp Haaren gaat na samenvoeging met 

Oisterwijk deel uitmaken van een andere regio, 

namelijk Hart van Brabant.  

In de regio werken de gemeenten Tilburg, 

Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Dongen, 

Loon op Zand, Waalwijk en Heusden samen. 

Dit geldt ook voor het triple helix economisch 

samenwerkingsverband Midpoint Brabant.

Eerder, namelijk tot juni 1985, maakte de toen 

nog zelfstandige gemeenten Haaren deel uit 

van deze regio. Door de herindeling neemt het 

inwoneraantal van Oisterwijk toe. Dit brengt 

nauwelijks wijziging in de verhouding ten 

opzichte van andere gemeenten.

De werkzaamheden op het gebied van het 

sociaal domein, leerplichtambtenaar, ICT en 

WOZ-Belastingen, die tot 1 januari 2021 zijn 

ondergebracht bij de werkorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij, komen voor het dorp 

Haaren ook naar de gemeente Oisterwijk. 

Oisterwijk loopt op deze verandering vooruit 

door clausules in inkoopcontracten op te 

nemen. Het betreft een wijzigingsbevoegdheid 

als gevolg van de herindeling.

Voor het samenwerkingsverband met de 

gemeenten Goirle en Hilvarenbeek betekent de 

komst van Haaren bij Oisterwijk een vergroting 

van het werkgebied en van een versterking van 

de ambtelijke basis. De inhoudelijke samen-

werking verandert niet.

Voor de samenwerking op het gebied van

veiligheid zullen via de veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant nadere afspraken 

gemaakt worden met de veiligheidspartners.
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4.1. Kenmerken gemeenten 

Deze paragraaf start met de kerncijfers 

gevolgd, door de kenmerken van het dorp 

Helvoirt en de gemeente Vught.

4.1.1. Kerncijfers dorp Helvoirt -
gemeente Haaren en gemeente Vught 

De kerncijfers staan weergegeven in onder-

staande tabel. De gemeente Vught bestaat uit 

de dorpen Vught en Cromvoirt. 

4.1.2. Kenmerken dorp Helvoirt

Tot 1996 was het dorp Helvoirt een 

zelfstandige gemeente. Na de gemeentelijke 

herindeling in de jaren negentig vormt 

Helvoirt samen met de dorpen Haaren, Esch 

en Biezenmortel de gemeente Haaren. 

Helvoirt ligt in een mooie groene omgeving, 

met het Helvoirts Broek, het landgoed Zwijns-

bergen, Distelberg, de Margriet en dichtbij de 

Loonse en Drunense Duinen. Het dorp heeft 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zo-

als kasteel Zwijnsbergen, de H. Nicolaaskerk, 

de Oude Kerk en het Oude Raadhuis met het 

originele houten klokkentorentje uit 1792. 

Helvoirt heeft ook een historie met Vincent 

van Gogh. Zijn vader was er namelijk 

predikant en Vincent bezocht er zijn ouders. 

Hij tekende zelfs enkele schetsen van 

Helvoirt. Het dorp kent drie Van Gogh 

monumenten, waaronder de Hervormde 

pastorie en de Hervormde kerk.

Inwoners zijn tevreden over het leefklimaat, 

er is een grote gemeenschapszin en een  

florerend verenigingsleven. Sinds 1971 vindt 

rond Hemelvaart altijd het ‘Helvoirts 

Weekend’ plaats, een evenement vol muziek 

en Brabantse gezelligheid.

Het HelvoirThuis heeft in korte tijd een vaste 

plek in de gemeenschap verworven: de 

basisschool, kinderdagverblijf Kindertuin, de 

vereniging 55+, stichting Tiend, Rabobank en 

de GGD zijn dagelijkse gebruikers. Het volle-

dige nieuwe woonzorgcentrum De Leyenhof, 

een bedrijvig Vincent van Goghplein en de 

nieuwbouw in Den Hoek dragen bij aan de 

levendigheid en leefbaarheid van het dorp. 

Voor starters, jonge gezinnen en senioren zijn 

en worden woningen gebouwd in verschillen-

de prijsklassen.

Voor de dagelijkse boodschappen kunnen de 

Helvoirtenaren terecht in het eigen dorp en 

verder wordt gebruik gemaakt van de 

voorzieningen in Vught en Oisterwijk. Helvoirt 

kent een sterke vertegenwoordiging van de 

zakelijke diensten, handel, zorg, industrie en 

horeca. Het dorp beschikt over de bedrijven-

terreinen Matreco/Matador en Industrieweg. 

De Rijksweg N65 en de spoorlijn Tiburg- 

’s-Hertogenbosch doorsnijden Helvoirt.
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Dit hoofdstuk beschrijft de huidige kenmerken van het dorp 
Helvoirt en de gemeente Vught, waaronder de financiële 
aspecten en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie 
op de gemeente Vught in de nieuwe samenstelling die het 
perspectief schetst voor het dorp Helvoirt na de herindeling. 
Ook personeel en organisatie en regionale samenwerking 
komen aan bod.4. 
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    Inwoners Banen  Oppervlakte Kernen  Raadszetels Personeel 
    1-1-2019   (km2)      (fte) 

Dorp Helvoirt         4.807    1.510  26.42  1  -   - 

Gemeente Haaren      14.195    4.320  58.56  4  15    72,47

Gemeente Vught      26.395 12.490  34.46  2  21  188,40

(Tabel 6)
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Op het gebied van duurzaamheid is Helvoirt 

voorloper. De proef met vijf elektrische deel-

auto’s, die kunnen worden gebruikt door de 

dorpsbewoners, is een succesvol voorbeeld. 

Het betreft een initiatief van DEH  

(Duurzame Energie Haaren). Voor de gronden 

in de Margriet is er een initiatief in het kader 

van klimaatadaptatie en verduurzaming van 

de landbouw.

Een aantal Helvoirtse inwoners nam het

initiatief tot het oprichten van het platform 

‘Plein Helvoirt’, met als doel om, wanneer 

Helvoirt straks bij Vught hoort, de eigenheid 

van het dorp te behouden en nog sterker te 

maken. 

4.1.3. Kenmerken gemeente Vught 

Vught is een landelijke, groene gemeente op 

een steenworp afstand van ‘s-Hertogenbosch. 

Van oorsprong een buitenplaats met een aan-

trekkelijk woonklimaat, dat ook in deze tijd 

nog steeds van hoge kwaliteit is. Dat vertaalt 

zich naar fraaie woonwijken, ruime percelen, 

weelderig openbaar groen, boomrijke lanen 

en pleinen en statige landgoederen. De 

gemeente Vught kent twee dorpse kernen: 

Vught en Cromvoirt.

De rijke natuur strekt zich uit tot in de wijde 

omgeving met tal van recreatie- en ontspan-

ningsmogelijkheden. Het voorzieningen-

niveau is hoog. Vught is een levendige en 

actieve gemeente, waar van alles te doen en 

te beleven is. Hierbij wordt wel gesproken 

over de ‘schatten van Vught’. Voorbeelden 

hiervan zijn het ontmoetingscentrum 

DePetrus (voormalige St. Petruskerk),

recreatieplas de IJzeren Man, Fort Isabella, 

landgoed Huize Bergen en kasteel Maurick. 

Er zijn meerdere scholen voor voortgezet 

onderwijs. Verder kenmerkt Vught zich door 

een groot aantal bijzondere instellingen, zoals 

Reinier van Arkel, het Nationaal Monument 

Kamp Vught, de Penitentiaire Inrichting Vught 

en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie 

(OTCGenie).

Vught is een kruispunt van infrastructuur. De 

A2, N65 en twee drukke spoorlijnen komen in 

Vught samen. De gemeente geeft de hoogste 

prioriteit aan de ombouw van de N65 en het 

realiseren van een verdiepte ligging van het 

spoor binnen het Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer (PHS).

4.1.4. Financiële aspecten

Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen 

de financiën van de deelnemende gemeenten 

op elkaar te worden afgestemd. Deze 

paragraaf biedt een overzicht van de belang-

rijkste cijfers van de gemeenten Haaren en 

Vught. Vanuit de volgende twee invalshoeken 

is informatie per gemeente opgenomen: 

-  De omvang van de begroting 2017, 2018 

en 2019 en het meerjarenbeeld van de 

 begrotingsomvang;

-  Een overzicht van de huidige lokale lasten 

voor diverse typen huishoudens.

Financiële positie van 
de gemeenten Haaren en Vught
De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers 

over de begrotingsomvang geven een beeld 

van de kwantitatieve verhoudingen tussen de 

gemeenten op financieel terrein.
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Lokale lastendruk van 
de betrokken gemeenten
Voor de inwoners van de bij een herindeling 

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van 

de lokale lasten in de toekomst een punt van 

aandacht. Het vaststellen van de belasting-

tarieven is de bevoegdheid van de –nieuw 

te kiezen- gemeenteraad. De onderstaande 

vergelijking geeft een eerste indicatie van de 

richting waarin de nieuwe tarieven zich zullen 

ontwikkelen. De cijfers zijn volgens de Coelo 

Atlas lokale lasten. Het Coelo is een onaf-

hankelijk kennisinstituut op het gebied van 

lokale en regionale lasten. 

Tabel 9 geeft de lastendruk voor 

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 10 de 

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.
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Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 7)

   2017  2018  2018  

Haaren  €33.494  €35.451  €34.294

Vught  €62.834  €62.665  €90.864

 

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 8)

   2019  2020  2021  2022

Haaren  €28.838  €32.383  €31.880  €32.965

Vught  €90.864  €64.452  €61.514  €61.793

Lastendruk Woonlasten éénpersoonshuishouden (Tabel 9)

   2015  2016  2017  2018   2019

Haaren  €765  €794  €765  €782  €765

Vught  €752  €803  €792  €817  €818

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 10)

   2015  2016  2017  2018    2019

Haaren  €899  €926  €896  €868   €834

Vught  €886  €977  €949  €941  €925

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten36 37



 

4.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties 

Diverse regionale opgaven en samenwerkings-

verbanden verbinden de gemeenten Vught en 

Haaren (dorp Helvoirt), zoals:

-  AgriFood Capital regio Noordoost-

 Brabant, een samenwerkingsverband van 

 17 gemeenten, de provincie, ondernemers,  

 waterschappen en kennisinstellingen. 

 Hierin worden onder meer afspraken 

 gemaakt over arbeidsmarkt, bedrijven

 terreinen, detailhandel en leegstand om 

 de concurrentiepositie van de regio te 

 versterken en te komen tot innovatieve 

 oplossingen voor maatschappelijke vraag

 stukken op het gebied van voeding en 

 gezondheid en duurzaamheid;

- Vijf van de Meierij: samenwerking op 

  projectniveau tussen de gemeenten 

 ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel,  

 Vught, Boxtel en Haaren;

-  Op het gebied van openbare orde en vei-

ligheid vindt samenwerking plaats met het 

Regionaal Informatie – en Expertisecen-

trum, het Veiligheidshuis en Stadstoezicht 

’s-Hertogenbosch met een gezamenlijke 

pool van Buitengewone Opsporings-

 ambtenaren (Boa’s);

-  Inkoop Jeugdhulp en Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) Noordoost-Brabant, 

samenwerking van meerdere gemeenten 

in de regio die gezamenlijk de inkoop van 

jeugdhulp en Wmo organiseren; 

- Samenwerkingsverband Primair 

 Onderwijs (SWV PO) De Meierij.

-   Regionaal Team Leerplicht: samenwer-

king op leerplicht en RMC, samen met de 

gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel; 

-   Bizob: zowel Haaren als Vught maken 

gebruik van deze inkooporganisatie.

Daarnaast participeren de gemeenten Vught 

en Haaren in een aantal gemeenschappelijke 

regelingen, zoals:

- Stadsgewest ’s-Hertogenbosch;

- Veiligheidsregio Brabant-Noord;

- Gemeenschappelijke regeling WSD (vh.  

 Werkvoorzieningschap De Dommel);

- GGD Hart voor Brabant;

- Regionale ambulancevoorziening (RAV) 

 Brabant Midden-West-Noord;

- Brabants Historisch Informatie Centrum 

 (BHIC);

- Omgevingsdienst Brabant Noord.

Een overzicht van de gemeenschappelijke 

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

 

4.2. Visie op de gewijzigde 
gemeente Vught

4.2.1. Visie gemeente Vught

De (gewijzigde) gemeente Vught staat voor...

...een gemeente die burgers en bedrijven 

faciliteert om doelen te realiseren, waarbij 

dienstverlening centraal staat. Vught is klant-

gericht, omgevingsbewust, kan regisseren 

en werkt met inzet en betrokkenheid. Deze 

lijn wordt doorgetrokken na aansluiting van 

het dorp Helvoirt bij Vught en Cromvoirt. Een 

warm welkom, omdat het dorp Helvoirt en 

de gemeente Vught zich al langer met elkaar 

verbonden voelen.

Een belangrijke gemene deler van Vught en 

Helvoirt is Rijksinfra. Meerdere wegen en 

spoorwegen doorkruisen de dorpen. Om de 

veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te 

verbeteren werkt de gemeente Vught samen 

met inwoners en partners zoals het ministerie 
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van Infrastructuur en Waterstaat, buurgemeenten 

en de provincie Noord-Brabant aan één van de 

grootste opgaven uit haar historie. 

De aanleg van een verdiept spoor in Vught 

(PHS) en de ombouw van de Rijksweg N65 in 

Vught en Helvoirt duurt meerdere jaren. De 

gemeente spant zich tot het uiterste in om 

de overlast voor inwoners tot een minimum 

te beperken. ‘De Vughtse Regeling’ biedt een 

aantal oplossingen, waaronder een aankoop-

regeling voor inwoners aan spoor en weg, die 

zich gedupeerd voelen en tussen wal en schip 

dreigen te raken. Door de samenvoeging met 

Vught strekken het beleid en de ambities zich 

ook uit over Helvoirt en de Helvoirtenaren. 

Het is belangrijk dat alle inwoners van Vught, 

Cromvoirt en Helvoirt blijven meedoen in de 

samenleving. Bij Wegwijs+ zijn de taken op het 

gebied van zorg, maatschappelijke onder-

steuning en werk en inkomen ondergebracht. 

Het in het gemeentekantoor gevestigde Weg-

wijs+ is voor de burgers één organisatie, met 

één gezicht en één loket. 

De gemeente Vught wil doorstroming op de 

Vughtse woningmarkt realiseren. Het bouw-

plan Den Hoek in Helvoirt biedt voor de 

komende jaren ruimte om bij te dragen aan 

de doorstroming op de woningmarkt van de 

gewijzigde gemeente Vught. Het woonklimaat 

in Vught, Cromvoirt en Helvoirt sluit uitstekend 

op elkaar aan en is van hoge kwaliteit.

Om Vught meer op de kaart te zetten stimuleert 

de gemeente ontwikkelingen die een bijdrage 

leveren aan het economische klimaat van 

Vught.  Ondernemend Helvoirt sluit naadloos 

aan bij deze ambitie. 

Vught, Cromvoirt en Helvoirt hebben een 

rijk cultureel leven met activiteiten op vele 

verschillende locaties. De gewijzigde gemeente 

zet in op cultuurhistorie, erfgoed en toerisme.

Ook op het gebied van toerisme en recreatie 

leidt de samenvoeging van Helvoirt en Vught 

tot meerwaarde. Denk aan het omvangrij-

ke buitengebied van het dorp Helvoirt dat 

aansluit op de Vughtse bossen, waaronder 

recreatiegebied De IJzeren Man.

De gemeente Vught steunt vernieuwende 

activiteiten op het gebied van sport, cultuur, 

maatschappelijk welzijn of een activiteit voor 

jongeren en draagt op verschillende manieren 

bij aan sportaccommodaties. Dit biedt kansen 

voor het florerende verenigingsleven in 

Helvoirt en voor Helvoirtenaren, die gebruik 

maken van de voorzieningen die in het eigen 

dorp niet aanwezig zijn. 

Op het gebied van groen, energie en klimaat 

kiest de gemeente voor een hoge duurzame 

ambitie met concrete acties. De gemeente 

werkt hiervoor samen met bewoners, onder-

nemers en organisaties én geeft zelf het goede 

voorbeeld. Het burgerinitiatief VET-Vught zet 

zich in om energiebesparing en duurzame 

energie voor alle Vughtenaren mogelijk te 

maken.

De Vughtse en Helvoirtse ambities op het 

gebied van duurzaamheid versterken elkaar. 

Helvoirtenaren zijn zeer vooruitstrevend op dit 

vlak met onder meer de proef voor elektrische 

deelauto’s en een initiatief in het kader van 

klimaatadaptatie en verduurzaming van de 

landbouw in het gebied de Margriet.
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De gemeente wil in haar dorpse kernen Vught, 

Cromvoirt en na de samenvoeging Helvoirt, 

een leefomgeving bieden waar inwoners en 

bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen.

De gemeente Vught betrekt burgers en 

organisaties op verschillende manieren bij de 

voorbereiding en uitvoering van beleid. Voor 

ieder onderwerp geldt dat inwoners in een zo 

vroeg mogelijk stadium worden betrokken. 

Het bepalen van de vorm van participatie is 

maatwerk. Bij deze werkwijze voelen Helvoirte-

naren zich thuis, ze dragen graag hun steentje 

bij aan onderwerpen en initiatieven die van 

belang zijn voor de leefbaarheid van hun dorp. 

Het platform ‘Plein Helvoirt’, dat  is opgericht 

met het oog op het nog sterker maken van de 

eigenheid, illustreert dat. 

4.2.2. Personeel en organisatie

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel – via samenwerkingsorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij - en Tilburg maakten 

samen afspraken over de overgang van 

personeel. Ze vinden het van groot belang dat 

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het 

overgaande personeel geborgd is. De afspraken 

zijn opgenomen in het Convenant Personeel, 

dat door de vijf colleges van burgemeester en 

wethouders is vastgesteld (8 en 9 oktober 2018). 

Deze afspraken vormen de basis bij de 

uitwerking van de personele aspecten in het 

vervolgtraject. Ze zijn het vertrekpunt voor de 

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd 

overleg als het gaat om het plaatsingsproces 

en sociaal plan. Duidelijkheid hierover is voor 

medewerkers van de gemeente Haaren maar 

ook voor de ontvangende gemeenten van 

groot belang. 

De inrichting van de organisatie en het 

personeelsbeleid van de ontvangende 

gemeenten blijven ongewijzigd. 

De medewerkers van de gemeente Haaren 

zijn van harte welkom bij de ontvangende 

gemeenten.

4.2.3. Samenvoeging en 
regionale samenwerking

Door het opheffen van de gemeente Haaren 

neemt het aantal deelnemende gemeenten 

in samenwerkingsverbanden, waaronder 

gemeenschappelijke regelingen, met één 

af. Het dorp Helvoirt blijft na samenvoeging 

met de gemeente Vught deel uitmaken van 

dezelfde regio; Noordoost-Brabant.

De werkzaamheden op het gebied van het 

sociaal domein, ICT en WOZ-Belastingen, die 

voor de gemeente Haaren tot 1 januari 2021 

zijn ondergebracht bij de werkorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij, komen voor het dorp 

Helvoirt naar de gemeente Vught. Leerplicht 

is door Vught bij MijnGemeenteDichtbij 

ondergebracht, zoals ook voor de gemeente 

Haaren het geval is.
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5.1. Kenmerken gemeenten

Deze paragraaf start met de kerncijfers 

gevolgd door de kenmerken van het dorp 

Esch en de gemeente Boxtel.

5.1.1. Kerncijfers dorp Esch - gemeente 
Haaren en gemeente Boxtel

De kerncijfers staan weergegeven in onder-

staande tabel. De gemeente Boxtel bestaat uit 

de dorpen Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. 

5.1.2. Kenmerken dorp Esch

Tot 1996 was het dorp Esch, ‘de glimlach van 

Brabant’, een van de kleinste zelfstandige 

gemeentes in de provincie Noord-Brabant. 

Na de gemeentelijke herindeling in de jaren 

negentig vormt Esch samen met Haaren, 

Helvoirt en Biezenmortel de gemeente 

Haaren. 

Esch is een compact dorp in een mooie groene 

omgeving met het beekdal van de Essche 

Stroom en in de nabijheid landgoederen als 

Beukenhorst en Sparrenrijk. In cultuurhisto-

risch opzicht kent Esch een rijk verleden. Er 

zijn grafheuvels uit de Romeinse tijd, maar 

ook het Oude Raadhuis, het Oude Mannen 

Gasthuis en verspreid gelegen monumentale 

boerderijen zijn zeer de moeite waard. Verder 

heeft Esch markante kenmerken zoals de 

bierpomp en de kastanjebomen op het plein.

In de nabijheid van de Rijksweg A2 en de 

spoorlijn-’s-Hertogenbosch-Eindhoven 

beschikte Esch tot 1935 zelfs over een eigen 

treinstation. 

Esschenaren wonen met plezier in hun dorp, 

dat aantrekkelijk is voor wandelaars en 

fietsers. Het onlangs geopende haventje aan 

de Essche Stroom vormt een ontmoetings-

punt voor de inwoners. Dat geldt eveneens 

voor het dorpshuis De Es en basisschool 

Willibrordus.

Het bruisende verenigingsleven en de vele 

creatieve activiteiten, zoals festival Op Drift, 

Esch Kookt en het dorpsbrede Jeu de Boules 

toernooi, dragen bij aan het saamhorigheids-

gevoel van de Esschenaren. 

Er is een zeer beperkt aantal winkels, waar-

onder een supermarkt. Voor boodschappen 

en voorzieningen is de Esschenaar vooral 

georiënteerd op Boxtel, Vught en 

’s-Hertogenbosch. 

Kijkend naar bedrijvigheid kent Esch vooral 

zakelijke dienstverlening, bouw, handel en 

overige dienstverlening. Esch beschikt over 

één bedrijventerrein, Broxven. 

Onder meer een kleinschalig woonzorgcen-

trum, het voor starters tot appartementen 

verbouwde voormalige klooster Sancta 

Monica en de Essche Akker dragen bij aan 

woningbouw voor starters, jonge gezinnen en 
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Dit hoofdstuk beschrijft de huidige kenmerken van het dorp Esch 
en de gemeente Boxtel, waaronder de financiële aspecten en 
samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie op de gemeente 
Boxtel in de nieuwe samenstelling die het perspectief schetst 
voor het dorp Esch na de herindeling. Ook personeel en 
organisatie en regionale samenwerking komen aan bod.

5. 
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    Inwoners Banen  Oppervlakte Kernen  Raadszetels Personeel 
    1-1-2019    (km2)      (fte) 

Dorp Esch         2.157                      470    5.47  1                    -  - 

Gemeente Haaren      14.195    4.320  58.56  4  15    72,47

Gemeente Boxtel      30.741 14.820  64.85  3  23  218,70

(Tabel 11)
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senioren. Voor het plan Reigerskant staat het 

licht op groen, dat biedt kans op duurzame en 

betaalbare woningbouw. 

Esch vertegenwoordigt Nederland in een 

uniek samenwerkingsverband met 28 kleine 

dorpen uit alle Europese lidstaten, het Charter 

van Europese Plattelandsgemeenten. Elk jaar 

neemt een Essche delegatie deel aan een 

zomerontmoeting in één van de Europese 

dorpen. Ook tussentijds zijn er uitwisselingen 

en bijeenkomsten.

Op Hemelvaartsdag stroomt jaarlijks het bier 

uit de pomp op de markt om nieuwe 

inwoners in het dorp welkom te heten.

Een nieuw burgerinitiatief onder de naam 

PEP (Platform Esch Perspectief) is onlangs 

opgericht. PEP streeft naar het behoud en de 

verbetering van leefbaarheid in de kern Esch.

5.1.3. Kenmerken gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel heeft zich vanuit een 

klein dorp aan de Dommel ontwikkeld tot een 

dynamische gemeente met ruim 30.000

inwoners. De gemeente bestaat uit drie 

kernen Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. 

Het dorp Boxtel is een stedelijke kern met een 

sterk centrum, dat een gevarieerd winkelaan-

bod kent. Liempde is een mooi 

geconserveerd Brabants kransakkerdorp met 

veel rijks- en gemeentelijke monumenten. 

De sfeer van weleer klinkt nog door. Lennis-

heuvel is een vriendelijk en vredig kerkdorp 

met een agrarisch karakter. In Boxtel zijn 

talloze monumenten te vinden: van de beken-

de, als kasteel Stapelen en de Petruskerk, tot 

minder bekende als Kinderbos en de oude 

schoorsteen van Van Oerle Alberton.

Het is goed wonen, werken en leven in Boxtel. 

De gemeente ligt in het hart van het Groene 

Woud (Van Gogh National Park), is voorloper 

op het gebied van duurzaamheid en is trots 

op de groene omgeving. Er zijn veel 

mogelijkheden om van de natuur te genieten 

in de kano, op de fiets of wandelend. De 

slingerende beken in het Dommeldal, de 

naaldbomen in Sparrenrijk, de paarse 

heidevelden op de Kampina, de Geelders en 

landgoed Velder. 

Boxtel is gelegen aan de Rijksweg A2 en een 

kruising van spoorwegen met station. Er is 

volop werkgelegenheid. De gemeente heeft 

vier bedrijventerreinen Ladonk / Vorst, 

Daasdonk, Duit /Dukaat en Bergstraat.  

Op het gebied van wonen is er voor ieder wat 

wils in Boxtel, ook voor doelgroepen die het 

moeilijker hebben op de woningmarkt. 

Er zijn veel voorzieningen. Op het gebied van 

zorg onder meer het zorgexpertisecentrum 

Liduina, een locatie van het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis en De La Salle, een specialistisch 

behandelcentrum voor jongeren. Een breed 

aanbod aan (voortgezet) onderwijs 

waaronder de Michaëlschool en SintLucas 

voor creatief technische opleidingen. Het 

aanbod en het niveau van sportvoorzieningen 

is hoog, waaronder een atletiekcomplex en 

een overdekt zwembad.

De Heilig Bloedprocessie op Drievuldigheids-

zondag, het straattheaterfestival Bockesprongen, 

Culinair Lekker Lennisheuvel, Muziekfestival 

We are electric en de Boeremert Liempde zijn 

maar een greep uit de jaarlijks terugkerende 

evenementen in de gemeente Boxtel.
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5.1.4. Financiële aspecten
Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen 

de financiën van de deelnemende gemeenten 

op elkaar te worden afgestemd. Deze para-

graaf biedt een overzicht van de belangrijkste 

cijfers van de gemeenten Haaren en Boxtel. 

Vanuit de volgende twee invalshoeken is 

informatie per gemeente opgenomen: 

-  De omvang van de begroting 2017, 2018 

en 2019 en het meerjarenbeeld van de 

begrotingsomvang;

-  Een overzicht van de huidige lokale lasten 

voor diverse typen huishoudens.

Financiële positie van 
de gemeenten Haaren en Boxtel
De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers 

over de begrotingsomvang geven een beeld 

van de kwantitatieve verhoudingen tussen de 

gemeenten op financieel terrein.

Lokale lastendruk van 
de betrokken gemeenten
Voor de inwoners van de bij een herindeling 

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van 

de lokale lasten in de toekomst een punt van 

aandacht. Het vaststellen van de belasting-

H E R I N D E L I N G S A D V I E S  G E M E E N T E N  H A A R E N  -  O I S T E R W I J K   –  V U G H T  –  B O X T E L  -  T I L B U R G

Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 12)

   2017  2018  2019  

Haaren  €33.494  €35.451  €34.294

Boxtel  €98.036  €87.816  €85.486  

       totaal lasten begroting incl stortingen in de reserves

 

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 13)

   2019  2020  2021  2022

Haaren  €28.838  €32.383  €31.880  €32.965

Boxtel  €85.167  €79.536  €79.120  €84.694

         totaal lasten begroting incl stortingen in de reserves

Lastendruk Woonlasten éénpersoonshuishouden (Tabel 14)

   2015  2016  2017  2018  2019 

Haaren  €765  €794  €765  €782  €765

Boxtel  €618  €628  €639  €630  €649

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018    Schatting: 3% verhoging voor 2019

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 15)

   2015  2016  2017  2018  2019 

Haaren  €899  €926  €896  €868  €834

Boxtel  €704  €713  €723  €691  €712

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-201844 45

Bron: 2019: opgave gemeenten

Bron: 2019: opgave gemeenten



 

tarieven is de bevoegdheid van de –nieuw te 

kiezen- gemeenteraad. De vergelijking geeft 

een eerste indicatie van de richting waarin de 

nieuwe tarieven zich zullen ontwikkelen. De 

cijfers zijn volgens de Coelo Atlas lokale 

lasten. Het Coelo is een onafhankelijk 

kennisinstituut op het gebied van lokale en 

regionale lasten. 

Tabel 14 geeft de lastendruk voor 

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 15 de 

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.

5.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

Diverse regionale opgaven en samenwerkings- 

verbanden verbinden de gemeenten Boxtel 

en Haaren (dorp Esch), zoals: 

-  Agrifood Capital B.V./ Regio Noordoost –

Brabant: een samenwerkingsverband van 

17 gemeenten, de provincie, onderne-

mers, waterschappen en kennisinstellin-

gen. Hierin worden onder meer afspraken 

gemaakt over arbeidsmarkt, bedrijven-

terreinen, detailhandel en leegstand om 

de concurrentiepositie van de regio te 

versterken en te komen tot innovatieve 

oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken op het gebied van voeding 

en gezondheid en duurzaamheid; 

-  Vijf van de Meierij: samenwerking op 

projectniveau tussen de gemeenten  

’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, 

Vught, Boxtel en Haaren;

-  Op basis van een dienstverleningsover-

eenkomst op het gebied van het sociaal 

domein inclusief rechtsbescherming. 

Over leerplicht, ICT en WOZ-Belastingen 

sloot de gemeente Haaren dienstverle-

ningsovereenkomsten met 

 MijnGemeenteDichtbij;

-  Inkoop Jeugdhulp en Wet maatschap-

pelijke ondersteuning (Wmo) Noord-

oost-Brabant, samenwerking van 

meerdere gemeenten in de regio die 

gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en 

Wmo organiseren. 

Daarnaast participeren de gemeenten Boxtel 

en Haaren (dorp Esch) in een aantal 

gemeenschappelijke regelingen, zoals:

- Stadsgewest ’s-Hertogenbosch;

- Veiligheidsregio Brabant-Noord;

-  Gemeenschappelijke regeling WSD  

(vh. Werkvoorzieningschap De Dommel);

- GGD Hart voor Brabant;

-  Regionale ambulancevoorziening (RAV) 

Brabant Midden-West-Noord;

- Omgevingsdienst Brabant-Noord.

Bijzondere aandacht verdient de ambtelijke 

samenwerking tussen de gemeenten 

Boxtel en Sint-Michielsgestel. Deze gemeen-

ten hebben een gemeenschappelijke regeling 

op het gebied van ambtelijke ondersteuning, 

genaamd MijnGemeenteDichtbij (verder 

MGD). 

Bijna al het personeel van beide gemeenten is 

sinds 1 januari 2016 in dienst van MGD 

De gemeente Boxtel heeft de werkzaamheden 

op het gebied van het sociaal domein waar-

voor een dienstverleningsovereenkomst is 

gesloten met de gemeente Haaren, 

ondergebracht bij MGD. 

Een overzicht van de gemeenschappelijke 

regelingen is opgenomen in bijlage 3.
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5.2. Visie op de 
gewijzigde gemeente Boxtel

5.2.1. Visie gemeente Boxtel

Boxtel biedt ruimte voor innovatie, op alle 

fronten. Van oudsher heeft Boxtel grote 

ambities op het gebied van duurzaamheid. 

Het is de rode draad voor het handelen van 

de gemeente en de inwoners, bedrijven en 

instellingen.

De gemeente Boxtel heeft ervaring met dor-

penbeleid. Na de samenvoeging in 1996 van 

Liempde en Boxtel heeft de nieuwe gemeente 

Boxtel de inwoners van Liempde op velerlei 

manieren in hun kracht gezet. Initiatieven 

vanuit Liempde worden actief ondersteund. 

Dit heeft geleid tot de oprichting van een 

democratisch verkozen dorpsraad die is 

uitgegroeid tot een dorpsberaad.

Er is vanuit de gemeente medewerking 

verleend aan de oprichting van SPiLL 

(Stichting Promotie Projecten in Leefbaar 

Liempde), die zich inzet voor de leefbaarheid 

in Liempde. Het recent opgerichte Platform 

Esch Perspectief (PEP) heeft als doel het 

dorpse karakter en de leefbaarheid van Esch 

te behouden, onder meer door de inwoners 

van Esch een stem te geven. Het initiatief sluit 

goed aan bij de werkwijze van de gemeente 

Boxtel.

Boxtel zet zich ervoor in om de sfeer en 

eigenheid in de dorpen te behouden.  

De gemeente wil daarbij vooral actief bewoners-

initiatieven ondersteunen. Er zijn wijkmakelaars 

benoemd, die vragen vanuit de wijken ophalen 

en waarbij het initiatief vanuit de wijken zelf 

komt. 

Boxtel heeft het in zijn genen zitten om de 

inwoners actief te betrekken. Niet voor niets is 

uitgangspunt: van buiten naar binnen werken 

onder de noemer ‘Meewerkend Boxtel’. Met 

de samenvoeging Esch-Boxtel wordt dit niet 

anders. Dit past bij het dorp Esch. Esschenaren 

zijn initiatiefrijk en zetten zich graag in voor 

elkaar en voor de leefbaarheid van hun dorp. 

Boxtel loopt voorop op het gebied van duur-

zaamheid: duurzame landbouw, duurzame 

energie. Een belangrijke rol voor de burger 

hierbij in het beheer, onderhoud en verster-

king van natuur en landschap. Dit is ook van 

toepassing op het prachtige buitengebied van 

Esch met onder meer de Essche Stroom.

Boxtel zal Esch de komende periode betrek-

ken bij ontwikkelingen, die Boxtel en Esch 

aangaan. Verder zal Boxtel de participatie 

van de inwoners opzoeken, als het gaat om 

kwesties van Boxtel die de inwoners van Esch 

direct of indirect raken. 

Toerisme en recreatie ontwikkelt Boxtel tot 

een volwaardige bedrijfstak: onder andere 

door het versterken van de economische 

potentie van het Groene Woud (Van Gogh 

National Park) en het maken van ruimte voor 

initiatieven voor plattelandsvernieuwing. 

Esch kent een dergelijk initiatief in de vorm 

van de gebiedsontwikkeling voor de Ruiting. 

Het haventje in Esch biedt naast extra water-

berging, ook een kleinschalige recreatieve 

voorziening.  

De gemeente versterkt zijn positie als werk-

gelegenheidsgemeente door revitalisering 

en profilering van bedrijventerreinen en een 

hoogwaardige invulling van de stationszone.
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Boxtel werkt aan het centrum. De cultuur-

historische en economische as worden 

versterkt. Het autoluw maken van de markt, 

het verbeteren van de fietsverbindingen en 

duurzame oplossingen voor parkeren, dragen 

bij aan een sterk centrumgebied. Gelet op het 

geringe aantal winkels zijn Esschenaren voor 

boodschappen en voorzieningen onder meer 

georiënteerd op Boxtel.

Het is prima wonen in Boxtel. De uitgangs-

punten voor woningbouw ‘minimaal Nul op 

de Meter’, voldoende sociale en middeldure 

huur en de voorkeur voor starters en senioren 

sluiten goed aan bij de vraag naar woningen 

in Esch. Het woningbouwplan Reigerskant 

in Esch (2019) biedt de gewijzigde gemeente 

Boxtel nog volop mogelijkheden om ook in 

Esch deze ambities te realiseren. 

Boxtel werkt aan de verbetering van de  

infrastructuur onder andere vanuit het 

gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. 

Dit is zowel voor Boxtel als voor Esch van 

belang in het kader van het Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer. Onder meer de 

dubbele spoorwegovergang in Boxtel en de 

spoorwegovergang Runsdijk in Esch vragen 

om oplossingen die de leefbaarheid borgen. 

De sluiproutes van de Rijkswegen A2 en N65 

vormen een gemene deler. 

Boxtel heeft een modern bestuur: dicht bij de 

burger, met verbetering van dienstverlening  

en verhoging van de efficiency. Er wordt  

ingezet op intergemeentelijke samenwerking. 

Voor de inwoners van Esch verandert er 

weinig op het gebied van het sociaal domein. 

Door de samenwerkingsorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij wordt de zorg op dit 

gebied al enkele jaren ook aan de inwoners 

van Esch verleend. 

5.2.2. Personeel en organisatie

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel – via samenwerkingsorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij- en Tilburg maakten 

samen afspraken over de overgang van 

personeel. Ze vinden het van groot belang dat 

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het 

overgaande personeel geborgd is. De afspraken 

zijn opgenomen in het Convenant Personeel, 

dat door de vijf colleges van burgemeester en 

wethouders is vastgesteld (8 en 9 oktober 2018). 

Deze afspraken vormen de basis bij de 

uitwerking van de personele aspecten in het 

vervolgtraject. Ze zijn het vertrekpunt voor de 

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd 

overleg als het gaat om het plaatsingsproces 

en sociaal plan. Duidelijkheid hierover is voor 

medewerkers van de gemeente Haaren maar 

ook voor de ontvangende gemeenten van 

groot belang. 

De inrichting van de organisatie en het 

personeelsbeleid van de ontvangende 

gemeenten blijven ongewijzigd. De mede-

werkers van de gemeente Haaren zijn van 

harte welkom bij de ontvangende gemeenten. 

Omdat MGD verschillende werkzaamheden 

uitvoert voor de gemeente Haaren, is tijdens 

de procedure ook gekeken naar de gevolgen 

van de herindeling voor medewerkers van 

MGD, die deze taken verrichten. Inmiddels is 

duidelijk dat het verdwijnen van de 

desbetreffende taken geen personele 

consequenties heeft, althans geen 

consequenties, die niet door MGD kunnen 

worden opgevangen. Daarmee is Boxtel ook 

geen ‘latende gemeente’. 
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5.2.3. Samenvoeging en 
regionale samenwerking

Door het opheffen van de gemeente Haaren 

neemt het aantal deelnemende gemeenten in 

samenwerkingsverbanden, waaronder 

gemeenschappelijke regelingen, met één af. 

Het dorp Esch blijft na samenvoeging met de 

gemeente Boxtel deel uitmaken van de regio 

Noordoost-Brabant.

De herindeling van de gemeente Haaren leidt 

tot het beëindigen van de dienstverlenings-

overeenkomst met Boxtel op het gebied van 

het sociaal domein. Dit geldt ook voor de 

dienstverleningsovereenkomsten tussen 

Haaren en MijnGemeenteDichtbij op het 

gebied van leerplicht, ICT en WOZ-Belastingen. 

Voor Esch leidt dit niet tot wijzigingen,  

omdat het dorp deel uit gaat maken van de 

gewijzigde gemeente Boxtel. 

MijnGemeenteDichtbij blijft deze werkzaam-

heden ook voor de Esschenaren verrichten.
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6.1. Kenmerken gemeenten

Deze paragraaf start met de kerncijfers 

gevolgd door de kenmerken van het dorp 

Biezenmortel en de gemeente Tilburg.

6.1.1. Kerncijfers dorp Biezenmortel - 
gemeente Haaren en gemeente Tilburg 

De kerncijfers staan weergegeven in onder-

staande tabel. Tilburg heeft 12 stadsdelen, 

58 wijken, waarvan 2 dorpen namelijk 

Berkel-Enschot en Udenhout.

6.1.2. Kenmerken dorp Biezenmortel

Tot 1997 maakte Biezenmortel deel uit van 

de gemeente Udenhout. Na de gemeentelijke 

herindeling van de jaren negentig vormde 

het samen met de dorpen Haaren, Helvoirt 

en Esch de gemeente Haaren. De sterke band 

met Udenhout, dat aansluiting vond bij 

Tilburg, bleef bestaan.

Biezenmortel ligt prachtig en omvat –delen 

van- natuurgebieden, zoals de Loonse en 

Drunense Duinen en de Leemkuilen. Het 

Landpark Assisië is een bijzondere buiten-

plaats, waar nog steeds ruim 250 mensen met 

een verstandelijke beperking verblijven.  

Er is echter ook volop ruimte om nieuwe, 

bijzondere en duurzame initiatieven te 

ontwikkelen. In het voormalige Capucijnen-

klooster is onder de naam Beukenhof een 

grote groepsaccommodatie met vergader-

ruimten gevestigd. 

Ontsluiting van het dorp vindt plaats via de 

Rijksweg N65. De spoorlijn Tilburg-

’s-Hertogenbosch doorsnijdt het dorp ter 

hoogte van Landpark Assisië. 

Biezenmortel is een hechte en ondernemende 

woongemeenschap met een sterke sociale 

samenhang en een actief verenigingsleven. 

Gemeenschapsvoorziening De Vorselaer en 

de Franciscusschool vormen ontmoetings-

plekken. De door en voor Biezenmortelnaren 

opgerichte Coöperatie Biezenmortel -Samen 

Krachtig- is aan de slag gegaan om deze 

voorzieningen toekomstbestendig te maken. 

De wens voor de bouw van woningen wordt 

bij het initiatief betrokken.

Het aantal voorzieningen in Biezenmortel 

is beperkt. Inwoners zijn voor de dagelijkse 

boodschappen en overige voorzieningen 

vooral georiënteerd op Udenhout. Voor wat 

betreft bedrijvigheid kent Biezenmortel een 

sterke agrarische sector en zijn er banen in 

de zorg en horeca. Er is in Biezenmortel geen 

bedrijventerrein.

Jaarlijks vindt er een kindervakantieweek 

plaats. De Lichtjesoptocht tijdens carnaval op 

dinsdagavond is een spektakel en trekt veel 

bezoekers, uit de wijde omtrek. Dat geldt ook 

voor ‘Biezenmortel bruist’ een jaarlijks evene-

ment in september met geweldige activiteiten 

voor jong en oud.
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Dit hoofdstuk beschrijft de huidige kenmerken van het dorp 
Biezenmortel en de gemeente Tilburg, waaronder de financiële 
aspecten en samenwerkingsrelaties. Gevolgd door een visie 
op de gemeente Tilburg in de nieuwe samenstelling die het 
perspectief schetst voor het dorp Biezenmortel na de 
herindeling. Ook personeel en organisatie en regionale samen-
werking komen aan bod.6. 
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    Inwoners Banen  Oppervlakte Kernen  Raadszetels Personeel 
    1-1-2019   (km2)      (fte) 

Dorp Biezenmortel         1.425         390    10.33  1   -                   -

Gemeente Haaren       14.195      4.320    58.56  4  15        72,47

Gemeente Tilburg     217.268  112.650   118.13  3  45  1.815,00

(Tabel 16)
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6.1.3. Kenmerken gemeente Tilburg

De stad Tilburg ligt in het Hart van Brabant, 

waar het leven goed is en mensen zich snel 

thuis voelen. Met 217.268 inwoners is Tilburg 

de zevende stad van het land. Ondernemend, 

actief, innovatief. Hard werken gaat hier hand 

in hand met gezelligheid. Cultuurliefhebbers 

komen volop aan hun trekken bij de vele 

evenementen, musea en een divers aanbod 

van optredens en voorstellingen. 

De prachtige groene omgeving van de stad 

Tilburg en de dorpen Berkel-Enschot en 

Udenhout met veel bos, nodigt uit om heerlijk 

te ontspannen. Drie stadsregionale parken 

vormen een belangrijke verbinding tussen de 

stad en de regio: in het westen het Stadsbos 

013, in het oosten landschapspark 

Moerenburg-Koningshoeven als onderdeel van 

het Van Gogh National Park (Groene Woud) en 

in het noorden het Landschapspark Pauwels 

dat aansluit bij de Loonse en Drunense Duinen.

Tilburg is een complete stad en goed 

bereikbare gemeente, waar bewoners uit de 

gehele regio graag komen voor werk, 

hoogwaardige medische zorg, uitstekend 

onderwijs, een compleet aanbod van winkels, 

voorzieningen en spannende cultuur.

Tilburg koestert haar historie en ontwikkelt 

zich tegelijk krachtig en evenwichtig. In 

gedurfde transformaties als bijvoorbeeld de 

Spoorzone, Piushaven en Koningsoord zie je 

respect voor oud én nieuw. Tilburg van Textiel 

naar Tesla. Tilburg is dé plek waar nieuwe 

oplossingen worden toegepast, getest en 

verbeterd. De stad verbindt techniek, mens en 

samenleving. Tilburg is een gemeente van 

doeners. 

Er is een rijk aanbod van cultuur, talent en 

creatief ondernemerschap. Tilburg is een echte 

studentenstad. Als kennis- en onderwijsstad 

met toonaangevende hoger onderwijs-

instellingen is Tilburg aantrekkelijk voor de 

internationale industrie en voor innovatieve 

MKB-bedrijven. 

De economie bloeit en de stad bruist. De 

economische kracht van Tilburg ligt van 

oudsher op de terreinen logistiek, detailhandel 

en vrijetijdseconomie en slimme maak-

industrie. De uitstekende multimodale 

bereikbaarheid maakt Tilburg tot een 

snelgroeiende logistieke hotspot in Europa en 

met Waalwijk als nummer 1 in Nederland.

Een greep uit de vele evenementen, 

bezienswaardigheden en voorzieningen: de 

binnenstad, de Tilburgse Kermis, Abdij de 

Koningshoeven in Berkel-Enschot en ‘De 

Strijdhoef’ in Udenhout in de volksmond ook 

‘het kasteel’ genoemd.

6.1.4. Financiële aspecten

Bij een gemeentelijke samenvoeging dienen 

de financiën van de deelnemende gemeenten 

op elkaar te worden afgestemd. Deze 

paragraaf biedt een overzicht van de belang-

rijkste cijfers van de gemeenten Haaren en 

Tilburg. Vanuit de volgende twee invalshoeken 

is informatie per gemeente opgenomen: 

-  De omvang van de begroting 2017, 2018 

en 2019 en het meerjarenbeeld van de 

 begrotingsomvang;

-  Een overzicht van de huidige lokale lasten 

voor diverse typen huishoudens.
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Financiële positie van 
de gemeenten Haaren en Tilburg
De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers 

over de begrotingsomvang geven een beeld 

van de kwantitatieve verhoudingen tussen de 

gemeenten op financieel terrein. 

Lokale lastendruk van 
de betrokken gemeenten
Voor de inwoners van de bij een herindeling 

betrokken gemeenten is de ontwikkeling van 

de lokale lasten in de toekomst een punt van 

aandacht. Het vaststellen van de belasting-

tarieven is de bevoegdheid van de –nieuw 

te kiezen- gemeenteraad. De onderstaande 

vergelijking geeft een eerste indicatie van de 

richting waarin de nieuwe tarieven zich zullen 

ontwikkelen. De cijfers zijn volgens de Coelo 

Atlas lokale lasten. Het Coelo is een onafhan-

kelijk kennisinstituut op het gebied van lokale 

en regionale lasten. 

Tabel 19 geeft de lastendruk voor  

éénpersoonshuishoudens aan en tabel 20 de 

lastendruk voor meerpersoonshuishoudens.
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Begrotingsomvang (x 1.000) (Tabel 17)

   2017  2018  2019  

Haaren  €33.494  €35.451  €34.294

Tilburg  €886.900 €859.500 €984.641

 

Meerjarenbegroting (x 1.000) (Tabel 18)

   2019  2020  2021  2022

Haaren  €28.838  €32.383  €31.880  €32.965

Tilburg  €830.100  €856.234 €809.052 €774.074

Lastendruk Woonlasten éénpersoonshuishouden (Tabel 19)

   2015  2016  2017  2018  2019 

Haaren  €765  €794  €765  €782  €765

Tilburg  €559  €555  €563  €531  €567

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten

Lastendruk Woonlasten meerpersoonshuishouden (Tabel 20)

   2015  2016  2017  2018  2019 

Haaren  €899  €926  €896  €868  €834

Tilburg  €559  €555  €563  €555  €600

Bron: 2015-2018: volgens Coelo Atlas lokale lasten 2015-2018. Bron: 2019: opgave gemeenten52 53



 

6.1.5. Bestaande samenwerkingsrelaties

Samenwerking tussen gemeenten in  

Noord-Brabant is vooral georganiseerd langs 

de lijn van regio-indeling. De gemeenten 

Tilburg en Haaren (dorp Biezenmortel) liggen 

in verschillende regio’s namelijk Hart van 

Brabant respectievelijk Noordoost-Brabant. 

In een aantal gemeenschappelijke regelingen 

participeren zowel Tilburg als Haaren:

- GGD Hart voor Brabant

-  Regionale ambulancevoorziening (RAV) 

Brabant Midden-West-Noord.

Voor de Loonse en Drunense Duinen  

(Van Gogh National Park) wordt deelgenomen 

in zowel de Stuurgroep Midpoint Brabant als 

op projectniveau. 

De gemeente Tilburg werkt op verschillende 

terreinen samen met de omliggende 

gemeenten. De belangrijkste samenwerkings-

relaties zijn:

-  Gemeenschappelijke Regeling Hart van 

Brabant samen met de omliggende 

gemeenten op het gebied van Mens & 

Samenleving, Leefomgeving & Milieu en 

Economie Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg 

en WMO;

-  Stichting Midpoint Brabant waarin de 

economische samenwerking plaatsvindt 

in triple helix verband (overheid, 

 ondernemers en onderwijs);

-  BrabantStad een bestuurlijk samenwer-

kingsverband met Breda, 

  ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven,  Helmond

 en de provincie Noord-Brabant op het  

 gebied van digitale stad, slimme en 

 duurzame mobiliteit, gezonde en duurzame 

 leefomgeving, kennis en onderwijs, sport 

 en cultuur en economisch vestigingsklimaat. 

 De steden  trekken samen op richting 

 Rijk en Europa (lobby);

-  De Veiligheidsregio Midden- en 

 West-Brabant (VRMWB) is een samen- 

 werkingsverband tussen 26 gemeenten 

 met als doel de veiligheid in de regio 

 Midden- en West-Brabant te vergroten.

- Gemeenschappelijke Regeling 

 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Een overzicht van de gemeenschappelijke 

regelingen is opgenomen in bijlage 3.

6.2. Visie op de gewijzigde 
gemeente Tilburg

6.2.1. Visie gemeente Tilburg

Tilburg is een vitale, duurzame gemeente 

in een moderne netwerksamenleving waar 

mensen gezond en gelukkig kunnen zijn.  

De ontwikkelingen in de economie, de 

maatschappij en de leefomgeving gaan niet 

ten koste van elkaar, maar sluiten op elkaar 

aan en versterken elkaar. People, planet en 

profit zijn in balans. 

Dat geldt niet alleen voor de stad Tilburg, 

maar ook voor de dorpen binnen haar 

gemeentegrenzen Berkel-Enschot en 

Udenhout. Tilburg heeft sinds 1996 een 

traditie opgebouwd waarin die dorpen als 

volwaardige kernen participeren. Voor 

Biezenmortel zal dat ook gelden. De positie 

als volwaardige kern komt niet ter discussie. 

De (functionele) relatie en sterke verwevenheid 

met Udenhout die er altijd was wordt 

hersteld. Dat is ook de grote wens van veel 

inwoners van Biezenmortel. 

6. 

Het is prettig wonen en werken in Tilburg,  

een gemeente met veel verschillende 

woongebieden en een divers aanbod van 

verschillende soorten werklocaties. De 

woonmilieus passen bij de leefstijlen van de 

inwoners. Mensen voelen zich betrokken bij 

hun stad, hun dorp, hun wijk, hun buurt en 

hun straat. Er is oog voor kwetsbare burgers; 

zij worden gestimuleerd en waar nodig 

geholpen om deel te nemen in de 

maatschappij en zich te ontplooien binnen 

hun mogelijkheden. De gemeente is pas 

tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig 

en gezond leven kan leiden. Een gemeente 

waar iedereen ertoe doet. Niemand wordt 

aan zijn lot overgelaten; dat doe je met elkaar. 

Iedereen kan meedoen in elke fase van het 

leven. Degene die dit niet of onvoldoende op 

eigen kracht kan, krijgt passende ondersteuning. 

Dit kenmerkt ook Biezenmortel. Een hechte 

en ondernemende woongemeenschap met 

een sterke sociale samenhang en een actief 

verenigingsleven. De coöperatie Biezenmortel 

‘Samen krachtig’ illustreert dat. Tilburg zal 

zich inzetten voor behoud en zo mogelijk 

versterking van het karakter en de voor-

zieningen in het dorp.

Tilburg wil de stad en de dorpen ook in de 

toekomst een fijne plek laten zijn om te 

wonen. De zorg voor voldoende woningen en 

een voldoende gedifferentieerd aanbod van 

woningen voor alle doelgroepen is nodig. 

Woningbouw staat in Biezenmortel hoog op 

het verlanglijstje. De coöperatie Biezenmortel 

ontwikkelt plannen voor woningbouw en 

betrekt daarbij gemeenschapshuis  

De Vorselaer en basisschool Franciscus. 

Tilburg zal inzetten op behoud en zo mogelijk 

versterking van deze voorzieningen en zorgen 

voor op de behoefte van het dorp afgestemde 

woningbouw. Afwegingen vinden plaats 

binnen de kaders die op de hele gemeente 

Tilburg van toepassing zijn.

Ondermijning vormt een bedreiging voor de 

samenleving en het openbaar bestuur, dat 

geldt niet alleen in de stad, maar ook in de 

dorpen. Maatschappelijke en bestuurlijke 

weerbaarheid vormt een stevige opdracht. 

Sinds jaar en dag heeft Tilburg een hart voor 

duurzaamheid en duurzaam handelen. In de 

toekomst klimaatneutraal en klimaatbestendig 

zijn is een vanzelfsprekendheid. Een gezonde 

en leefbare stad anticipeert op de effecten 

van klimaatverandering, zoals hitte, droogte 

en hogere temperaturen of wateroverlast. 

Verduurzaming van mobiliteit is een prioriteit: 

emissieloos vervoer en slimme mobiliteit. In 

het economisch systeem wordt herbruikbaar-

heid van producten en grondstoffen steeds 

belangrijker. De urgentie groeit om kringlopen 

van grondstoffen en energie te sluiten. Tilburg 

zet in op de transitie naar een circulaire 

economie, met een afname van de hoeveelheid 

restafval. Verder krijgen groen en water een 

steeds prominentere rol in de stad en de 

dorpen. Een vitaal landschap en groene 

leefomgeving. Met verschillende doeleinden. 

De grote natuurgebieden om de stad zijn met 

elkaar verbonden. Dat versterkt het ecologisch 

systeem, de biodiversiteit en de veerkracht 

van de natuur. De natuurgebieden die 

Biezenmortel omringen, zoals een deel van de 

Loonse en Drunense Duinen en de Leemkuilen 

leveren een bijdrage aan dat ecologisch 

systeem. Ze hebben een functie op het gebied 

van gezondheid, klimaat en vormen 

onderdeel van een aantrekkelijk vestigings- 

en leefklimaat waarbij Tilburg inzet op een 

topeconomie in een toplandschap.
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Tilburg en de regio Hart van Brabant vormen 

het kloppend hart van de metropoolregio 

Brabant. Hart van Brabant wil uitblinken in 

duurzame ontwikkeling. Duurzame groei door 

innovatie is de standaard. De regio werkt aan 

een slimme samenleving met maatschappelijke 

en economische meerwaarde. De regio werkt 

aan een slimme economie met een hoog 

economisch rendement. En de regio doet dit 

vanuit kennis, kunde én karakter, voor een 

duurzame ontwikkeling van die maatschappij 

en economie. Tilburg is een stad die mensen 

kansen biedt: op aangenaam werk en op een 

fijne woon- en leefomgeving. Een echte 

onderwijsstad waarin de kennisinfrastructuur 

sterk is vertegenwoordigd. Ondernemers, 

overheid en onderwijsinstellingen trekken als 

een vanzelfsprekende drie-eenheid (triple 

helix) samen op. Ook voor ondernemers uit 

Biezenmortel biedt dit kansen. Om ook in de 

toekomst sterk genoeg te zijn wil Tilburg niet 

alleen de kracht van de regio, maar ook de 

kracht van BrabantStad benutten (het 

bestuurlijk samenwerkingsverband van Breda, 

Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, 

Tilburg en de provincie Noord-Brabant). 

Tilburg en de regio Hart van Brabant vormen 

een centrale schakel in de krachtige provincie 

en stedelijk netwerk Brabant.

 

6.2.2. Personeel en organisatie

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel –via samenwerkingsorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij- en Tilburg maakten 

samen afspraken over de overgang van 

personeel. Ze vinden het van groot belang dat 

de rechts- en arbeidsmarktpositie van het 

overgaande personeel van de gemeente Haaren 

geborgd is. De afspraken zijn opgenomen in 

het Convenant Personeel, dat door de vijf 

colleges van burgemeester en wethouders is 

vastgesteld (8 en 9 oktober 2018). 

Deze afspraken zijn leidend bij de uitwerking 

van de personele aspecten in het vervolgtraject. 

Ze vormen het vertrekpunt voor de 

besprekingen in het (bijzonder) georganiseerd 

overleg als het gaat om het plaatsingsproces 

van medewerkers en het sociaal plan. 

Duidelijkheid hierover is voor medewerkers 

van de gemeente Haaren maar ook voor de 

ontvangende gemeenten van groot belang. 

De inrichting van de organisatie en het 

personeelsbeleid van de ontvangende 

gemeenten blijven ongewijzigd.  

De medewerkers van de gemeente Haaren 

zijn van harte welkom bij de ontvangende 

gemeenten.

6.2.3. Grenscorrectie 
en regionale samenwerking

Het dorp Biezenmortel gaat na samenvoeging 

met Tilburg deel uitmaken van een andere 

regio, namelijk de regio Hart van Brabant. 

Hart van Brabant stelt in juli 2019 de 

Strategische MeerjarenAgenda 2019-2023 

Hart van Brabant/ Midpoint Brabant vast.  

Het vormt tevens de strategische agenda voor 

de gemeente Tilburg. Op onderdelen is al 

rekening gehouden met de overgang van 

Biezenmortel naar Tilburg (en de overgang 

van Haaren naar Oisterwijk), bijvoorbeeld bij 

de uitwerking van de Regionale Energie- en 

Klimaatstrategie (REKS).

In die regio Hart van Brabant werken de 

gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, 

Goirle, Dongen, Loon op Zand, Waalwijk en 

Heusden samen. Dit geldt ook voor het triple 

helix economisch samenwerkingsverband 
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Midpoint Brabant, waar ook de 

kennisinstellingen en ondernemers 

vertegenwoordigd zijn. 

Het inwoneraantal van de centrumgemeente 

Tilburg neemt met de overgang van 

Biezenmortel naar Tilburg beperkt toe en 

betekent geen wijziging in de verhouding ten 

opzichte van de andere gemeenten. Ook het 

inwoneraantal van de gemeente Oisterwijk 

groeit, maar dat heeft voor de positie van de 

stad Tilburg en in de regio Hart van Brabant 

geen direct effect.

De werkzaamheden op het gebied van het 

sociaal domein, leerplichtambtenaar, ICT en 

WOZ-Belastingen, die voor de gemeente 

Haaren tot 1 januari 2021 zijn ondergebracht 

bij de werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij, 

komen voor het dorp Biezenmortel ook naar 

de gemeente Tilburg. 

Voor de samenwerking op het gebied van 

veiligheid en politie zullen via de 

veiligheidsregio Midden- en West Brabant 

nadere afspraken gemaakt worden met de 

veiligheidspartners.
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7.1. Toets 
herindelingsvoorstel aan criteria

De criteria voor toetsing van het voorliggende 

herindelingsadvies vinden hun basis in:

-  Het ‘Beleidskader gemeentelijke 

herindeling’ van de minister van BZK  

uit 2018;

-  Het ‘Ontwikkelkader samenwerking en 

herindeling’ bijlage 2 bij brief van GS van 

Noord-Brabant van 2 juli 2013.

Het beleidskader van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK) geeft inhoudelijke en procesmatige 

kaders aan voor gemeentelijke herindeling. 

Om te beoordelen of en op welke wijze het 

voorstel tot herindeling wordt omgezet in een 

herindelingswet, toetst de minister elk 

herindelingsadvies aan de vier criteria van  

het beleidskader.

Het ‘Beleidskader gemeentelijke 
herindeling’ kent de volgende criteria:
1.  Draagvlak: hierbij wordt onderscheid 

 gemaakt tussen lokaal bestuurlijk 

 (gemeenteraden), regionaal 

 (buurgemeenten, provincie) en maat-

 schappelijk draagvlak (inwoners en 

 maatschappelijke organisaties).

2.  Interne samenhang en nabijheid van 
bestuur: de bij een herindeling betrok-

ken gemeenten moeten gemeenschap-

pelijke kenmerken hebben, waardoor 

zij goed bij elkaar passen, dan wel juist 

complementair aan elkaar zijn, zodat zij 

samen de leefbaarheid van het gehele 

gebied vergroten. Van het lokale bestuur 

wordt verwacht dat dit zich ook in de 

toekomst responsief, nabij, betrokken en 

benaderbaar op blijft stellen, om zoveel 

mogelijk de betrokkenheid van inwoners 

te borgen en versterken.

3.  Bestuurskracht: de nieuw te vormen  

gemeente moet het vermogen hebben 

om haar wettelijke en niet-wettelijke taken 

uit te voeren en daarvoor de benodigde 

maatschappelijke en bestuurlijke relaties 

aan te gaan. 

4.  Regionale samenhang: voor het aan-

pakken van maatschappelijke opgaven 

onderhouden gemeenten relaties met 

lokale en regionale partners.

In het beleidskader van 2013 werd het 

criterium ‘duurzaamheid’ als apart criterium 

genoemd. In het nieuwe beleidskader van 

2018 is duurzaamheid een onderdeel van 

bestuurskracht en regionale samenhang. 

Omdat het onderhavige herindelingsadvies 

al vergevorderd was op het moment dat het 

nieuwe beleidskader uit 2018 naar de Eerste 

en Tweede Kamer werd gezonden, wordt dit 

criterium hier nog apart benoemd:

5.  Duurzaamheid: de gemeente moet 

toekomstbestendig en krachtig genoeg 

zijn om voor langere tijd als autonome 

gemeente te bestaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

toetsen het herindelingsadvies aan boven-

genoemde criteria van de minister van BZK. 

Daarnaast toetst de provincie aan een  

aanvullend criterium, dat is opgenomen in 

het provinciale ‘Ontwikkelkader samen-
werking en herindeling’:
1.  Schaalniveau: Het schaalniveau van 

samenwerking sluit zo optimaal mogelijk 

aan bij het schaalniveau van de gemeen-

schap, vraagstukken en ambities.

In de volgende paragrafen vindt toetsing 

plaats van de drie lichte samenvoegingen 

en de grenscorrectie aan de criteria die van 

toepassing zijn.

TOETSING AAN 
CRITERIA 
GEMEENTELIJKE HERINDELING7. 
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De minister van BZK stuurde in maart 2019 het nieuwe 
‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’ naar de Eerste en 
Tweede Kamer, dat geldt voor herindelingen vanaf 1 januari 
2021. Hoewel het herindelingsproces van de gemeente Haaren 
aanving onder de werking van het ‘Beleidskader gemeentelijke 
herindeling 2013’, werd tijdens het proces al rekening gehouden 
met de invloed van het (aangekondigde) nieuwe beleidskader uit 
2018. Het betekent dat de gezamenlijke gemeenten zich bij hun 
keuzes hebben laten leiden door de criteria van het ‘Beleidskader 
gemeentelijke herindeling 2018’.



 

7.2. Toetsing aan criteria  
‘Beleidskader gemeentelijke  
herindeling 2018’

Elk van de drie lichte samenvoegingen 

Haaren-Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-

Boxtel wordt hierna afzonderlijk getoetst aan 

de criteria uit het ‘Beleidskader gemeentelijke 

herindeling 2018’. Met de grenscorrectie 

Biezenmortel-Tilburg is een klein dorp 

gemoeid van 1.425 inwoners. Hoewel niet 

verplicht toetsen we deze grenscorrectie ook 

aan de criteria van het beleidskader.

7.2.1. Draagvlak

Bij dit criterium wordt onderscheid gemaakt 

tussen lokaal bestuurlijk (gemeenteraden), 

regionaal (buurgemeenten en provincie) en 

maatschappelijk draagvlak (inwoners en 

maatschappelijke organisaties) voor een 

herindelingsvoorstel:

Lokaal bestuurlijk draagvlak
Bij lokaal bestuurlijk draagvlak gaat het om 

het draagvlak bij de raden van de betrokken 

gemeenten voor een herindelingsvoorstel. 

Hieraan is voldaan met het besluit van de 

raad van Haaren van 21 december 2017 en de 

principebesluiten van de gemeenteraden van 

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg om een 

nader te bepalen deel van de gemeente 

Haaren over te nemen. Met de besluiten van 

de afzonderlijke raden kregen de colleges van 

burgemeester en wethouders opdracht om 

een herindelingsontwerp (art. 5, lid 1, Wet 

arhi) op te stellen. Dit herindelingsontwerp 

doorliep de wettelijk vastgestelde procedure 

en resulteerde in dit herindelingsadvies.

Haaren
De raad van de gemeente Haaren nam op  

21 december 2017 het besluit tot opsplitsing 

van de gemeente Haaren. De raad sprak een 

voorkeur uit voor 1 januari 2021 en noemde 

als uiterste datum 1 januari 2022. 

Op 18 december 2018 stemde de raad in met 

het herindelingsontwerp gevolgd door het 

besluit van 6 juni 2019, waarbij werd ingestemd 

met het herindelingsadvies.

Oisterwijk
De raad van de gemeente Oisterwijk heeft op 

22 februari 2018 het principebesluit genomen 

om een nader te bepalen deel van de gemeente 

Haaren over te nemen en in te stemmen met 

de voorkeursdatum van 1 januari 2021 en als 

uiterste datum 1 januari 2022. Op 18 december 

2018 stemde de raad in met het herindelings-

ontwerp, gevolgd door het besluit van  

6 juni 2019 waarbij werd ingestemd met het 

herindelingsadvies.

Vught
De raad van de gemeente Vught heeft op  

8 februari 2018 het principebesluit genomen 

om een nader te bepalen deel van de 

gemeente Haaren over te nemen en in te 

stemmen met de voorkeursdatum 1 januari 

2021. Op 18 december 2018 stemde de raad in 

met het herindelingsontwerp, gevolgd  

door het besluit van 6 juni 2019 waarbij werd 

ingestemd met het herindelingsadvies.

Boxtel
In de vergadering van 20 februari 2018 heeft 

de raad van Boxtel de bereidheid uitgesproken 

een, nader te bepalen, deel van de gemeente 

Haaren over te nemen en sprak een voorkeur 

uit voor 1 januari 2022. Op 18 december 2018 

stemde de raad in met het herindelingsontwerp 

7. 

en stemde alsnog in met de datum van  

1 januari 2021. Op 6 juni 2019 stemde de raad 

in met het herindelingsadvies.

       

Tilburg
Op 19 maart 2018 heeft de gemeenteraad van 

Tilburg het principebesluit genomen om een 

nader te bepalen deel van de gemeente Haaren 

over te nemen. Tilburg sprak nadrukkelijk een 

voorkeur uit voor een grenscorrectie.  

De datum is een afgeleide van die voorkeur; 

1 januari 2021 bij een grenscorrectie en 

1 januari 2022 bij een lichte samenvoeging. 

Dit in verband met herindelingsverkiezingen. 

Op 17 december 2018 stemde de raad in met 

het herindelingsontwerp. Dit houdt in dat de 

herindeling per 1 januari 2021 plaatsvindt  

en dat Biezenmortel in de vorm van een 

grenscorrectie bij Tilburg wordt gevoegd.  

Op 3 juni 2019 werd ingestemd met het 

herindelingsadvies.

Om het gesprek met inwoners uit Biezenmortel 

op een goede manier voort te zetten gaf de 

gemeente Tilburg in november 2018 een 

toelichting op het herindelingsproces en de 

aandachtspunten uit het draagvlakonderzoek 

voor de overgang van Biezenmortel naar 

Tilburg, tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van de bewonerscoöperatie Biezenmortel. 

Met een coördinerend portefeuillehouder 

(dorpswethouder) en omgevingsmanager 

heeft Tilburg bestuurlijk en ambtelijk ook 

duidelijke aanspreekpunten georganiseerd 

als belangrijke schakels tussen de inwoners, 

verenigingen en organisaties en de gemeente 

Tilburg.  

Op zowel het herindelingsontwerp, als het 

herindelingsadvies werd door de raden van de 

betrokken gemeenten eensluidend besloten.

Regionaal draagvlak
Een gemeentelijke herindeling heeft invloed op 

de positie van omliggende gemeenten en op 

de bestuurlijke verhoudingen in de regio. De nu 

voorliggende herindeling betreft twee regio’s, 

namelijk Brabant Noordoost (Haaren, Vught en 

Boxtel) en Midden-Brabant (Oisterwijk en 

Tilburg). Aan het criterium van regionaal 

draagvlak is voldaan wanneer omliggende 

gemeenten in staat zijn gesteld hun zienswijze 

te geven op een voorgenomen herindeling en 

de motieven van de voorgenomen herindeling 

op verzoek worden toegelicht. 

De omliggende gemeenten zijn na vaststelling 

van het herindelingsontwerp in december 2018, 

in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen 

kenbaar te maken. Deze vormen samen met  

de reacties daarop onderdeel van dit 

herindelingsadvies. Samenvattend kunnen we 

stellen dat enkele regiogemeenten in positieve 

zin reageerden op de voorgenomen 

herindeling. Voor de reacties wordt verwezen 

naar bijlage 4, waarin de zienswijzen zijn 

samengevat.

Van bijzonder belang is de zienswijze van de 

gemeente Sint-Michielsgestel voor het 

verkrijgen van draagvlak voor de samenvoeging 

van Esch bij Boxtel. Deze gemeente heeft een 

ambtelijke samenwerking met Boxtel, onder de 

naam MijnGemeenteDichtbij (MGD). Het 

beëindigen van de dienstverleningsovereen-

komst voor het sociaal domein tussen Boxtel 

en de gemeente Haaren, die is ondergebracht 

in MGD, heeft personele gevolgen voor die 

samenwerking. Dit geldt ook voor leerplicht, 

ICT en WOZ-belastingen, gelet op de dienst-

verleningsovereenkomsten tussen Haaren en 

MGD op die gebieden.

Het bestuur van de gemeente Sint-Michielsgestel 

werd tijdens de procedure om te komen tot het 
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herindelingsontwerp geconsulteerd over het 

voornemen tot herindeling. Het gaf daarbij aan 

volledig in te stemmen met genoemde samen -

voeging en diende daarom geen zienswijze in. 

Het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel 

wees daarbij wel op het belang van een goede 

rechtspositie voor het overgaand personeel 

vanuit de rol in MijnGemeenteDichtbij. De 

werkzaamheden op het gebied van het sociaal 

domein, ICT en WOZ-belastingen worden na  

1 januari 2021 niet meer verricht vanuit MGD 

voor de dorpen Haaren (Oisterwijk), Helvoirt 

(Vught) en Biezenmortel (Tilburg). Dit zou 

personele gevolgen kunnen hebben voor MGD, 

in de vorm van overtollig personeel. Inmiddels 

is duidelijk dat MGD de personele gevolgen van 

de herindeling van Haaren zelf op kan vangen. 

Boxtel is daarmee ook geen latende gemeente 

meer.  MGD voert voor de gemeente Haaren 

alle taken op het gebied van leerplicht en RMC 

uit. Ook hier kunnen de personele gevolgen 

van de herindeling binnen MGD worden 

opgevangen. Omdat niet alleen de gemeente 

Haaren, maar ook de gemeente Vught voor 

leerplicht en RMC eenzelfde dienstverlenings-

overeenkomst sloot met MGD, verandert er 

voor de inwoners van Helvoirt en  Esch niets  

na de herindeling. Mede daardoor zijn de 

personele gevolgen beperkt. Voor de dorpen 

Haaren en Biezenmortel verandert er overigens 

wel het een en ander, omdat deze naar een 

andere regio overgaan. 

Maatschappelijk draagvlak
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het 

betrekken van inwoners en andere belang-

hebbenden bij het herindelingsproces en 

daarmee voor het verkrijgen van maatschappelijk 

draagvlak. Gemeenten voldoen aan het 

criterium maatschappelijk draagvlak als zij 

zich inspannen om de inwoners te betrekken 

bij het proces, door het draagvlak te peilen en 

te investeren in het krijgen van draagvlak. 

Naast activiteiten op individueel gemeente-

niveau initieerden de betrokken gemeenten 

gezamenlijke activiteiten om het draagvlak 

voor het heindelingsproces te vergroten.  

Zo werd de mogelijkheid geschapen om een 

mondelinge zienswijze in te dienen: iedereen 

kon in een gesprek zijn of haar zienswijze 

kenbaar maken. Dit gesprek werd op schrift 

gesteld en ter ondertekening aangeboden aan 

de indiener. De zienswijze kon daarmee op een 

laagdrempelige wijze worden ingediend.  

Als extra waarborg voor draagvlak werden 

hoorzittingen georganiseerd, waar indieners 

hun zienswijze mondeling toe konden lichten 

en reageren op de concept reactie op hun 

zienswijze. Deze hoorzittingen waren ook 

bedoeld om de zienswijzen extra zorgvuldig  

te behandelen en werden geleid door een 

onafhankelijke voorzitter. Het horen geschiedde 

door de stuurgroep. Vertegenwoordigers van 

de gemeenteraden woonden deze hoorzittingen 

bij en kregen eveneens de gelegenheid vragen 

te stellen. De samengevatte zienswijzen en de 

reactie daarop maken onderdeel uit van dit 

herindelingsadvies. Zie daarvoor bijlage 4. 

Bijlage 2 bevat per gemeente een logboek van 

de wijze, de motivatie en de resultaten van het 

draagvlakonderzoek. In deze bijlage is ook een 

samenvatting te vinden van de hoorzittingen.

Hieronder volgt per gemeente een 

beschrijving van de inspanningen en de 

resultaten van hun individuele activiteiten om 

het draagvlak te peilen voor de herindeling.

Haaren
De afgelopen jaren spraken inwoners,  

bedrijven, belangengroeperingen, provincie, 

buurgemeenten, de raad en het college van 

de gemeente Haaren intensief met elkaar over 

de toekomst van de gemeente Haaren. 

7. 

Het draagvlakonderzoek van de gemeente 

Haaren kent verschillende fases van globaal 

naar gedetailleerd:

1.   Verkenning
  Inwoners werden betrokken bij de  

totstandkoming van de  

‘Toekomstvisie gemeente Haaren 2022’ 

(WagenaarHoes 2011).

2.  Dialoogavonden najaar 2014
  In elk van de vier dorpen vond een 

dialoogavond plaats over de voorgenomen 

ambtelijke samenwerking van Haaren 

met Boxtel en Sint-Michielsgestel. 

Raadsleden gingen in gesprek met 

inwoners over de voorgenomen ambte-

lijke samenwerking. De belangengroep 

Toekomst Haaren hield in elk van de vier 

dorpen een handtekeningenactie. De 

onrust en onduidelijkheid bij een grote 

groep inwoners over de voorgenomen 

intensivering van de ambtelijke 

samenwerking vormde voor de raad mede 

de aanleiding om de voorbereiding van 

de ambtelijke samenwerking met Boxtel 

en Sint-Michielsgestel op te schorten. 

3. Onderzoek bestuurlijke en 
  organisatorische toekomst 2015
   In opdracht van de raad onderzocht 

onafhankelijk onderzoeksbureau 

WagenaarHoes de bestuurlijke en 

organisatorische toekomst van de 

gemeente Haaren. Een klankbordgroep 

van inwoners adviseerde over de 

communicatie met inwoners. Op meerdere 

momenten maakten inwoners van de 

gelegenheid gebruik om te reageren, 

zoals suggesties voor te onderzoeken 

scenario’s en aanvullende toetsingscriteria. 

Na afronding van het onderzoek van 

WagenaarHoes kon tijdens inwoners-

avonden en op een online forum een 

voorkeur worden uitgesproken voor 

zelfstandig blijven, herindelen als geheel 

of opsplitsing. Dit leverde geen compleet 

beeld op van wat een groot deel van de 

inwoners wilde.

4.  Burgerpeiling 4 oktober 2017
  De gemeenteraad sprak meerdere keren 

uit, dat voor definitieve besluitvorming 

over de toekomst van de gemeente Haaren, 

de inwoners worden geraadpleegd.  

Dit kreeg vorm in de op 4 oktober 2017 

gehouden burgerpeiling. Om de inwoners 

te helpen bij het maken van een welover-

wogen keuze werd aan onafhankelijk 

bureau PON de opdracht gegeven de 

meest relevante informatie te verzamelen 

over de omliggende gemeenten. Het 

resultaat was de begin juli 2017  

huis-aan-huis verspreide informatiefolder 

‘Toekomst gemeente Haaren, een 

vergelijk tussen gemeenten’.  

De burgerpeiling werd gehouden op  

4 oktober 2017 onder alle inwoners van 

16 jaar en ouder met de keuzemogelijk-

heden zelfstandig blijven, opsplitsen of 

geen voorkeur. Het opkomstpercentage 

was 43,3 % en 56,1% van de stemmers 

sprak zich uit voor opsplitsing. Deze 

uitkomst was leidend bij het raadsbesluit 

van 21 december 2017 om de gemeente 

Haaren op te splitsen. Er werd nog niet 

besloten bij welke gemeenten de dorpen 

aansluiten.

5. Gespreksronde opsplitsing 
 gemeente Haaren 
  Ter voorbereiding van die besluitvorming 

organiseerde de gemeente Haaren in 

de periode van 20 maart tot en met 16 

april 2018 een gespreksronde in elk dorp. 

Inwoners zijn uitgenodigd mee te denken, 

een mening te geven en voorstellen 

te doen over de wijze van opsplitsing. 

Tijdens deze periode vond in elk dorp een 
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bijeenkomst plaats. Twee vragen stonden 

centraal:

 -  Bij welke gemeente wilt u dat uw 

dorp aansluit?

 -  Welke begrenzing moet waarbij 

worden aangehouden?

  Voor het dorp Esch gaf de eerste 

inventarisatie van de gespreksronde geen 

helder antwoord op de vraag bij welke 

gemeente het dorp aan wil sluiten. Het 

aantal reacties voor Vught en Boxtel was 

nagenoeg hetzelfde. Om meer informatie 

op te halen vond een consultatie plaats. 

Alle huisadressen in Esch ontvingen 

een brief. Iedereen die tijdens de 

gespreksronde niet al een voorkeur had 

uitgesproken kreeg de mogelijkheid 

dat alsnog te doen. Dit gold ook als de 

voorkeur was veranderd. Deze consultatie 

leverde voor Esch een voldoende 

representatief beeld op.

  Voor de dorpen Haaren, Helvoirt en 

Biezen mortel was er geen aanleiding om 

verder onderzoek te doen naar de 

voorkeur van inwoners wat betreft de 

herindelingsgemeente. De combinatie 

met informatie uit eerdere onderzoeken 

leidde tot een voldoende representatief 

beeld. Uit de gespreksronde kwam verder 

naar voren, dat het aantal inwoners dat 

bij Heusden aan wil sluiten minimaal is. 

Voor Heusden was dit aanleiding af te 

zien van deelname aan het herindelings-

traject.

  Op 5 juli 2018 nam de gemeenteraad van 

Haaren een besluit over de oriëntatie van 

de dorpen. Voorafgaand aan die raadsver-

gadering werd iedereen, die eerder een 

reactie kenbaar maakte, schriftelijk 

geïnformeerd over het vervolgproces 

(brief college van burgemeester en 

wethouders gemeente Haaren van 25 juni 

2018). Daarna volgde de voorbereiding 

voor het vaststellen van de nieuwe 

grenzen. Doordat maatwerk wordt 

toegepast aan de grenzen, geldt voor 

enkele adressen in de gemeente Haaren 

dat deze in een andere gemeente 

terechtkomen, dan het raadsbesluit van  

5 juli doet voorkomen. De bewoners zijn 

hiervan per brief op de hoogte gesteld.  

In de brief werd ook aangegeven dat de 

portefeuille houder de keuze graag 

persoonlijk wilde toelichten als de 

bewoners daar behoefte aan hadden.  

De bewoners maakten geen gebruik van 

deze mogelijkheid (brief college van 

burgemeester en wethouders gemeente 

Haaren van 7 september 2018).

  Op 8 respectievelijk 9 oktober 2018 

stemden de betrokken colleges van 

burgemeester en wethouders in met het 

herindelingsontwerp. Het herindelings-

ontwerp werd ter vaststelling aangeboden 

aan de gemeenteraden van Haaren, 

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg,  

die daarover in december 2018 een 

eensluidend besluit namen.

  Iedereen die tijdens de gespreksronde 

van Haaren een reactie kenbaar maakte 

werd schriftelijk geïnformeerd over het 

herindelings ontwerp (brief college van 

burgemeester en wethouders gemeente 

Haaren van 9 oktober 2018).

6. Informatie over herindelingsontwerp
  Aanvullend op de wettelijke verplichte 

procedure bezorgde de gemeente Haaren 

bij alle inwoners huis-aan-huis een brief 

met informatie over de vaststelling van 

het herindelingsontwerp door de bij de 

herindeling betrokken raden. In deze  

brief werd eveneens informatie verstrekt 

over de terinzagelegging, de informatie-

7. 

avonden in januari 2019 en de 

mogelijkheid tot het indienen van een 

zienswijze (brief 21 en 22 december 2018). 

7. Informatieavonden
  Er werden informatieavonden gehouden 

op 16 en 17 januari 2019, tijdens de 

termijn van terinzagelegging van het 

herindelingsontwerp. Op deze avonden 

werd het herindelingsontwerp uitgebreid 

toegelicht, evenals de Nota nieuwe 

grenzen. De gelegenheid om vragen te 

stellen was ruim aanwezig.

  Op 18 maart 2019 kregen Haarense 

ondernemers de mogelijkheid om een 

ondernemersavond bij te wonen, die in 

het teken stond van de herindeling. Het 

college van burgemeester en wethouders 

van Haaren lichtte daarbij het herindelings-

proces toe. Van de ontvangende 

gemeenten waren de ambtelijke contact-

personen aanwezig, zodat daarmee 

kennis kon worden gemaakt en het 

ondernemersbeleid van de betreffende 

gemeente kon worden besproken.

Oisterwijk
Oisterwijk werkte op diverse manieren aan 

het draagvlakonderzoek in de gemeente. Het 

burgerpanel van de gemeente, met ruim 800 

leden, is in september 2018 digitaal bevraagd 

over de herindeling. Centraal stonden de 

vragen hoe men tegenover de komst van 

Haaren stond, welke informatiebehoefte er 

was, welke zorgen er waren en welke ideeën 

leefden voor een warm welkom. Oisterwijk 

bevroeg het burgerpanel gedurende de 

herindelingsperiode vaker over het onderwerp, 

als beleidsinstrument voor de voorbereiding 

van de herindeling. De gemeente breidt  het 

panel zo snel mogelijk uit met Haarense 

vertegenwoordigers. Ook is er een 

informatieavond voor inwoners, verenigingen 

en ondernemers uit Oisterwijk georganiseerd. 

Inwoners uit Haaren waren welkom en 

Oisterwijkse raadsleden nodigden hun 

Haarense collega’s expliciet uit. Tijdens de 

avond werd informatie gegeven over het 

herindelingsproces en is opgehaald waar 

zorgen en kansen liggen. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten in 

Haaren op 16 en 17 januari 2019 werd een 

toelichting gegeven op het herindelings-

ontwerp. De gemeente Oisterwijk heeft zijn 

inwoners via de eigen kanalen ook 

uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Vught
De gemeente Vught voerde het draagvlak-

onderzoek onder inwoners uit via een 

enquête. Op de website van de gemeente 

gaven inwoners in deze enquête hun mening 

over de samenvoeging van Helvoirt bij Vught. 

Voor inwoners die daaraan de voorkeur gaven, 

waren in het gemeentekantoor papieren 

exemplaren van de enquête beschikbaar.

De inwoners van Vught zijn via de gemeentelijke 

communicatiekanalen en social media van de 

enquête op de hoogte gesteld en uitgenodigd 

deel te nemen. In het Brabants Dagblad 

verscheen een artikel over de enquête.

Tijdens de informatiebijeenkomsten in 

Haaren op 16 en 17 januari 2019 werd een 

toelichting gegeven op het herindelings-

ontwerp. De gemeente Vught heeft zijn 

inwoners via lokale en eigen media ook 

uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.  

Boxtel
Boxtel gaf invulling aan het draagvlakonder-

zoek door een avond te organiseren voor 

inwoners van de gemeente. Deze bijeenkomst 

is gehouden in de raadszaal van het 

gemeentehuis en vond plaats op  

20 september 2018. Inwoners zijn eind 
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augustus via de gebruikelijke kanalen zoals 

het Brabants Dagblad, lokale kranten en 

social media uitgenodigd voor deze avond. 

De burgemeester gaf een toelichting op de 

stand van zaken rondom de opsplitsing van 

de gemeente Haaren, het dorp Esch en de 

gevolgen voor de gemeente Boxtel. Ook 

schetste hij een beeld van het vervolgtraject. 

Inwoners waren in de gelegenheid om hun 

mening kenbaar te maken. Terugkoppeling 

van het resultaat vond plaats naar de 

gemeenteraad en de inwoners. 

Tilburg 
Het dorp Biezenmortel maakte tot 1 januari 

1997 deel uit van de toen nog zelfstandige 

gemeente Udenhout. Het draagvlakonder-

zoek is met het oog op deze historische band 

vooral gericht op de inwoners van het dorp 

Udenhout en het leren van de positieve 

punten van het samengaan van Udenhout 

met Tilburg. De sterke verwevenheid tussen 

de dorpen Biezenmortel en Udenhout bestaat 

nog steeds. Er vond een gesprek plaats met 

de dorpsraad Udenhout, en in het verlengde 

daarvan een gesprek met de bewoners-

coöperatie Biezenmortel. Tilburg wil vroegtijdig 

werken aan een soepele overgang en 

integratie van Biezenmortel als derde dorp 

van de gemeente Tilburg. 

Om het draagvlak onder inwoners te peilen is 

de leden van het burgerpanel gevraagd een 

korte vragenlijst in te vullen over de komst van 

Biezenmortel naar Tilburg (digitale peiling).

Verder werd een informatiebijeenkomst 

georganiseerd in Udenhout voor alle inwoners 

van Tilburg en in het bijzonder die van 

Udenhout. Ook inwoners van Biezenmortel 

waren welkom tijdens deze avond. Met de 

dorpsraad Udenhout en bewonerscoöperatie 

Biezenmortel is de opzet van de bijeenkomst 

vooraf afgestemd.

De informatievoorziening aan inwoners over 

het herindelingsproces stond centraal. Ook is 

er ruimte geboden om aandachtspunten op 

te halen voor een goede overgang en net zo 

goed ideeën en kansen die bij de inwoners 

leven te benoemen. De resultaten van  

het Burgerpanel en de uitkomsten van de 

bijeenkomst liggen in elkaars verlengde.  

Er zijn geen bezwaren ten aanzien van de 

overgang van Biezenmortel naar Tilburg.

De resultaten geven een duidelijke agenda 

voor de volgende fase van het herindelings-

proces; het operationele traject in voorbereiding 

op de komst van Biezenmortel naar Tilburg. 

Het vormt ook de start van een dialoog met 

bewoners - van Biezenmortel - om een 

soepele integratie mogelijk te maken. 

7.2.2. Interne samenhang en 
nabijheid van bestuur

Op basis van dit criterium wordt beoordeeld of 

de gewijzigde gemeente een logische samen-

hang heeft en wordt getoetst wat de visie is 

op het betrekken van inwoners, wijken en  

organisaties bij beleidsvorming en –uitvoering.

Oisterwijk
Met de komst van Haaren wordt het kernen-

beleid van de gemeente versterkt. Oisterwijk 

is dan geografisch gezien het middelpunt, 

met drie kernen eromheen. Een goede uit-

gangspositie voor een sterk samenhangend 

gebied met bovenlokale voorzieningen in het 

centrum.

Het huidige kernenbeleid van de gemeente 

bestaat uit extra middelen voor wijk- en 

dorpsplannen. Oisterwijk kent vier wijkraden 

en Moergestel en Heukelom hebben ieder 

een dorpsraad. Ook in het dorp Haaren wil de 

7. 

gemeente graag een dorpsraad vormen. De 

wijk- en dorpsraden adviseren de gemeente 

gevraagd en ongevraagd over dorps- en

wijkaangelegenheden.

Vught 

Bij de samenvoeging van Helvoirt bij de 

gemeente Vught is geografisch gezien sprake 

van een logische eenheid onder meer door de 

landschappelijke samenhang van het gebied. 

Uit raadpleging van de inwoners van Helvoirt 

komt naar voren, dat er nu al sprake is van 

een oriëntatie op de gemeente Vught door de 

ligging en het gebruik van voorzieningen.

De gewijzigde gemeente Vught kent na de 

samenvoeging met Helvoirt een 

samenstelling van drie dorpse kernen. Dit 

maakt dat er samenhang is in de inhoudelijke 

opgaven, onder meer het behoud en 

verbeteren van leefbaarheid, de cultuurhisto-

rische waarde, het landschappelijke karakter, 

de ontsluiting van het gebied en het verster-

ken van recreatie en toerisme. De gemeen-

schappen in de dorpen zijn 

betrokken en voelen zich samen met de 

gemeente verantwoordelijk voor de vitaliteit 

van hun woonomgeving.

De gemeente Vught betrekt burgers en 

organisaties op verschillende manieren bij de 

voorbereiding en uitvoering van beleid. Voor 

ieder onderwerp geldt dat inwoners in een zo 

vroeg mogelijk stadium worden betrokken. 

Het bepalen van de vorm van participatie is 

maatwerk.

Boxtel
Met de samenvoeging van Esch en Boxtel 

ontstaat een mooie landelijke gemeente met 

een stevige rol op het gebied van economie 

en werkgelegenheid in de regio. Het buiten-

gebied en de kern van Esch voegen 

kwaliteiten toe die aansluiten bij het karakter 

van de dorpen Boxtel, Liempde en 

Lennisheuvel. Een echt Brabants dorp in een 

mooie groene omgeving met een 

beeldbepalend beekdal. Een bruisende sa-

menleving met veel creatieve activiteiten, niet 

voor niets ook wel de ‘Glimlach van Brabant’ 

genoemd. 

Boxtel biedt aan inwoners van Esch het 

perspectief van Liempde en Lennisheuvel. 

Twee actieve  kernen met de ruimte om hun 

identiteit te behouden en te versterken.

Tilburg 
Udenhout vormt de verbindende schakel in 

de interne samenhang tussen de stad Tilburg 

en het dorp Biezenmortel. Beide dorpen 

maakten tot 1997 deel uit van de toen nog 

zelfstandige gemeente Udenhout, maar 

gingen bij de herindeling dat jaar ieder een 

eigen kant op. Nu wordt de –functionele- 

relatie met Udenhout die er altijd was 

hersteld. Dat is ook de grote wens van veel 

inwoners van Biezenmortel.

Tilburg heeft sinds 1996 een traditie opge-

bouwd waarin die dorpen als volwaardige 

kernen participeren. Voor Biezenmortel zal 

dat ook gelden. De positie als volwaardige 

kern komt niet ter discussie. 

De beide dorpsraden van Berkel-Enschot en 

Udenhout hebben een sterke organisatie die 

past bij de sociale structuur van het dorp. Ook 

voor het dorp Biezenmortel vormt dit het uit-

gangspunt. De Coöperatie Biezenmortel kan 

hier een rol in vervullen als daarvoor draag-

vlak is onder bewoners en verenigingen. Er is 

sprake van maatwerk. Het vastleggen van de 

minimale wederzijdse verwachtingen van een 

wijk- of dorpsraad en van de gemeente vormt 

het vertrekpunt. 

Een wijk‐ of dorpsraad treedt niet exclusief op 

als de belangenbehartiger van de wijk of het 
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dorp. Niet alle belangen van wijken of dorpen 

kunnen via één orgaan worden behartigd. 

Waar wenselijk of nodig voert Tilburg overleg 

met de direct betrokkenen. Daarbij kan ook 

de inzet van digitale middelen een rol spelen.

7.2.3. Bestuurskracht

Het criterium bestuurskracht betekent dat de 

nieuw vorm te geven gemeenten het vermogen 

hebben om wettelijke- en niet wettelijke taken 

uit te voeren en daarvoor de benodigde 

maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan 

kunnen gaan. Het beleidskader geeft aan dat 

gemeenten  hun taken niet volledig zelfstandig 

hoeven te vervullen om bestuurskrachtig te 

zijn.  Waar het bij bestuurskracht om gaat is 

dat gemeenten op meerdere schaalniveaus 

allianties weten te sluiten, die aansluiten bij 

de complexiteit van de opgaven waar ze voor 

staan. Daarbij is regionale samenwerking met 

zowel publieke als private partijen van belang.

Oisterwijk
Oisterwijk is bestuurlijk een stabiele 

gemeente. Problemen worden krachtig op-

gepakt en daar waar schaalvoordeel nodig of 

te halen is, wordt constructief samengewerkt 

met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle of 

in de regio Hart van Brabant. De gemeente is 

in die samenwerkingen een stevige partner 

met veel initiatief en bestuurlijke verantwoor-

delijkheid. De komst van Haaren versterkt de 

bestuurlijke kracht.

 

Vught
De gemeente Vught is nu en in de toekomst 

goed in staat de maatschappelijke opgaven 

aan te kunnen met een financieel gezonde 

situatie, een stabiel politiek en bestuurlijk 

klimaat en een professionele ambtelijke 

organisatie. Vught voldoet zowel financieel, 

inhoudelijk als bestuurlijk aan de eisen die 

gesteld worden aan gemeenten en werkt 

samen waar dit meerwaarde oplevert.

De toevoeging van het dorp Helvoirt leidt tot 

een verdere versterking.

Boxtel
Boxtel is een gemeente die de toekomst met 

vertrouwen tegemoet treedt. Er is een stabiele 

bestuurscultuur gericht op het behoud van 

bestuurlijke zelfstandigheid. De uitdagingen 

die op het pad komen van een moderne ge-

meente grijpt Boxtel aan om zich te ontwik-

kelen en zich te profileren. De komst van het 

dorp Esch geeft hier een extra impuls aan.

Door de samenwerking met de gemeente 

Sint-Michielsgestel in MijnGemeenteDichtbij is 

het gemeentebestuur verzekerd van een goed 

toegeruste, deskundige en effectieve ambte-

lijke organisatie die de uitdagingen oppakt 

en uitvoert. Boxtel werkt samen met andere 

organisaties wanneer dat een toegevoegde 

waarde heeft. Op sommige terreinen vindt 

gezamenlijke beleidsontwikkeling plaats met 

anderen in de regio.

Tilburg 
De gemeente Tilburg, in 2019 de zevende stad 

in Nederland, vormt als centrumgemeente 

in de regio Hart van Brabant al een bestuurs-

krachtige eenheid. Door de toevoeging van 

het dorp Biezenmortel aan de gemeente 

Tilburg zal dit niet veranderen en blijft de 

uitgangssituatie gehandhaafd.

7.2.4. Regionale samenhang 

Dit criterium gaat in op de vraag of de 

gewijzigde gemeenten in staat zijn om in 

samenwerking met lokale en regionale 

partners de maatschappelijke opgaven te 

realiseren. Het grensoverschrijdende karakter 
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en de verwevenheid van veel maatschappelijke 

opgaven vragen hierom.

Bestuurlijke opschaling van de gemeente 

Haaren kan bijdragen aan meer evenwicht in 

de regionale verhoudingen, gelet op de 

maatschappelijke opgaven die zich op terreinen 

als wonen, werken, infrastructuur en 

voorzieningen afspelen. De herindeling draagt 

bij aan de relatie stad-platteland. 

De bij de herindeling betrokken gemeenten 

liggen in twee regio’s, Noordoost-Brabant en 

Hart van Brabant. Vught-Helvoirt en 

Boxtel-Esch maken deel uit van Noord-

oost-Brabant, dat als gevolg van het opheffen 

van de gemeente Haaren één gemeente 

minder gaat tellen. Het aantal inwoners van 

Noordoost-Brabant daalt licht. 

De gemeenten Oisterwijk-(Haaren) en 

Tilburg-(Biezenmortel) maken deel uit van 

de Hart van Brabant. Het aantal gemeenten 

in die regio blijft gelijk en het inwoneraantal 

stijgt licht door de komst van de dorpen 

Haaren en Biezenmortel. Beide dorpen 

maakten in het verleden al deel uit van Hart 

van Brabant; Haaren tot medio 1985 en

Biezenmortel tot 1997.

In beide regio’s verandert de positie van de 

gewijzigde gemeenten Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg niet wezenlijk en ook op de 

positie van andere gemeenten is er nauwe-

lijks effect. 

Binnen de regio’s Noordoost-Brabant en 

Hart van Brabant blijft sprake van een 

samenstelling van gemeenten van diverse 

omvang. 

De voorgestelde herindeling sluit aan bij de 

visie van de provincie Noord-Brabant op het 

lokaal bestuur.

Zowel binnen de regio Noordoost-Brabant, 

als binnen de regio Hart van Brabant wordt op 

verschillende beleidsterreinen en in 

verschillende samenstellingen samengewerkt. 

Met de herindeling van Haaren verandert er 

weinig aan de samenwerking binnen beide 

regio’s.

7.2.5. Duurzaamheid

In het ‘oude Beleidskader gemeentelijke 

herindeling 2013’ was duurzaamheid een 

vijfde criterium, dat met de komst van het 

nieuwe beleidskader zijn weg vond binnen  

de criteria ‘bestuurskracht’ en ‘regionale 

samenhang’. Omdat de betrokken gemeenten 

expliciet onderzochten wat de herindeling 

van Haaren betekent voor de duurzaamheid 

van de individuele gemeenten, hechten zij 

eraan hiervan verslag uit te brengen binnen 

dit herindelingsadvies. 

Oisterwijk
De gemeente Oisterwijk is een stabiele en 

financieel gezonde gemeente, die met de 

komst van Haaren verder versterkt wordt. 

Met het oog op de toekomst investeerde de 

gemeente in de samenwerkingsverbanden 

met Hilvarenbeek en Goirle en in de regio 

Hart van Brabant. Daarmee is de gemeente 

toegerust voor een stabiele en gezonde 

toekomst. 

Vught
De gemeente Vught staat er ambtelijk, 

bestuurlijk en financieel goed voor; er is 

geen enkele aanleiding om niet zelfstandig te 

blijven. De gewijzigde samenstelling met de 

toevoeging van het dorp Helvoirt betekent 

een verdere versterking. In een tweetal brieven 

van 13 september 2016 en 27 januari 2017 aan 

de provincie Noord-Brabant onderbouwde 

het college van Vught het uitgangspunt dat 
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de gemeente op lange termijn een sterke, 

zelfstandige en leefbare gemeente wil blijven. 

Hierbij gaf Vught een visie op zijn bestuurlijke 

toekomst en schetste de wijze waarop Vught 

de maatschappelijke opgaven waar het voor 

staat oppakt.

Boxtel
Boxtel kent een stabiele bestuurscultuur, 

gericht op het behoud van bestuurlijke 

zelfstandigheid. Door de samenwerking met 

de gemeente Sint-Michielsgestel in Mijn-

GemeenteDichtbij is het gemeentebestuur 

verzekerd van een goed toegeruste, deskundi-

ge en effectieve ambtelijke organisatie die de 

uitdagingen oppakt en uitvoert. Boxtel werkt 

samen met andere organisaties wanneer dat 

een toegevoegde waarde heeft. Op sommige 

terreinen vindt gezamenlijke beleidsontwik-

keling plaats met anderen in de regio. Dit 

draagt bij aan een vitale en toekomstbesten-

dige gemeente die door de komst van het 

dorp Esch verder wordt versterkt. 

Tilburg
Tilburg kent, als gemeente met een grote 

omvang, al een bestuurlijke organisatie en 

ambtelijk apparaat dat zodanig robuust is dat 

er zonder meer geconcludeerd kan worden 

dat zij voor langere tijd in staat is te beant-

woorden aan haar taken, verantwoordelijk-

heden en uitdagingen, waarvoor zij zich 

gesteld ziet. 

7.3.Criteria lichte samenvoeging
 

De drie lichte samenvoegingen Haaren-

Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-Boxtel 

worden onderstaand afzonderlijk  

getoetst aan het ‘Aanvullend beleidskader 

gemeentelijke herindeling’.

7.3.1. Overeenstemming

Met de vaststelling van het herindelingsadvies 

in alle betrokken gemeenteraden stemden 

de gemeenten in met de variant ‘lichte 

samenvoeging’ voor de gemeenten Boxtel, 

Oisterwijk en Vught. Voor Tilburg geldt dat 

met de vaststelling van het herindelingsadvies  

is ingestemd met een grenscorrectie. 

7.3.2. Personeel

Door de opsplitsing van de gemeente Haaren 

in de vorm van een lichte samenvoeging zijn 

de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught 

en Boxtel verplicht om in gezamenlijkheid 

afspraken te maken over de rechtspositie van 

personeel. De gemeente Tilburg –vanwege de 

grenscorrectie daartoe niet verplicht- neemt 

volwaardig deel aan deze afspraken. 

De gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel –via samenwerkingsorganisatie 

MijnGemeenteDichtbij- en Tilburg maakten 

afspraken over de overgang van het 

personeel. Deze werkgevers vinden het 

essentieel dat de rechts- en arbeidsmarkt-

positie van het overgaande personeel ge-

borgd is. Zij maakten daarom afspraken met 

elkaar, die zijn vastgelegd in het Convenant 

Personeel (collegebesluiten 9 oktober 2018).

De vastgelegde afspraken vormen de basis 

voor de uitwerking van de personele aspecten 

in het vervolgtraject. Ze vormen het 

vertrekpunt voor de besprekingen in het 

Georganiseerd Overleg over het sociaal plan 

en het plaatsingsproces. 

Een overzicht van de belangrijkste afspraken 

uit het Convenant Personeel:

•  De gemeenten zorgen voor een 

zorgvuldig en transparant proces met 



duidelijke, heldere en regelmatige 

communicatie richting alle betrokkenen.

•  De gemeenten werken voor de datum van 

herindeling door middel van een open 

interne arbeidsmarkt al zo veel mogelijk 

aan plaatsing van medewerkers van 

Haaren op vacatures bij de ontvangende 

gemeenten. Eventuele knelpunten  

die hierbij in de dienstverlening van de 

gemeente Haaren en 

MijnGemeenteDichtbij ontstaan,  

worden in overleg tussen de betrokken 

gemeenten opgelost.

•  De gekozen herindelingsvariant heeft tot 

gevolg dat ontvangende gemeenten niet 

worden opgeheven. De organisatie-

inrichting van deze gemeenten blijft 

onge wijzigd. Ook de samenwerkings-

organisatie MijnGemeenteDichtbij (Boxtel 

en Sint-Michielsgestel) blijft in de huidige 

vorm bestaan. 

•  Over het proces en de procedure van 

 de plaatsing van het personeel maken 

werkgevers afspraken met het 

georganiseerd overleg. Deze afspraken 

worden vastgelegd in een sociaal plan.

•  Niemand wordt gedwongen ontslagen als 

gevolg van de herindeling Haaren;

•  De eerste twee jaar na de herindelings-

datum is er geen sprake van boventalligheid.

•  Aangezien bij een toevoeging in het kader 

van de Wet arhi niet alle gemeenten 

worden opgeheven is afgesproken dat de 

inpassing van en de rechts- en arbeids-

marktpositie voor de medewerkers van 

de latende gemeente gelijkwaardig  

is aan die van de medewerkers bij de 

ontvangende gemeenten.

•  De medewerkers van de gemeente 

Haaren zijn van harte welkom bij de 

ontvangende gemeenten.

Het Convenant Personeel zal nader worden 

uitgewerkt in overleg met Ondernemingsraad 

en Georganiseerd Overleg, ieder voor wat 

betreft zijn wettelijke taken. Zowel OR als GO 

zijn al in een vroeg stadium meegenomen in 

de informatievoorziening, zoals overigens ook 

de medewerkers van de gemeente Haaren. 

Het overleg dat wordt gevoerd met de 

verschillende gremia is constructief en gericht 

op het belang van de betrokken medewerkers 

en organisaties. Het ligt in de verwachting dat 

het Sociaal Plan gereed is ruim voor de datum 

van herindeling. 

7.4. Provinciaal criterium
 ‘schaalniveau’

De drie lichte samenvoegingen Haaren-

Oisterwijk, Helvoirt-Vught en Esch-Boxtel en 

de grenscorrectie Biezenmortel-Tilburg 

worden onderstaand getoetst aan het 

provinciaal criterium schaalniveau. Dit 

criterium is opgenomen in het ‘Ontwikkel-

kader samenwerking en herindeling’.

Onder het provinciaal criterium ‘schaalniveau’ 

wordt het volgende begrepen: “Het schaal-

niveau van samenwerking sluit zo optimaal 

mogelijk aan bij het schaalniveau van de ge-

meenschap, vraagstukken en ambities. Hierbij 

moet er oog zijn voor de ruimte die nodig is 

voor verdere ruimtelijk-economische 

ontwikkelingen rondom economische knoop-

punten of zones. De vraagstukken in

 sommige gebieden beperken zich meestal 

niet tot gemeentegrenzen. Grotere 

bestuurlijke eenheden –met eenheid van 

aansturing- zijn soms beter in staat effectieve 

oplossingen te bieden. Daarbij kan het gaan 

om versterking van de stedelijke ontwikkeling 

en het stedelijk netwerk, de versteviging van 

7. 
H E R I N D E L I N G S A D V I E S  G E M E E N T E N  H A A R E N  -  O I S T E R W I J K   –  V U G H T  –  B O X T E L  -  T I L B U R G

72 73

TOETSING AAN 
CRITERIA 
GEMEENTELIJKE HERINDELING

de plattelandsontwikkeling of de samenhang 

van deze aspecten”.

Er is sprake van een herindeling van onderop. 

De slag- en schakelkracht van de gewijzigde 

gemeenten neemt verder toe en de gemeen-

ten blijven herkenbaar voor hun inwoners.

De schaal van de gewijzigde gemeenten 

sluit goed aan bij de gemeenschappelijke 

opgaven, onder meer op het gebied van het 

versterken van leefbaarheid, duurzaamheid, 

landschapsontwikkeling, woningbouw, 

recreatie en toerisme, openbaar vervoer en 

bereikbaarheid. In wisselende samenstelling 

worden gemeentegrensoverschrijdende 

zaken opgepakt, zoals duurzaamheid, infra-

structuur, de planning van woningbouw- en 

bedrijventerrein, landschapsontwikkeling en 

de mogelijkheden voor Vrijkomende 

Agrarische Bedrijfsgebouwen. 

7.5. Conclusie

De voorgestelde opsplitsing en opheffing van 

de gemeente Haaren voldoet naar de mening 

van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, 

Boxtel en Tilburg aan de criteria van het 

vigerende beleidskader gemeentelijke 

herindeling en het aanvullende provinciale 

criterium. Na samenvoeging van Haaren bij 

Oisterwijk, Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel 

en Biezenmortel bij Tilburg, vullen stedelijke 

en landelijke functies elkaar nog beter aan en 

versterken deze elkaar. De ontvangende 

gemeenten zijn robuust, in staat om samen te 

werken met strategische publieke- en private 

partners en in staat om het complexe 

takenpakket te hanteren en maatschappelijke 

opgaven het hoofd te bieden. 

De gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en 

Tilburg zetten ook na 2021 hun bestuurskracht 

in, in het belang van al hun inwoners op zowel 

lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau. 

De voorgestelde opsplitsing van de gemeente 

Haaren draagt bij aan een toekomst-

bestendige inrichting van dit deel van de 

provincie Noord-Brabant.



8.1. Van herindelingsontwerp 
naar herindelingsadvies

Op 17 en 18 december 2018 stelden de 

gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en Tilburg het herindelings-

ontwerp vast. Het besluit tot vaststelling werd 

op de wettelijk voorgeschreven wijze 

bekendgemaakt en in een gezamenlijk 

persbericht via de reguliere kanalen van de 

betrokken gemeenten verspreid. In deze 

publicaties was de mogelijkheid tot het 

indienen van een zienswijze opgenomen.

Het herindelingsontwerp lag van vrijdag  

21 december 2018 tot en met donderdag  

14 februari 2019 ter inzage bij de recepties van 

de gemeentehuizen van Haaren, Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en de Stadswinkel in Tilburg. In 

de dorpen van de gemeente Haaren lag het 

herindelingsontwerp ook in de gemeenschaps- 

en dorpshuizen ter inzage. Het herindelings-

ontwerp was verder op de gezamenlijke 

website van de gemeenten te raadplegen: 

www.haaren.nl/herindeling.

Iedereen die dat wilde, kon tijdens de periode 

dat het herindelingsontwerp ter inzage lag 

een reactie  geven. Dit was mogelijk door 

schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze 

in te dienen bij een van de colleges van 

burgemeester en wethouders van de 

betrokken gemeenten (art. 5, Wet arhi). Ook 

een ondersteunende reactie werd op prijs 

gesteld. De gemeente Haaren stuurde in 

december 2018 huis-aan-huis een brief aan 

alle inwoners en organiseerde tijdens de 

termijn van terinzagelegging van het 

herindelingsontwerp twee informatieavonden 

(16 en 17 januari 2019). Personen en 

organisaties werd daarmee de mogelijkheid 

geboden diepgaander informatie te 

verwerven over de herindeling en het 

herindelingsproces, maar ook om antwoord 

te krijgen op vragen en eventuele zorgpunten. 

Doel van de avonden was niet alleen 

informatieverstrekking, maar ook 

ondersteuning voor het antwoord op de 

vraag of het indienen van een zienswijze 

zinvol en/of nodig zou zijn.

Ook is het herindelingsontwerp digitaal 

toegezonden aan de omliggende gemeenten 

en aan betrokken partijen (gemeenschappelijke 

regelingen en andere samenwerkingspartners), 

met het verzoek om binnen dezelfde termijn 

van acht weken een zienswijze te geven. Op 

deze manier is het ‘regionaal draagvlak’ voor 

de beoogde herindeling inzichtelijk gemaakt, 

zoals beschreven in het geldende 

beleidskader gemeentelijke herindeling. 

Na afloop van de zienswijzetermijn werden de 

zienswijzen door de gezamenlijke gemeenten 

van een conceptreactie voorzien. Tijdens 

speciaal daarvoor ingerichte hoorzittingen 

(dat wil zeggen geen onderdeel van het 

wettelijk verplichte kader) konden indieners 

een mondelinge toelichting geven op hun 

zienswijze en op de conceptreactie. Naar 

aanleiding daarvan werd het herindelings-

ontwerp verwerkt tot voorliggend 

herindelingsadvies. 

VAN ONTWERP NAAR ADVIES 
EN VERVOLGPROCES8.
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VERVOLGPROCES

Onderstaand schema geeft een overzicht van 

de gevolgde stappen:

 

Wat         Wie

Herindelingsontwerp    

Toezending vastgesteld herindelingsontwerp  Stuurgroep

aan Gedeputeerde Staten op 22 januari 2019   

  

Toezending vastgesteld herindelingsontwerp    Stuurgroep

aan betrokken partijen zoals buurgemeenten van Haaren, 

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg , waterschappen, 

gemeenschappelijke regelingen op 19 december 2018 

     

Bekendmaking raadsbesluiten en terinzagelegging   Colleges van B&W van Haaren,

voor acht weken op 21 december 2018   Oisterwijk, Vught, Boxtel en 

        Tilburg

  

Indienen zienswijzen bij de colleges van B&W uiterlijk  Iedereen die dat wil

binnen acht weken na officiële bekendmaking, dat wil 

zeggen tot en met 14 februari 2019 

Indienen zienswijzen bij de colleges van B&W   Besturen van omliggende 

uiterlijk binnen acht weken na officiële bekendmaking gemeenten, waterschappen, 

van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019  gemeenschappelijke regelingen

Opstellen Reactienota     Colleges 

 

Vaststellen herindelingsadvies gelijktijdig en gelijkluidend Gemeenteraden van Haaren,  

3  (Tilburg) en 6 juni 2019 (overige gemeenten)  Oisterwijk, Vught, Boxtel en 

        Tilburg

Toezending vastgesteld herindelingsadvies aan   Gemeenten/Stuurgroep 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

8.2. Vervolgproces 
en communicatie

Vervolgproces provincie
Het herindelingsadvies is eensluidend 

vastgesteld op 3 juni 2019 in Tilburg en op 

6 juni 2019 in Haaren, Oisterwijk, Vught en 

Boxtel. Het vastgestelde herindelings advies  

Wat         Wie

Herindelingsadvies 
Herindelingsadvies voorzien van een provinciale   Gedeputeerde Staten

zienswijze

Beschrijving van de nieuwe grenzen   Gedeputeerde Staten

Toezending herindelingsadvies met provinciale zienswijze  Gedeputeerde Staten 

aan de minister van BZK

 

Wetgevingsproces
Toetsing herindelingsadvies aan beleidskaders en   Minister van BZK

opstellen wetsvoorstel     

Besluitvorming in ministerraad en adviesaanvraag bij  Minister van BZK

de Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State   Raad van State

Indienen wetsvoorstel bij Tweede Kamer   Minister 

Behandeling en stemming     Tweede Kamer

Indienen wetsvoorstel bij Eerste Kamer   Minister

Behandeling en stemming     Eerste Kamer

Publicatie wet      Minister van BZK

Effectuering van de herindeling

Voorbereidingen op vorming gewijzigde gemeenten  

 

Herindelingsverkiezingen Oisterwijk, Vught en Boxtel  Oisterwijk, Vught en Boxtel 

november 2020

 

Opheffen gemeente Haaren en start gewijzigde gemeenten Van rechtswege (op basis van 

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg  1 januari 2021  de aangenomen wet)

Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg: maart 2022  Tilburg

 

is gezonden aan het college van  

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

(GS). GS voorziet het gemeentelijke advies 

van een zienswijze en zendt de stukken aan 

de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK). 

De minister van BZK beoordeelt de gevolgde 

procedure en toetst aan de criteria van het 

‘Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018’. 

Als de minister het herindelingsadvies 

overneemt volgt binnen vier maanden een 

wetsvoorstel aan de ministerraad.

Uitgaande van de herindeling van de  

gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel 

en Tilburg per 1 januari 2021, zien de  

vervolgstappen voor het wetgingsproces en 

de feitelijke herindeling er als volgt uit:

Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
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Communicatie

Nadat de gemeenteraden het herindelings- 

advies vaststelden is door de gemeenten 

een gezamenlijk persbericht uitgedaan. 

Hierin staat informatie over het vastgestelde 

herindelingsadvies en het vervolg van het 

wettelijke traject.  Ook op social media 

(Twitter en Facebook) is hieraan bekendheid  

gegeven. Daarnaast is er een publicatie 

geplaatst in het Gemeenteblad op overheid.

nl  en in de dorpsbladen en kranten van alle 

gemeenten. De informatie is tot 1 januari 2021 

beschikbaar via de gezamenlijke website 

www.haaren.nl/herindeling.

De indieners van zienswijzen kregen al 

eerder een persoonlijk bericht over het 

herindelingsadvies op het moment dat het in 

de openbaarheid werd gebracht.

8. 
VERVOLGPROCES
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BIJLAGE 1 
NOTA NIEUWE GRENZEN

INHOUDSOPGAVE
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1. Inleiding

De gemeente Haaren heeft besloten over 

te gaan tot herindeling. Daartoe  wordt een 

gezamenlijk herindelingsproces gevolgd. 

Deze “nota nieuwe grenzen” maakt deel uit 

van het herindelingsadvies. Op 20 april 2018 

is het Plan van Aanpak  ‘Herindeling Haaren 

Fase I – Voorbereiding wetgevingsvoorstel’ 

vastgesteld door de stuurgroep Herindeling 

Haaren. Onderdeel van dit Plan van Aanpak is 

het bepalen van de nieuwe grenzen op basis 

van twee producten: 

• Een voorstel welk dorp van Haaren over

 gaat naar welke gemeente (hoofdlijnen);

• Een nota nieuwe grenzen 

 (detailuitwerking). 

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van 

Haaren besloten over het voorstel “richting-

bepaling voor herindelingsontwerp gemeente 

Haaren”.  In deze “Nota nieuwe grenzen” is 

deze richtingbepaling als vertrekpunt geno-

men, samen met een verdere detailuitwerking 

van de begrenzing. Hierbij zijn als vertrekpunt 

voor de nieuwe grenzen de huidige dorps-

grenzen  gehanteerd van waaruit de gemeen-

te Haaren in 1996/1997 is ontstaan.

2. Bestaande dorpsgrenzen 

De gemeente Haaren is in de jaren negentig 

gevormd uit de voormalige gemeenten Esch, 

Haaren en Helvoirt, een deel van de voorma-

lige gemeente Udenhout (Biezenmortel) en 

kleine gebiedsdelen van de gemeenten Vught 

en Boxtel. De gebiedsdelen uit de gemeen-

ten Vught en Boxtel zijn toegevoegd aan de 

dorpen Esch, Haaren en Helvoirt. Gemeente 

Haaren bestaat vanaf dat moment uit vier 

dorpen met tot op de dag van vandaag ieder 

een eigen karakter. De bestaande dorps-

grenzen, van waaruit de gemeente Haaren is 

ontstaan in 1996 en 1997 vormen het vertrek-

punt. De bestaande grenzen staan weergegeven 

op (bijlage 1). Deze bestaande vier dorpen, 

de resultaten van de gespreksronde2  en 

een aantal eerdere onderzoeken vormden 

de basis voor het raadsvoorstel en –besluit 

“richtingbepaling voor herindelingsontwerp 

gemeente Haaren” van de gemeente Haaren 

van 5 juli 2018 (bijlage 2) en heeft de volgende 

uitkomst: 

- Haaren gaat naar de gemeente Oisterwijk

- Helvoirt gaat naar de gemeente Vught 

- Esch gaat naar de gemeente Boxtel

- Biezenmortel gaat naar de 

 gemeente Tilburg

Overeenkomstig het besluit van 5 juli 2018 

gaat er geen gedeelte van de gemeente Haar-

en naar de gemeente Heusden. 

3. Bestuurlijke voorwaarden 
begrenzing 

De gemeente Tilburg heeft als voorwaarde 

gesteld dat de voorkeursdatum van 1 januari 

2021 alleen haalbaar is als het gaat om een 

grenscorrectie voor het deel van Haaren dat 

overgaat naar de gemeente Tilburg (Biezen-

mortel). Dit betekent dat het inwoneraantal 

van Biezenmortel maximaal 10% mag zijn van 

het totale inwoneraantal van de gemeente 

Haaren op peildatum 1 januari 2020. 

Op basis van beschikbare bevolkingsgegevens 

heeft overleg plaatsgevonden met de provin-

cie Noord-Brabant over de wijze van prog-

nosticeren, hierbij is overeengekomen dat de 

woningbouwprogrammering als input wordt 

gebruikt. Gelet op de bevolkingssamenstel-

ling en de woningbouwprogrammering van 

de gemeente Haaren is het gerechtvaardigd 

om te stellen en aan te nemen dat het 

inwoneraantal van Biezenmortel op 1 januari 

2021 minder is dan 10% van het inwoneraantal 

van de gemeente Haaren (bijlage 3). 
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5. Door inwoners uitgesproken 
voorkeuren voor grenswijziging 

De gemeente Haaren heeft in de periode 

van 20 maart t/m 16 april 2018 een gespreks-

ronde georganiseerd. Door middel van een 

praatprent  zijn de inwoners van de gemeente 

Haaren uitgenodigd om voorkeuren aan te 

geven met betrekking tot grenswijzigingen. 

Hiervoor konden de inwoners aangeven op 

welke locaties dat zij vinden dat de grenzen 

moeten worden aangepast en waarom. Van 

de  ingekomen reacties bevatte 178 reacties  

ook een voorkeur voor aanpassing van de 

begrenzing. Kort samengevat hebben de 

ingekomen voorkeuren betrekking op: 

• N65 als grens tussen Vught en Oisterwijk;

•  Delen van het buitengebied van Helvoirt 

naar de gemeente Heusden. Hiervoor zijn 

verschillende straten genoemd, het 

 gebied Loonse en Drunense Duinen en 

 ook de optie om De Zandleij als grens 

 tussen de gemeenten Heusden en Vught 

 aan te houden;

•  Delen van het buitengebied van Esch 

naar de gemeente Vught. Hiervoor zijn 

verschillende straten genoemd, huizen-

cluster Oude Tol (Hal), de optie landgoed 

Beukenhorst naar één gemeente en de 

Essche Stroom als mogelijke gemeente-

grens;

•  De begrenzing tussen de gemeenten 

 Tilburg en Vught bij de Oude Bosschebaan. 

 Hierover werden verschillende opties 

 aangereikt. Waaronder meer locaties toe

 voegen bij Tilburg maar ook een groter 

 deel van de Oude Bosschebaan naar 

 Vught; 

•  De gehele Gijzelsestraat naar één 

 gemeente (Tilburg) ook aangevuld met 

 het gebied Klein Laar en een gedeelte van 

 de Udenhoutseweg; 

•  N65 als grens tussen Tilburg en Oisterwijk;

•  Alle adressen aan de Hoge Raam naar de 

gemeente Oisterwijk;

•  Buurtschap De Ruiting binnen één 

 gemeente begrenzen;

•  Het gebied De Noenes en omgeving naar 

de gemeente Vught;

• Nog wat mineure verzoeken.

Verder gaven verschillende inwoners als 

voorkeur mee zoveel mogelijk aansluiting te 

zoeken bij de bestaande dorpsgrenzen en dat 

maatwerk voorstelbaar is. 

Een aantal van deze ontvangen voorkeuren 

heeft geleid tot aanpassing van de begrenzing. 

Bij de afweging hierover zijn naast de van 

inwoners ontvangen motivatie  ook de eerder 

genoemde bestuurlijke uitgangspunten 

betrokken. Een uitgesproken voorkeur heeft 

tot aanpassing van de begrenzing geleid 

indien hiermee de benoemde uitgangspunten 

voldoende gediend danwel geborgd zijn. 

4. Logische grenzen

Onderdeel van deze nota nieuwe grenzen is 

bepalen waar aanpassingen ten opzichte van 

de huidige dorpsgrenzen gewenst zijn om 

vanuit een bestuurlijke optiek en met draag-

vlak van inwoners onlogische situaties bij 

splitsing te voorkomen. Dit heeft ertoe geleid 

dat voor het herindelingsadvies als algemeen 

uitgangspunt geldt: 

1. Aansluiten bij bestaande 
dorpstructuren 
Dit uitgangspunt beoogt eenheid van kern en 

dorp met het oog op het behoud van leef-

baarheid. Hierbij geldt dat: 

•  de bestaande vier dorpen Biezenmortel, 

Esch, Haaren en Helvoirt met hun buiten-

gebied de basis zijn voor de herindeling;

•  eenheid van het dorp met het oog op het 

behoud van leefbaarheid (o.a. behoud 

voorzieningen). De dorpen vormen 

hechte gemeenschappen. Dat geldt niet 

alleen voor de kern, maar ook voor het 

bijbehorende buitengebied. Het bij elkaar 

houden van dorpsgemeenschappen is 

belangrijk voor de leefbaarheid;

•  voorzieningen op de schaal van de 

dorpen zijn onlosmakelijke verbonden 

met de kernen. Ze dragen bij aan de 

sociale cohesie en aan gemeenschapszin. 

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van 

verenigingen en komen bijna altijd uit het 

‘eigen’ dorp.

Daarnaast is er een aantal specifieke

uitgangspunten benoemd om onlogische 

situaties in de begrenzing te voorkomen:

2. Bestaande barrières aanhouden die 
landschap bepalend zijn en die mensen 
niet makkelijk oversteekbaar zijn.
Er wordt voor de begrenzing zoveel mogelijk 

aansluiting gezocht met bestaande barrières 

in het landschap zoals wegen, spoorlijnen en 

watergangen van enige omvang.

3. Respecteren samenhangende land-
schappelijke elementen
Het is niet wenselijk dat samenhangende 

landschappelijke elementen die nu in één 

gemeente liggen door de nieuwe begrenzing 

over meerdere gemeenten worden verdeeld. 

4. Consistente aansluiting bij de 
bestaande grenzen van de ontvangende 
gemeenten
Voor het bepalen van logische grenzen speelt 

ook eenduidigheid met hoe nu de ontvangende 

gemeenten aan elkaar grenzen een rol.

5. Versnippering van bestaande 
kadastrale percelen voorkomen
Het is niet wenselijk dat een bestaand 

kadastraal perceel verdeeld wordt en in 

verschillende gemeenten komt te liggen. 

Daarnaast is ook voor wegen en waterwegen 

versnippering ongewenst. Om die reden 

wordt voor deze zaken als uitgangspunt 

geformuleerd dat: 

•  een wegprofiel (incl. bermen en trottoir)

in zijn geheel naar één gemeente gaat, 

daarbij gaat de voorkeur uit naar de zijde 

waaraan de meeste adressen liggen; 

•  bij voorkeur het midden van een 

 waterweg de grens vormt .
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3 Andere operationele zaken zoals beheeraspecten (bv. afvalinzameling) worden beschouwd als 
praktische uitwerkingen die los staan van de identiteit van het gebied en daarom geen rol spelen bij het 
bepalen van de grenzen. Deze operationele zaken komen in het vervolgproces aan de orde. Hierbij wordt 
aandacht gevraagd voor die straten die als grens zijn aangewezen tussen twee gemeenten.

4 Deze praatprent bestond uit de bestaande dorpsgrenzen. Voorsorterend op uitgangspunten voor 
logische grenzen waren hierop een aantal mogelijke aanpassingen gemotiveerd. Deze voorgestelde 
aanpassingen hebben een plek gekregen in het uiteindelijke begrenzingsvoorstel.
5 Over een aantal van deze voorkeuren ontvingen ook de provincie en ontvangende gemeenten een brief 
van de betreffende inwoners. Ook deze input is meegenomen in de afweging.
6 Hierbij is bestuurlijk bepaald dat eigendom van één persoon in verschillende gemeenten op zichzelf 
geen reden is om te constateren dat een grens onlogisch is en aanpassing daarvoor dus passend is.84 85



gevolg dat een veel groter gebied betrokken 

zou moeten worden. Daarmee wordt er fors 

afgeweken van de bestaande grenzen. 

- De bewoners aan de Helvoirtse zijde van 

de Gijzelsestraat hebben geen gedeelde voor-

keur uitgesproken om naar Tilburg te gaan. 

Een aantal inwoners aan deze zijde heeft 

uitgesproken bij Vught te willen blijven horen.  

5. Kruispunt Gijzelsestraat-Gezel-
straat-zandweg in het verlengde van de 
Lage Raam
Op grond van de bestaande dorpsgrenzen 

is hier sprake van een stukje Haaren ten 

noorden van de N65 en zou dit gebied zijn 

ingedeeld bij de gemeente Oisterwijk. Dit 

wordt gezien als niet logisch. Voor de nieuwe 

begrenzing wordt nu hier de N65 aangehouden. 

Vervolgens is hier de nieuwe grens tussen 

Tilburg en Vught bepaald op de zandweg in 

het verlengde van de Lage Raam vanwege de 

oriëntatie van de woningen in dit gebied op 

de kern Helvoirt. 

6. Project N65
Hier is geanticipeerd op het project N65 en 

daarom de bestaande begrenzing aangepast 

zodat het totale projectgebied in de gemeen-

te Vught komt. Daarnaast is bepaald dat voor 

de gemeente Oisterwijk hier de grens op de 

N65 het meest logisch is. Dit heeft tot gevolg 

dat er ook nog een deel van de N65, namelijk 

het stuk vanaf de projectgrens van het project 

N65 tot aan de zandweg in het verlengde van 

de Lage Raam, in de gemeente Vught komt. 

6.2 Nieuwe gemeentegrens 
Oisterwijk-Tilburg

De nieuwe grens tussen de gewijzigde 

gemeenten Oisterwijk en Tilburg komt te 

liggen op De N65. Dit is in afwijking van de 

bestaande dorpsgrenzen. 

7. N65
Op grond van de bestaande dorpsgrenzen 

ligt een klein gedeelte buitengebied van het 

dorp Haaren ten noorden van de N65 en zou 

dit gebied zijn ingedeeld bij de gemeente 

Oisterwijk. De huidige gemeentegrens tussen 

Oisterwijk en Tilburg ligt echter op de N65. 

In dit deel van het buitengebied van Haar-

en liggen het natuurgebied De Leemkuilen, 

enkele verspreid liggende woonadressen en 

landbouwpercelen. Gelet op de bestaande 

grens tussen Tilburg en Oisterwijk en eenheid 

in het natuurgebied is het logischer om voor 

de begrenzing aan te sluiten bij de bestaande 

grenslijn tussen Oisterwijk en Tilburg langs de 

N65. Hiermee komt het gehele wegprofiel van 

de N65 in de gemeente Tilburg te liggen. 

6.3 Nieuwe gemeentegrens 
Oisterwijk-Vught

De nieuwe grens tussen de gewijzigde ge-

meenten Oisterwijk en Vught komt in grote 

lijnen te liggen op de N65, Raamse Loop, een 

klein stukje Hoge Raam, Hoge weg, De Voort, 

omgeving Broeksteeg en De Broekleij. Dit sluit 

grotendeels aan bij de bestaande dorpsgren-

zen. Op een aantal punten is hier in beperkte 

mate van afweken om tot logische grenzen te 

komen.

   

8. Hoge Raam / Hogeweg              
De bestaande dorpsgrens lig hier op de Hoge 

Raam, waardoor de adressen aan deze straat 

in verschillende gemeenten zouden komen 

te liggen. Vlak achter de drie woonperce-

len aan de Helvoirtse kant van deze straat 

loopt de waterloop Raamse Loop. Dit is een 

opvallende lijn in het landschap waarmee een 

logische gemeentegrens wordt gevormd. Ver-

der is voor het verdere verloop daar waar de 

Raamse Loop en de Hoge Raam elkaar weer 

kruisen het wegprofiel Hoge Raam - Hogeweg 

in zijn geheel in één gemeente begrenst. 

6. Nieuwe begrenzing

In bijlage 4 is de kaart opgenomen waarop de 

nieuwe begrenzing is aangegeven. Vertrek-

punt hierbij zijn de bestaande dorpsgrenzen. 

Deze zijn op basis van de eerder benoemde 

uitgangspunten op twaalf punten aangepast 

om onlogische situaties te voorkomen. Op 

de kaart zijn de aanpassingen genummerd. 

In dit hoofdstuk wordt per nieuw bepaal-

de gemeentegrens de nieuwe begrenzing 

kort gemotiveerd. Ook worden daarbij de 

afwijkingen ten opzichte van de bestaande 

dorpsgrenzen beschreven en gemotiveerd. De 

nummers in de tekst bij deze aanpassingen 

corresponderen met de nummers op de kaart 

en detailkaarten in bijlage 4. Hierdoor is op 

de kaart terug te vinden waar de betreffen-

de afwijking ten opzichte van de bestaande 

dorpsgrenzen heeft plaatsgevonden.  

6.1 Nieuwe gemeentegrens 
Tilburg-Vught
 

De nieuwe grens tussen de gewijzigde ge-

meenten Tilburg en Vught komt in grote lijnen 

te liggen langs de wegen Oude Bosschebaan, 

De Runsvoort, Gijzelsestraat, en de zandweg 

in het verlengde van de Lage Raam tot aan de 

N65. Dit sluit grotendeels aan bij de bestaan-

de dorpsgrenzen. Op een aantal punten is 

hier in beperkte mate van afweken om tot 

logische grenzen te komen.

   

1. Oude Bosschebaan 
De Oude Bosschebaan is een duidelijke grens 

in het landschap. Indien hier de bestaande 

dorpsgrens gevolgd wordt dan komt het 

huidige wegprofiel niet in zijn geheel in één 

gemeente te liggen. Hier is nu de begrenzing 

op aangepast zodat het hele wegprofiel in de 

gemeente Tilburg komt te liggen. Daarnaast 

is de grens aangepast ter hoogte van het 

perceel Oude Bossche Baan 35. Dit betreft 

een bedrijf met camping en recreatieappar-

tementen. Deze solitair gelegen locatie is bij 

Tilburg begrensd zodat deze binnen dezelfde 

gemeente komt als de overige vergelijkbare 

bedrijven aan de Oude Bosschebaan. 

2. De Runsvoort 
Bij De Runsvoort is voornamelijk de bestaan-

de dorpsgrens gevolgd, soms een kleine af-

wijking zodat het hele huidige wegprofiel naar 

één gemeente gaat. In dit geval de gemeente 

Vught. 

3. Aansluiting De Runsvoort, 
Udenhoutseweg
Hier is voornamelijk de bestaande dorpsgrens 

gevolgd met een kleine afwijking zodat het 

hele huidige wegprofiel naar één gemeente 

gaat, in dit geval de gemeente Vught. 

4. Gijzelsestraat 
Hier is de bestaande dorpsgrens aangepast 

om te borgen dat het wegprofiel in één 

gemeente komt te liggen, in dit geval de 

gemeente Tilburg. 

Er zijn meerdere voorkeuren uitgesproken 

die toezien op verdergaande aanpassing van 

de bestaande grenzen. De meest benoems-

waardige zijn de voorkeuren die gaan over het 

gebied Gijzelsestraat/Klein Laar. De bestaan-

de dorpsgrens ligt van oorsprong midden op 

de weg. Op basis van de uitgangspunten gaat 

het gehele wegprofiel naar de gemeente 

Tilburg (er zijn meer adressen aan de zijde 

van Biezenmortel, dan aan de zijde van 

Helvoirt). Verzoeken tot verdergaande aan-

passing aan de grens zijn niet gehonoreerd 

om een tweetal redenen:

- Het binnen één gemeente brengen van 

alle adressen aan de Gijzelsestraat en Klein 

Laar betekent dat op zoek moet worden 

gegaan naar een nieuwe logische grens. Deze 

is in de nabijheid niet om handen, met als 
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Hier heeft dus geen aanpassing plaatsgevonden 

ten opzichte van de bestaande dorpsgrenzen. 

Voor wat betreft het verzoek van het landgoed 

kan daar nog aan toe worden gevoegd dat het 

totale landgoed gelet op de uiterlijke verschij-

ningsvorm geen duidelijk in het landschap 

herkenbare eenheid vormt. Het gedeelte 

dat gelegen is in Vught betreft de historische 

buitenplaats. De in de gemeente Haaren ge-

legen gronden zijn van oorsprong agrarische 

gronden en ook als zodanig herkenbaar in 

het landschap. De ruimtelijke uitstraling van 

deze gronden is meer in samenhang met het 

overige nabijgelegen buitengebied van Esch 

dan met het landgoed. Een duidelijke grens 

wordt hier juist gevormd door de huidige 

gemeentegrens, die loopt door de Broekstraat 

en Groenendaal. 

 

6.5 Nieuwe gemeentegrens 
Boxtel-Oisterwijk

De bestaande dorpsgrens tussen Haaren en 

Esch ligt niet langs wegen maar langs land-

bouwpercelen tussen de straten 

Haarenseweg en de Ruiting. Ook voor de 

nieuwe grens tussen de gemeenten Boxtel en 

Oisterwijk vormt deze bestaande dorpsgrens 

het vertrekpunt. Hier is in beperkte mate van 

afgeweken om tot logische grenzen te komen. 

12. Haarenseweg - Ruiting / omgeving     
De bestaande dorpsgrenzen zijn hier in be-

perkte mate aangepast, zodat deze aansluit 

bij natuurlijke grenzen in het landschap, per-

celen niet doorsneden worden, het agrarisch 

bouwvlak aan De Ruiting 4 in één gemeente 

komt te liggen, buurtschap De Ruiting in 

één gemeente komt en dat samenhangende 

landschappelijke elementen worden geres-

pecteerd. Hierdoor gaan de adressen Ruiting 

5,6,7 en 8 in afwijking van de bestaande 

dorpsgrenzen naar de gemeente Boxtel. 

7. Vervolg

Deze nota nieuwe grenzen maakt als bijlage 1 

onderdeel uit van het herindelingsadvies.  

Het herindelingsadvies wordt in juni 2019 

behandeld in de gemeenteraden van  

Haaren, Boxtel, Vught, Tilburg en Oisterwijk. 

Het vastgestelde herindelingsadvies incl. 

bijlagen zal vervolgens in procedure worden 

gebracht conform de Wet arhi.

 

De meeste adressen aan deze weg zijn Haaren, 

daarom aansluiting van het wegprofiel bij de 

gemeente Oisterwijk. 

In het kader van de plannen rondom de aan-

passing van de N65, vindt er een verkenning 

plaats naar de mogelijkheden om een paral-

lelweg en een fietstunnel aan te leggen onder 

de N65. Deze verkenning is nog niet afgerond 

en er is nog geen sprake van besluitvorming 

hierover. Daarmee is het nog te prematuur om 

bij het bij het bepalen van de gemeentegren-

zen in het kader van het herindelingsadvies 

hier rekening mee te houden. 

9. Omgeving Broeksteeg 
Hier is de bestaande dorpsbegrenzing be-

perkt aangepast zodat er een in het land-

schap zichtbare lijn wordt aangehouden en 

om te voorkomen dat een aaneengesloten 

perceel van één eigenaar in verschillende 

gemeenten komt te liggen. Dit perceel komt 

conform de praatprent in zijn geheel in de 

gemeente Vught.

10. Helvoirtsbroek / Overeind / Oirbroef-
dreef / Essche baan 
Historisch gezien hoorde dit gebied bij de 

gemeente Vught. Dit is bij de herindeling 

1996/1997 deels opgenomen binnen de 

dorpsgrenzen van Helvoirt en deels binnen 

de dorpsgrenzen van Haaren. Gezien historie 

en de samenhang van het gebied gaat dit 

deel van het Helvoirtsbroek als totaal naar de 

gemeente Vught. Ook het gebied bij Overeind 

/ Oirbroekdreef en Essche baan hoort histo-

risch gezien bij de gemeente Vught. Ook dit 

gebied inclusief de paar daar gelegen woon-

locaties komt daarom in de gemeente Vught. 

Voor wat betreft de begrenzing tussen de 

gemeenten Oisterwijk-Vught zijn nog andere 

voorkeuren uitgesproken, vooral tot verder-

gaande aanpassing van de bestaande  

grenzen. De meest benoemingswaardig 

hiervan zijn het gebied ten zuiden van de N65 

naar de gemeente Oisterwijk en het gebied 

De Noenes en omgeving naar de gemeente 

Vught. In deze gebieden was geen unanieme 

voorkeur te definiëren er is hier dus aange-

sloten bij de historische situatie en hiervoor 

geen aanpassing gedaan aan de bestaande 

dorpsgrenzen. 

6.4 Nieuwe gemeentegrens 
Boxtel-Vught

De nieuwe grens tussen de gewijzigde 

gemeenten Boxtel en Vught komt in grote 

lijnen te liggen langs de Haarenseweg, via 

een stukje Pickensteeg naar de Broekstraat, 

Groenendaal en Essche stroom. Dit sluit gro-

tendeels aan bij de bestaande dorpsgrenzen. 

Op een klein stuk is hier in beperkte mate van 

afweken om tot logische grenzen te komen.

11. Pickensteeg / omgeving 

De bestaande dorpsbegrenzing is hier iets 

aangepast zodat de natuurlijke begrenzing in 

het landschap wordt gevolgd en voorkomen 

wordt dat percelen die één geheel vormen in 

verschillende gemeenten komen te liggen, dit 

wordt de gemeente Vught. 

Voor wat betreft de begrenzing tussen de 

gemeenten Boxtel-Vught zijn nog andere 

voorkeuren uitgesproken, vooral om meer 

percelen van het buitengebied van Esch op 

te nemen binnen de gemeente Vught. De 

meest benoemingswaardige hiervan zijn het 

aanhouden van de Essche Stroom als begren-

zing tussen de gemeenten Boxtel en Vught en 

het totale landgoed Beukenhorst opnemen 

binnen de gemeente Vught. Deze gevraagde 

aanpassingen  zijn fors ten opzichte van de 

bestaande dorpsgrenzen. Hierdoor komt de 

eenheid van kern en dorp met het oog op het 

behoud van leefbaarheid onder druk te staan. 
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Gelet op de uitgangspunten van de prognose 

voor het bepalen van het aandeel van het 

dorp Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren 

luidt de conclusie dat:

Het aandeel Biezenmortel t.o.v. de gemeente 

Haaren op basis van scenario 1 op 1 januari 

2021 naar verwachting minder is dan 10%, 

namelijk 9,68%. Het aandeel daalt in de 

periode tot 2024 vervolgens naar 9,53%

Op basis van scenario 2 het aandeel 

Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren op 1 

januari 2021 naar verwachting minder is dan 

10%, namelijk 9,89%. Het aandeel daalt in de 

periode tot 2024 vervolgens naar 9,68%

Op basis van scenario 3, het aandeel 

Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren op 1 

januari 2021 naar verwachting minder is dan 

10%, namelijk 9,82% (scenario 3). Het aandeel 

daalt in de periode tot 2024 vervolgens naar 

9,55%.

De resultaten van de prognose zijn in lijn met 

een al eerder ingezette trend. Het aandeel 

Biezenmortel is al enkele jaren aan het dalen. 

Deze trend zet zich de komende jaren door. 

Op grond van vorenstaande wordt 

aangenomen dat het aandeel van het dorp 

Biezenmortel t.o.v. de gemeente Haaren op 

de datum van de herindeling minder is dan 

10%. Hiermee wordt voldaan aan de 

wettelijke vereisten voor een grenscorrectie. 

Nota Nieuwe Grenzen
Bovenstaande prognose is gebaseerd op de 

grenzen zoals deze zijn opgenomen in de 

Nota nieuwe grenzen, welke integraal 

onderdeel is van het Herindelingsadvies. 
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BIJLAGE 3: 
PROGNOSE HAAREN

Inleiding 
De gemeente Haaren, bestaande uit de 

dorpen Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en 

Esch wordt opgesplitst. Het dorp 

Biezenmortel gaat bij de opsplitsing naar de 

gemeente Tilburg. Waar het voor de 

ontvangende gemeenten Boxtel, Oisterwijk en 

Vught een lichte samenvoeging betreft, is het 

uitgangspunt voor de gemeente Tilburg dat 

het gaat om een grenscorrectie. 

Voorwaarde om toepassing te kunnen geven 

aan een grenscorrectie is dat het verwachte 

inwoneraantal op het moment van de 

herindeling (1 januari 2021) minder is dan 

10% van het inwoneraantal van de totale 

gemeente Haaren.

Om hier antwoord op te geven is er een 

prognose gemaakt die het aandeel van het 

dorp Biezenmortel afzet t.o.v. het 

inwoneraantal van de gemeente Haaren. 

Methodiek 
Over de wijze waarop de prognose wordt 

opgesteld is overleg geweest met de provincie 

Noord-Brabant. Hierbij is overeengekomen 

dat voor het bepalen van het aandeel van het 

dorp Biezenmortel ten opzichte van de 

gemeente Haaren, gebruik wordt gemaakt 

van de feitelijke bevolkingscijfers per 1 januari 

(bron: CBS) en dat er vooruit gekeken wordt 

op basis van het woningbouwprogramma van 

de gemeente Haaren (scenario 1). 

Ter vergelijking is er een tweede scenario 

doorgerekend. Hierbij wordt ook gebruik 

gemaakt van de feitelijke cijfers op 1 januari 

(bron: CBS), maar wordt op een andere wijze 

vooruit gekeken. Scenario 2 prognosticeert 

het aandeel Biezenmortel op basis van de 

historische bevolkingsgroei van het dorp 

Biezenmortel t.o.v. de historische 

bevolkingsgroei van de gemeente Haaren. 

Tot slot is een derde scenario doorgerekend. 

Hierbij wordt eveneens gebruik gemaakt van 

de feitelijke bevolkingscijfers op 1 januari 

(bron: CBS). In het derde scenario wordt het 

aandeel van Biezenmortel als volgt berekend: 

Ontwikkeling van het inwoneraantal van 

Biezenmortel volgens de historische lijn t.o.v. 

de ontwikkeling van het  inwoneraantal van 

de gemeente Haaren op basis van het 

woningbouwprogramma. 

Uitgangspunten
-  Bevolkingscijfers Biezenmortel en 

gemeente Haaren (Bron: CBS en BRP):

 o  Inwoneraantal dorp Biezenmortel 

per 1/1/2019: 1.425

 o  Inwoneraantal gemeente Haaren per 

1/1/2019: 14.195

-  Omvang woningvoorraad 1/1/2019 ( 

Bron: CBS) 

 o  Aantal woningen per 1/1/2019 

(voorraad woningen): 5.904

-  Huishoudensgrootte gemeente Haaren 

per 1/1/2019 is 2,4 personen per 

huishouden;

-  Woningbouwprogramma gemeente 

Haaren  april 2019

Het aandeel van het dorp Biezenmortel t.o.v. 

de gemeente Haaren bedroeg op 1 januari 

2019: 10,04%

Resultaat Prognose









Maatschappelijk draagvlak is één van de 

beoordelingscriteria in het ‘Beleidskader 

gemeentelijke herindeling 2013’ van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Daar wordt de volgende 

betekenis aan gegeven: 

“Draagvlak voor een herindeling is belangrijk. 

Het streven moet zijn gericht op herindelin-

gen die op een zo groot mogelijk draagvlak 

moeten kunnen rekenen. Het kabinet juicht 

voorstellen die op de steun van alle betrokken 

gemeenten en (een meerderheid van) hun 

inwoners kunnen rekening dan ook toe” (p.3).

“Om het draagvlak van de inwoners en maat-

schappelijke organisatie te kunnen beoorde-

len, vraagt het kabinet wel aan gemeenten, of 

aan de provincie, wanneer de provincie het 

initiatief neemt tot herindeling, in het herin-

delingsadvies aandacht te besteden aan het 

maatschappelijk draagvlak en de wijze 

waarop dit is vastgesteld, inclusief de 

ingediende zienswijzen. Het kabinet vraagt 

ook aan de betrokken gemeenten een log-

boek bij te houden op welke wijze burgers en 

maatschappelijke organisaties betrokken en 

geraadpleegd zijn in het herindelingsproces”. 

(p.3)

In het herindelingsadvies is het maatschap-

pelijk draagvlak beknopt beschreven in 

hoofdstuk 7 waarin de criteria uit het beleids-

kader worden behandeld. Deze bijlage betreft 

het in het beleidskader voorgeschreven 

logboek van activiteiten per gemeente om 

inwoners en maatschappelijke organisaties te 

betrekken en te raadplegen.
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Wijze van draagvlakonderzoek

De afgelopen jaren spraken inwoners, 

bedrijven, belangengroeperingen, provincie, 

buurgemeenten, de raad en het college van 

de gemeente Haaren intensief met elkaar over 

de toekomst van de gemeente Haaren. 

Het draagvlakonderzoek van de gemeente 

Haaren kent zes fases van globaal naar

gedetailleerd:

1. Verkenning
Inwoners werden betrokken bij de ‘Toekomst-

visie gemeente Haaren 2022’ (WagenaarHoes 

2011.

2. Dialoogavonden najaar 2014
In elk van de vier dorpen vond een dia-

loogavond plaats over de voorgenomen amb-

telijke samenwerking van Haaren met Boxtel 

en Sint-Michielsgestel. Raadsleden gingen in 

gesprek met inwoners over de voorgenomen 

ambtelijke samenwerking.

3. Onderzoek bestuurlijke 
en organisatorische toekomst 2015
In januari 2015 startte in opdracht van 

de raad het onderzoek van onafhankelijk 

onderzoeksbureau WagenaarHoes naar de 

bestuurlijke en organisatorische toekomst 

van de gemeente Haaren. Inwoners hebben 

op verschillende manieren inbreng kunnen 

geven door:

a. Zich aan te melden voor een klankbord-

groep die een afspiegeling is van de dorpen;

b. Als lid van de klankbordgroep het bestuur 

te adviseren over de wijze van communiceren 

met inwoners;

 c. Het inbrengen van te onderzoeken 

toekomstscenario’s en toetsingscriteria;

d. Deelname aan een bijeenkomst per dorp 

waarin de onderzoeksresultaten werden 

gepresenteerd en waar een voorkeur voor een 

van de hoofdrichtingen zelfstandigheid  

in combinatie met samenwerking, herindeling 

als geheel of opsplitsing naar voren kon wor-

den gebracht;

 e. Door een reactie achter te laten op een 

online forum.

4. Burgerpeiling 4 oktober 2017
De gemeenteraad sprak meerdere keren uit 

dat voor definitieve besluitvorming over de 

toekomst van de gemeente Haaren plaats zou 

vinden, de inwoners zouden worden geraad-

pleegd. Besloten werd een Burgerpeiling te 

houden.

Om de inwoners te helpen bij het maken van 

een weloverwogen keuze werd aan onafhan-

kelijk bureau PON de opdracht gegeven de 

meest relevante informatie te verzamelen 

over de omliggende gemeenten. Het resultaat 

was de begin juli 2017 huis-aan-huis versprei-

de informatiefolder ‘Toekomst gemeente 

Haaren, een vergelijk tussen gemeenten’.

De Burgerpeiling werd gehouden op  

4 oktober 2017 onder alle inwoners van  

16 jaar en ouder. De werkwijze sloot zoveel 

als mogelijk aan bij reguliere verkiezingen. Zo 

werden er oproepkaarten verspreid, stem-

bureaus ingericht en een onafhankelijke 

commissie samengesteld om toezicht te 

houden op en verslag te doen van het proces.

5. Gespreksronde 
opsplitsing gemeente Haaren 
Ter voorbereiding van de besluitvorming 

over bij welke gemeente de dorpen Haaren, 

Helvoirt, Esch en Biezenmortel aansluiten 

en hoe de grens moet lopen organiseerde de 

gemeente Haaren van 20 maart tot en met 

16 april 2018 een gespreksronde. Inwoners 

werden met een publicatie die is verspreid via 

meerdere media uitgenodigd mee te denken, 

een mening te geven en voorstellen te doen 
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over de wijze van opsplitsing. 

Tijdens deze periode vond in elk dorp een 

bijeenkomst plaats. Twee vragen stonden 

centraal:

-  Bij welke gemeente wilt u dat uw dorp 

aansluit en 

-  Welke begrenzing moet daarbij worden 

aangehouden?

Als startdocument is een zogenaamde praat-

prent opgesteld, waarbij is uitgegaan van de 

grenzen uit 1996 toen de gemeenten Esch, 

Haaren en Helvoirt werden samengevoegd tot 

de nieuwe gemeente Haaren, de grenzen uit 

1997 toen Biezenmortel werd samengevoegd 

met de gemeente Haaren en maatwerk uit-

sluitend op basis van onlogische grenzen.

Reageren kon door tijdens de gespreksavond 

een reactieformulier in te (laten) vullen, een 

brief of een e-mail te sturen of door het down-

loaden en opsturen van een reactieformulier.

Voorafgaand aan de besluitvorming van de 

gemeenteraad van 5 juli 2018 en 18 december 

2018 informeert de gemeente Haaren ieder-

een die een reactie kenbaar maakte tijdens de 

gespreksronde schriftelijk over het vervolg-

proces. Dit is aanvullend op de communicatie 

van de gezamenlijke gemeenten.

Doordat maatwerk wordt toegepast aan de 

grenzen, geldt voor enkele adressen in de 

gemeente Haaren dat deze in een andere 

gemeente terechtkomen, dan het raadsbe-

sluit van 5 juli doet voorkomen. De bewoners 

zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld. 

In de brief werd ook aangegeven dat de 

portefeuillehouder de keuze graag persoon-

lijk wilde toelichten als de bewoners daar 

behoefte aan hadden. De bewoners maakten 

geen gebruik van deze mogelijkheid.

(Brief college van Burgemeester en Wethouders 

gemeente Haaren 7 september 2018).

6. Informatieavonden 
16 en 17 januari 2019 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen

zich goed te laten informeren over het 

herindelingsontwerp en daarover nadere 

vragen te stellen organiseerde de gemeente 

Haaren twee informatieavonden. Inwoners en 

organisaties werden daartoe expliciet 

uitgenodigd. Daarmee werden voor hen extra 

mogelijkheden geschapen om op basis van 

de informatie te beslissen of het indienen van 

een zienswijze nuttig of zinvol zou zijn.

Naast de activiteiten, die de gemeente Haaren 

expliciet voor haar eigen inwoners 

organiseerde tijdens de voorbereiding van het 

besluit tot herindeling en de procedure om te 

komen tot een gedragen herindelingsadvies, 

initieerden de gezamenlijke gemeenten

a. de zienswijzeprocedure;

b. de hoorzittingen.

De (wettelijk verplichte) zienswijzeprocedure 

heeft expliciet tot doel om de gelegenheid te 

bieden bedenkingen tegen het herindelings-

ontwerp kenbaar te maken. De hoorzittingen 

zijn door de gemeenten toegevoegd als extra 

waarborg voor zorgvuldig handelen. In die zin 

dragen beide activiteiten bij aan het creëren 

van lokaal en regionaal draagvlak.

Motivering van de vorm van 
draagvlakonderzoek

Voorafgaand aan elk van de zes fases vond 

een afweging plaats over de vorm van raad-

pleging. Doel is telkens geweest alle inwoners 

de gelegenheid te bieden om mee te praten 

en een mening kenbaar te maken, om daar-

mee een representatief beeld van het draag-

vlak voor de door de gemeenteraad te nemen 

besluiten te krijgen. 

De aanpak varieerde per fase. Publicaties op 

de gemeentelijke website, in diverse media, 

kranten en een informatiefolder die huis-aan-
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huis werden verspreid, een online forum, 

meerdere bijeenkomsten in elk van de vier 

dorpen, een burgerpeiling en 

persoonsgerichte (al dan niet digitale) 

brieven.

Het college en de raad waren en zijn zich 

ervan bewust dat de opvattingen en belangen 

per dorp en binnen de dorpen kunnen 

verschillen, bijvoorbeeld als gevolg van een 

verschillende oriëntatie door werk, 

sportverenigingen of familiebanden. 

 

Uitkomsten van 
het draagvlakonderzoek

Achtereenvolgens worden de uitkomsten 

geschetst van de zes fases in het draagvlak-

onderzoek van de gemeente Haaren. 

1. Verkenning
Om draagvlak te krijgen waren inwoners be-

trokken bij de totstandkoming van de

 ‘Toekomstvisie gemeente Haaren 2022’ 

(WagenaarHoes 2011). Kernboodschap 

van deze visie: “De gemeente Haaren is in 

2022 een levendige, groene en zelfbewuste 

gemeente”. Voor het realiseren van de visie en 

het bieden van de gewenste kwaliteit aan

inwoners en bedrijven was samenwer-

king met andere gemeenten noodzakelijk. 

Verschillende samenwerkingen kwamen tot 

stand.

2. Dialoogavonden
Uit reacties zowel voor, tijdens als na de avon-

den kwam onrust naar voren onder een deel 

van de inwoners over de voorgenomen 

intensivering van de ambtelijke samenwerking 

met de gemeenten Boxtel en Sint-Michiels-

gestel. De handtekeningenactie in elk van de 

vier dorpen door de belangengroep Toekomst 

Haaren bevestigde dit beeld. 

Deze reacties en de uitkomst van de 

dialoogavonden vormden voor de raad mede 

de aanleiding de voorbereiding van de 

ambtelijke samenwerking met Boxtel en 

Sint-Michielsgestel op te schorten. Op dat 

moment ontbrak naar de mening van de raad 

een door inwoners breed gedragen 

bestuurlijke stip op de horizon (20 november 

2014).

3. Onderzoek bestuurlijke en 
organisatorische toekomst 
(WagenaarHoes 2015)
Door de beperkte opkomst bij de bijeenkom-

sten en het beperkte aantal bijdragen op het 

online forum bestond er nog geen compleet 

beeld van wat een groot deel van de inwoners 

zou willen. 

Wel werd duidelijk dat herindeling als geheel 

voor de gemeente Haaren geen realistische 

optie is. Er ontbrak draagvlak bij inwoners en 

bij buurgemeenten.

De gemeenteraad besloot af te zien van het 

eerdere voornemen om een raadplegend 

referendum te organiseren over de toekomst 

van de gemeente Haaren (28 januari 2016). 

Om het traject af te sluiten en een richting te 

bepalen voor de toekomst, besloot de raad 

van Haaren op 21 april 2016, mede op basis 

van het onderzoek van WagenaarHoes: ‘Als 

toekomstperspectief vast te stellen, dat de 

gemeente Haaren opsplitst op het moment 

dat er voor alle dorpen een toekomst-

bestendige en bestuurskrachtige oplossing 

voorhanden is’. 
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Samengevat en in percentages uitgedrukt 

zag  de uitslag er als volgt uit. (Tabel 22)

Vraagstelling Burgerpeiling    %

Ik ben voor zelfstandig blijven    42,00

Ik ben voor opsplitsing     56,10

Ik heb geen voorkeur        1,90

Totaal     100,00

Deze uitkomst was leidend bij het raadsbesluit 

van 21 december 2017 om de gemeente Haaren 

op te splitsen. 

Uitslag Burgerpeiling. Het onderstaand overzicht toont de definitieve uitslag van de Burgerpeiling van de gemeente Haaren (Tabel 21)

Keuze Haaren 1    Haaren 2         Helvoirt 3     Helvoirt 4  Esch 5   Biezen
mortel 6

 Totaal

Zelfstandigheid 617    483         287 237        444       96     2164

Opsplitsen 602    563         578 459        414       277     2893

Geen voorkeur 25    13         16 20         20       6     100

Blanco stemmen 2     2

Geldige stemmen 1244   1059         881 718        878       379     5159

Ongeldige stemmen   1 1       1 3

Opgeroepen 2379   2541         1841 2100        1832       1215     11908

Opkomstpercentage 52,29%      41,72%            47,85%    34,24% 47,93% 31,28% 43,35%

    

4. Burgerpeiling
De Burgerpeiling werd gehouden op 4 oktober 

2017 onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. 

De uitslag luidde per stembureau als volgt: 



5. Gespreksronde 
opsplitsing gemeente Haaren
Ter voorbereiding van de besluitvorming 

over bij welke gemeente de dorpen Haaren, 

Helvoirt, Esch en Biezenmortel aansluiten en 

hoe de grens moet lopen, organiseerde de 

gemeente Haaren in het voorjaar van 2018 

een gespreksronde. 

Voor het dorp Esch gaf de eerste inventa-

risatie van de gespreksronde geen helder 

antwoord op de vraag bij welke gemeente 

het dorp aan wil sluiten. Het aantal reacties 

voor Vught en Boxtel was nagenoeg hetzelfde. 

Om meer informatie op te halen vond een 

consultatie plaats. Alle huishoudens in Esch 

ontvingen een brief. Iedereen die tijdens de 

gespreksronde niet al een voorkeur had uit-

gesproken kreeg de mogelijkheid dat alsnog 

te doen. Dit gold ook als de voorkeur was 

veranderd. Deze consultatie leverde voor Esch 

een voldoende representatief beeld op.

Voor de dorpen Haaren, Helvoirt en Biezen-

mortel was er geen aanleiding om verder 

onderzoek te doen naar de voorkeur van 

inwoners wat betreft de herindelingsgemeen-

te. De combinatie met informatie uit eerdere 

onderzoeken leidde tot een voldoende 

representatief beeld. Uit de gespreksronde 

kwam verder naar voren dat het aantal 

inwoners dat bij Heusden aan wil sluiten 

minimaal is. Voor Heusden was dit aanleiding 

af te zien van deelname aan het herindelins-

traject.

De resultaten van de gespreksronde zijn 

uitgebreid opgenomen in de Nota nieuwe 

grenzen (bijlage 1) 
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De uitgangspunten, de resultaten van de 

gespreksronde en een aantal eerdere 

onderzoeken vormden de basis voor het 

raadsvoorstel en –besluit over de richting. 

De volgende onderzoeken zijn meegewogen:

-  De onder leiding van het PON opgestelde 

dorpsontwikkelingsplannen voor Biezen-

mortel, Esch, Haaren en Helvoirt (2008); 

-  De Toekomstvisie Haaren 2022 

 (WagenaarHoes 2011) en 

-  Het onderzoek over de toekomst van de 

gemeente Haaren van WagenaarHoes 

(2015).

Op 5 juli nam de gemeenteraad een besluit 

over de richtingbepaling van de dorpen: 

Biezenmortel naar Tilburg, Esch naar 

Boxtel, Haaren naar Oisterwijk en Helvoirt 

naar Vught.

De exacte begrenzing is opgenomen in de 

eerdergenoemde Nota nieuwe grenzen 

(bijlage 1). 

6. Informatieavonden 
16 en 17 januari 2019
Om iedereen de gelegenheid te geven 

zich goed te laten informeren over het 

herindelingsontwerp en daarover nadere 

vragen te stellen organiseerde de gemeente 

Haaren twee informatieavonden. Inwoners 

en organisaties werden daartoe expliciet 

uitgenodigd. Daarmee werden voor hen extra 

mogelijkheden geschapen om op basis van 

de informatie te beslissen of het indienen 

van een zienswijze nuttig of zinvol zou zijn. 

Enkele inwoners namen de uitnodiging aan 

en verschillende raadsleden van betrokken 

gemeenten waren op de avonden aanwezig. 

Het herindelingsontwerp en de nieuwe 

grenzen werden nader toegelicht. Er was ruim 

gelegenheid om vragen te stellen.
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2.  DRAAGVLAKONDERZOEK
 GEMEENTE OISTERWIJK

Wijze van het draagvlakonderzoek

Oisterwijk heeft op meerdere manieren het 

draagvlakonderzoek ingevuld:

1. Er is een vragenlijst uitgezet onder het 

burgerpanel van de gemeente. Dit panel 

bestaat uit 839 burgers die regelmatig een 

digitale vragenlijst voorgelegd krijgen over 

actuele ontwikkelingen in de gemeente.

2. Er is een informatieavond gehouden voor 

inwoners, verenigingen en ondernemers van 

zowel de gemeente Oisterwijk als Haaren op 

17 september 2018 in het raadhuis van de 

gemeente Oisterwijk. 

3. In de gemeente Haaren zijn op 16 en 

17 januari 2019 informatiebijeenkomsten 

georganiseerd over het herindelingsontwerp. 

Daarbij werd ook informatie verstrekt over het 

indienen van een zienswijze op dat 

her indelingsontwerp. Via de (sociale) media 

van de gemeente Oisterwijk zijn inwoners van  

Oisterwijk daarover geïnformeerd en  

uitgenodigd deel te nemen.

Motivatie van het 
draagvlakonderzoek

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschre-

ven onderdeel van het herindelingsproces, 

maar ook zonder verplichting hecht het 

gemeentebestuur eraan de eigen inwoners 

te raadplegen. Draagvlak voor de samenvoe-

ging is zowel voor de eigen gemeenschap 

als de ‘nieuwkomers’ van groot belang. Het 

draagt bij aan de gemeenschapszin en aan 

een daadwerkelijk ‘lichte samenvoeging’ van 

Haaren bij Oisterwijk.

De methode van een burgerpanel is gekozen 

om op een laagdrempelige en snelle manier 

informatie te krijgen over: 

- De manier waarop inwoners tegenover de 

 samenvoeging staan en waarom.

- Inzicht te krijgen in de gewenste informatie- 

 behoefte, in de wensen en de zorgen.

-  Ideeën op te doen voor het vervolg en 

voor een warm welkom van de 

 Haarenaren.

Het burgerpanel wordt tijdens de voorberei-

dingsperiode tot en met 2021 diverse keren 

over het onderwerp samenvoeging bevraagd. 

Daarvoor zal de gemeente, na het Herinde-

lingsadvies, het burgerpanel uitbreiden met 

inwoners uit het dorp Haaren. 

De eerste bevraging is uitgezet op 20 augustus 

2018 en gesloten op 1 september 2018

De methode van de informatieavond is 

gekozen om inwoners, verenigingen en 

ondernemers gelegenheid te geven hun 

vragen te stellen en om informatie met hen te 

delen. Om de samenwerking met Haaren te 

benadrukken is de avond geopend door een 

lid van het college van Haaren en afgesloten 

door de burgemeester van Oisterwijk. Aan 

bod kwamen informatie over het proces, het 

beantwoorden van vragen via stellingen en 

het ophalen van ideeën, wensen en zorgen.

Resultaten van 
het draagvlakonderzoek

1. Vragenlijst burgerpanel
Van de 839 burgerpanelleden vulden 371 

leden het onderzoek in (respons van 44%).

Daarvan staat 63% positief tegenover de 

samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk en 

nog eens 33% neutraal. Slechts 4% is kritisch.

Dat er een beetje tot niets zal veranderen 

verwacht 92%. Wel worden er kansen gezien 

in een kostenbesparing, benutting van de 

schaalgrootte en slagvaardiger en

professioneler werken.

Zorgen zijn er over het omhoog gaan van 

de gemeentelijke kosten, het verlies van het 

dorpse karakter en de afstand tot de politiek 

van de gemeente.

Van de respondenten wil 39% meer 

informatie over de samenvoeging en de 

gevolgen voor de inwoners. De media die 

daarvoor kunnen worden ingezet zijn de 

lokale pers, de gemeentelijke website en het 

Brabants Dagblad.

Tot slot worden vele ideeën ingezonden om 

inwoners van Haaren een warm welkom te 

heten. Enkele ludieke: een rode loper en 

banners van Haaren naar Oisterwijk en een 

Reus voor de kern Haaren.

Van de resultaten is een infografic gemaakt, 

die is uitgedeeld op de informatieavond. Ook 

is die gepubliceerd op social media en in de 

lokale pers.

2. Informatieavond 
op 17 september 2018
Op de informatieavond waren ongeveer 

70 belangstellenden aanwezigen. Grofweg de 

helft daarvan kwam uit Oisterwijk, de andere 

helft uit het dorp Haaren. De avond werd geo-

pend door de gemeentesecretaris uit  

Oisterwijk, daarna hield de portefeuillehouder 

uit Haaren een welkomstwoord. Aan de hand 

van een presentatie kwamen de vragen. Die 

gingen voornamelijk over de procedure die 

nog voor lag.

De aanwezigen konden onder het genot van 

een 2 lokale lekkernijen (de Oisterwijkse Heer 

en het Haarense Tuintje) aan de slag met 

borden waarop kansen, zorgen, wensen en 

ideeën konden worden aangegeven. Kansen 

en ideeën waren er genoeg. Die varieerden 

van politieke samenwerking, het betrekken 

van Haarense inwoners en een prettige 

samenwerking tussen inwoners, verenigingen 

en raden. Zorgen waren er over de financiën 

van de gemeente Haaren. De burgemeester 

van Oisterwijk sloot de avond af door de 

gemaakte opmerkingen te bespreken en de 

Haarenaren nogmaals welkom te heten.

3. Informatiebijeenkomsten 
gemeente Haaren 16 en 17 januari 2019
Tijdens de informatiebijeenkomsten in 

Haaren, waarbij het herindelingsontwerp en 

de Nota nieuwe grenzen werden toegelicht, 

waren enkele geïnteresseerden vanuit de ge-

meente Oisterwijk aanwezig. De aanwezigen 

vonden het een zeer informatieve bijeenkomst.

Vervolg
Het burgerpanel en de informatieavond zijn 

een startpunt om inwoners, verenigingen en 

ondernemers te betrekken bij de herindeling 

en zo te koersen op een soepele overgang van 

het dorp Haaren bij Oisterwijk. Via toekomstige 

bevragingen aan het burgerpanel zal de 

gemeente vinger aan de pols blijven houden. 

Inwoners van Haaren zullen, zodra de 

besluitvorming van de raad er ligt, van harte 

uitgenodigd worden om lid te worden van  

dat burgerpanel. 
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Wijze van het draagvlakonderzoek

Het draagvlakonderzoek van de gemeente 

Vught onder haar eigen inwoners is gehouden 

in de vorm van een online enquête. Vanaf 25 

juli tot en met 31 augustus kon elke inwoner 

van Vught en Cromvoirt via www.vught.nl. zijn 

of haar mening geven over de samenvoeging 

van Helvoirt met Vught. 

De deelnemers konden niet alleen hun stand-

punt (positief, neutraal of kritisch) weergeven, 

maar ook een eventueel kritisch standpunt 

toelichten. Verder werd de inwoners gevraagd 

of en hoe de samenvoeging een meerwaarde 

voor onze samenleving zou kunnen opleveren 

en hoe we de nieuwe inwoners welkom zou-

den kunnen heten. De insteek van de enquête 

was positief.

Enquête op papier
Voor inwoners die dat wensten, was een 

papieren enquête beschikbaar. Ook dit is 

bekendgemaakt.

Bekendmaking draagvlakonderzoek

Motivatie van 
het draagvlakonderzoek

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschreven 

onderdeel van het herindelingsproces, maar 

ook zonder verplichting hecht het gemeente-

bestuur eraan de eigen inwoners te  

raadplegen. Draagvlak voor de samenvoeging 

is zowel voor de eigen gemeenschap als 

de ‘nieuwkomers’ van groot belang en het 

draagt bij aan de gemeenschapszin en aan 

een daadwerkelijk ‘lichte samenvoeging’ van 

Helvoirt en Vught.

Het draagvlakonderzoek in Vught vond plaats 

in de vorm van een enquête. De enquête was 

volledig anoniem en gedurende een langere 

periode 24/7 beschikbaar. Dat maakte deel-

name laagdrempelig, volledig privé en voor 

iedereen toegankelijk. Bovendien vond het 

onderzoek, door de procesomstandigheden 

gedwongen, in de vakantieperiode plaats, wat 

het belang van de doorlopende, langdurige 

deelnamemogelijkheid onderstreept. 

Resultaten van 
het draagvlakonderzoek

In totaal hebben 242 inwoners de enquête 

ingevuld: 239 bewoners deden dat online en 

drie inwoners leverden ‘papieren’ enquête in. 

De uitslag is als volgt:

Over de komst van Helvoirt en zijn inwoners 

naar Vught zijn: 

 • 204 deelnemers positief

 •   23 deelnemers neutraal

 •    15 inwoners kritisch 

De overgrote meerderheid (bijna 94%) van de 

deelnemers aan de enquête staat dus positief 

of neutraal tegenover de herindeling en de 

komst van Helvoirt en zijn inwoners naar 

Vught. Slechts 6% van de reacties is kritisch.

Op de vraag hoe de samenvoeging een meer-

waarde voor onze samenleving kan opleve-

ren, zijn de suggesties talrijk, opbouwend, 

divers en creatief. Dat gaat van het samenvoe-

gen van natuurgebieden en recreatiemogelijk-

heden tot het samenwerken aan de rijksweg 

N65 en het verduurzamen van woningen. Net 

zo creatief zijn de voorstellen om de nieuwe 

inwoners hartelijk welkom te heten. 

De kritische deelnemers zijn, onder andere, 

bezorgd over mogelijke financiële gevolgen 

van de samenvoeging (lokale belastingen), 

het niveau van voorzieningen of verlies van 

identiteit. 

Vervolg
Via de lokale en de eigen media hebben we 

het resultaat van de enquête gedeeld met 

onze inwoners. Het was een positieve bood-

schap: het overgrote deel van de deelnemers 

staat welwillend tegenover de herindeling en 

verwelkomt de nieuwe inwoners. Vanzelfspre-

kend was er in de publicaties ook aandacht 

voor de geuite zorgen en kritische noten. In 

dat kader hebben we onze inwoners ook ge-

wezen op de (latere) zienswijzemogelijkheid 

na vaststelling van het Herindelingsontwerp.

In Haaren zijn op 16 en 17 januari informatie-

bijeenkomsten georganiseerd in het gemeen-

tehuis over het herindelingsontwerp en het 

indienen van zienswijzen hierop. Via de (sociale) 

media van de gemeente Vught en via de 

lokale media zijn inwoners van de gemeente 

Vught hierover geïnformeerd en uitgenodigd.

Om veel inwoners te bereiken, is de enquête op uitgebreide schaal bekendgemaakt: 

20-7   Brabants Dagblad Online artikel met aankondiging enquête

21-7  Brabants Dagblad Artikel in regiokatern met aankondiging enquête

25-7 / 15-8 / 22-8  Klaverblad  (Foto)artikel met oproep deelname enquête 

25-7 / 7-8  Facebook  Aankondiging en oproep deelname enquête

25-7  www.vught.nl  Enquête – nieuwsbericht – banner op homepage

122 123



BIJLAGE 2

LOGBOEKEN 
DRAAGVLAKONDERZOEK
EN SAMENVATTING 
HOORZITTINGEN 

4. DRAAGVLAKONDERZOEK
 GEMEENTE BOXTEL

Wijze van het draagvlakonderzoek

Boxtel heeft het draagvlakonderzoek ingevuld 

door het organiseren van een informatie- 

avond. Wij hebben twee maal op onze  

gemeentepagina in een lokaal blad een 

advertentie geplaatst op 6 en 13 september. 

Ook heeft de burgemeester in een interview 

met het lokale nieuwsblad Brabants 

Centrum een toelichting gegeven over het 

hoe en waarom van de informatieavond van 

20 september 2018. Verder is de informatie- 

avond breed bekend gemaakt via onze online 

kanalen (website en social media). De 

informatieavond is gehouden in het raadhuis 

van de gemeente Boxtel. 

Motivatie van 
het draagvlakonderzoek

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschre-

ven onderdeel van het herindelingsproces, 

maar ook zonder verplichting hecht het 

gemeentebestuur van Boxtel eraan de eigen 

inwoners te raadplegen. Draagvlak voor de 

samenvoeging is zowel voor de eigen ge-

meenschap als de ‘nieuwkomers’ van groot 

belang. Het draagt bij aan de gemeenschaps-

zin en aan goede integratie van de inwoners 

van Esch in onze gemeente. 

De methode van de informatieavond is ge-

kozen om inwoners de gelegenheid te geven 

hun vragen te stellen en om informatie met 

hen te delen.

Resultaten van 
het draagvlakonderzoek

De burgemeester opende de avond.  

Hij heette daarbij de aanwezigen, waaronder 

een vertegenwoordiging van het bestuur van 

de gemeente Haaren, bijzonder welkom. 

Vervolgens schetste hij de  procedure  over 

de herindeling. Er is verder gesproken over de 

mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de in-

woners van Esch zich welkom voelen in onze 

gemeente. Boxtel heeft goede ervaringen met 

het geven van een rol van betekenis aan de 

dorpen. Die rol is ook voor Esch weggelegd. 

Vragen van inwoners zijn beantwoord, ideeën 

zijn opgehaald en wensen en zorgen zijn 

uitgesproken.

Zo’n 30 belangstellenden bezochten de 

avond. De sfeer was goed. De aandacht en 

vragen op de avond gingen over de manier 

waarop Boxtel het dorp Esch gaat besturen. 

De burgemeester benadrukte dat hij zeer 

onder de indruk is van de saamhorigheid in 

Esch. Hij zei dat de Esschenaren trots mogen 

zijn op hun mooie dorp. 

De aanwezigheid van Platform Esch Perspectief 

(PEP) op deze avond was ook een signaal dat  

door het bestuur van Boxtel wordt gewaardeerd. 

Het platform zet zich in voor het behoud en 

het dorpse karakter van Esch. De uitnodiging 

van PEP om aanwezig te zijn bij de officiële 

presentatie van het platform op 21 novem-

ber aanstaande wordt graag aanvaard. Het 

platform gaf aan in de toekomst graag met 

initiatieven te komen die de Essche samenleving 

kunnen ondersteunen. De burgemeester 

benadrukte dat de gemeente graag wil 

meewerken en dat dit precies past in de 

gedachte achter meewerkend Boxtel.
De vertegenwoordiging van Esch in de 

Boxtelse samenleving, zowel bestuurlijk als 

op allerlei andere gebieden zoals bijvoor-

beeld de lokale omroep, wordt door alle 

aanwezigen met vertrouwen tegemoet gezien.

Aan het einde van de bijeenkomst 

concludeerde de burgemeester dat er bij de 

aanwezigen vanuit Boxtel en Esch/Haaren, en 

degenen die zij vertegenwoordigden, breed 

draagvlak is voor het ontvangen van het dorp 

Esch en zijn inwoners. 

Na afloop hebben de vertegenwoordigers van 

de Boxtelse en Essche samenleving spontaan 

gebruik gemaakt van de gelegenheid om met 

elkaar persoonlijk in gesprek te gaan. 

In de lokale en regionale pers en op social 

media is aandacht besteed aan de avond. De 

verslaglegging in het Brabants Dagblad met 

als kop: “Band Boxtel en Esch lijkt nu al innig” 

onderschrijft het bovenstaande beeld van de 

avond (21 september 2018).
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Resultaten digitale peiling
De respons was 45 %; 398 panelleden vulden 

de vragenlijst in. Op hoofdlijnen was de 

uitkomst positief. 

De sterke –historische- band Udenhout- 

Biezenmortel wordt bevestigd. Veel mensen 

geven aan zich niet verdiept te hebben in de 

specifieke situatie van Haaren c.q. Biezen-

mortel en hebben daar dus ook niet echt een 

oordeel over. Van belang vinden veel panel-

leden, dat de Biezenmortelaren het zelf een 

goed idee moeten vinden (draagvlak huidige 

inwoners om naar Tilburg over te gaan).  

Specifieke aandachtspunten richten zich met 

name op:

- het behoud van het dorp Biezenmortel 

 als dorpsgemeenschap en het eigen 

 karakter;

- behoud van voorzieningen;

- een goede vertegenwoordiging door een 

 dorpsraad danwel het samengaan van 

 een dorpsraad met de dorpsraad 

 Udenhout;

- voldoende bestuurlijke aandacht voor 

 Biezenmortel als dorp;

- aandacht voor goed openbaar vervoer(bus), 

 goede communicatie en continuïteit in de 

 dienstverlening;

- zorgen dat het dorp niet volgebouwd 

 wordt en daarmee de kwaliteit/ karakter 

 van het dorp aantast en 

- leden houden een pleidooi om ervoor te 

 zorgen dat Tilburg de inwoners van 

 Biezenmortel een warm welkom geeft!

Informatiebijeenkomst in Udenhout 
Op 5 september 2018 organiseerde de 

gemeente Tilburg een informatiebijeenkomst. 

Doel van de avond was om het draagvlak 

onder Tilburgers te peilen over de overgang 

van Biezenmortel naar Tilburg. 

Omdat Tilburg graag vroegtijdig aandacht 

heeft voor een goede integratie van Biezen-

mortel binnen de gemeente waren ook de 

inwoners van Biezenmortel uitgenodigd. Het 

is wat vreemd om te spreken over (de 

toekomst van) Biezenmortel zonder de

inwoners van dit dorp in dit gesprek te 

betrekken. Tilburg bereidt zich nu al actief 

voor op de komst van Biezenmortel.

In de praktijk bleek dat er nauwelijks belang-

stelling was van inwoners uit Tilburg voor 

deze bijeenkomst. Er zijn geen grote gevoelig-

heden en met de overgang van Biezenmortel 

kan de historische (sociaal-economische) 

band tussen Udenhout en Biezenmortel 

hersteld worden. 

Ongeveer 75 personen hebben de bijeen-

komst bijgewoond; inwoners van 

Biezenmortel (waaronder leden van de 

bewonerscoöperatie Biezenmortel en be-

woners van Landgoed Assisië), leden van de 

dorpsraden en gemeenteraden van Tilburg en 

Haaren en vertegenwoordigers van 

Udenhoutse verenigingen. Naast een 

algemene toelichting over het herindelings-

proces en de overgang van Biezenmortel naar 

Tilburg was er gelegenheid om -in groepen- 

aandachtspunten, kansen en zorgen kenbaar 

te maken.
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5. DRAAGVLAKONDERZOEK
 GEMEENTE TILBURG

Wijze van het draagvlakonderzoek 

De gemeente Tilburg heeft voor het draag-

vlakonderzoek onder haar inwoners over de 

overgang van Biezenmortel naar Tilburg in 

september 2018 een digitale peiling 

gehouden via het Burgerpanel en een 

informatiebijeenkomst georganiseerd. 

Voorafgaand zijn er gesprekken gevoerd 

met de raadsleden die betrokken zijn in de 

raadsklankbordgroep Herindeling Haaren, de 

Dorpsraad Udenhout en de bewoners-

coöperatie Biezenmortel. 

De inschatting van de gemeente was dat het 

draagvlak onder Tilburgers op zichzelf géén 

groot issue is. Dit werd mede ingegeven door 

de signalen die Tilburg uit de Dorpsraad 

Udenhout ontving. Daarom is er voor gekozen 

om naast het peilen van het draagvlak onder 

de Tilburgers ook al stil te staan bij de aan-

dachtspunten voor een soepele overgang en 

kansen van het dorp Biezenmortel bij  Tilburg

Biezenmortelaren zijn daarom actief uitgeno-

digd voor deze bijeenkomst. 

Motivatie van 
het draagvlakonderzoek

Het draagvlakonderzoek is een voorgeschreven 

onderdeel van het wettelijke herindelings- 

proces Haaren. Los van die wettelijke  

verplichting  hecht Tilburg er aan om  

inwoners te raadplegen over de overgang 

van Biezenmortel naar Tilburg. De uitvoering 

van het draagvlakonderzoek via een digitale 

peiling en informatieavond is gekozen om 

informatie te geven aan de huidige én nieuwe 

inwoners, hen de gelegenheid te geven aan-

dachtspunten aan de gemeente mee te

geven en ideeën aan te dragen om een goede 

overgang te bewerkstelligen. 

Maatschappelijk draagvlak voor de grens-

correctie is van groot belang. Met name voor 

de dorpsgemeenschap in Udenhout én voor 

de nieuwe inwoners uit Biezenmortel. 

De overgang van Biezenmortel naar Tilburg 

draagt bij aan het herstel van de gemeen-

schapszin die al bestond vóór de overgang 

van Biezenmortel naar Haaren en Udenhout 

naar Tilburg in 1997. Op dit moment bestaat 

er daarom al een sterke verwevenheid tussen 

beide dorpsgemeenschappen. Deze is onder 

andere zichtbaar in oriëntatie op voorzienin-

gen en –actieve deelname in- verenigingen. 

Een soepele overgang en goede integratie van 

de inwoners van Biezenmortel in de gemeente 

Tilburg vindt de gemeente Tilburg daarom erg 

belangrijk.

Resultaten van 
het draagvlakonderzoek

Digitale peiling Burgerpanel
De digitale peiling vond plaats van 30 

augustus tot en met 9 september 2018. De 

887 leden van het Burgerpanel hebben een 

korte vragenlijst voorgelegd gekregen over de 

overgang van Biezenmortel naar Tilburg. De 

deelnemers krijgen een terugkoppeling van 

de uitkomsten op hoofdlijnen. De uitkomsten 

worden ook openbaar. Naast het weergeven 

van het standpunt over de overgang -posi-

tief, neutraal, negatief- is er ook gevraagd 

naar aandachtspunten ten aanzien van de 

overgang van Biezenmortel naar Tilburg. Dit 

met het oog op een goede integratie en de 

verwachte verandering in de relatie met het 

dorp/ inwoners van Biezenmortel. 

Dat vind ik positief                     42%

Dat vind ik negatief     5%

Dat vind ik niet positief                  20% maar ook niet negatief

0              10             20             30             40 50

Hoe kijkt u aan tegen de overgang van Biezenmortel 
naar de gemeente Tilburg?
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Een positieve en actieve inbreng werd wel 

geleverd door een vertegenwoordiging van de 

Dorpsraad Udenhout. We kunnen niet alleen 

leren uit het verleden, de aanwezigen werd 

ook voorgehouden dat Udenhout een aantal 

zaken voor elkaar heeft gekregen die niet 

mogelijk waren geweest als ze als kleine 

zelfstandige gemeente zouden hebben 

voortbestaan. De vertegenwoordigers van de 

bewonerscoöperatie Biezenmortel hebben 

een bijdrage geleverd. 

Resultaten informatieavond
De aanwezigen hebben een aantal zaken be-

noemd waarvoor ze aandacht vragen van de 

gemeente bij de overgang van Biezenmortel 

naar Tilburg. In hoofdlijnen komt daaruit het 

volgende beeld naar voren:

- Er zijn géén bezwaren ontvangen van 

 Tilburgers ten aanzien van de overgang 

 van Biezenmortel naar Tilburg.

- Tilburg gaat uit van de gemeenschappen 

 die er zijn en houdt die zo veel mogelijk in 

 stand. De binding Udenhout-

 Biezenmortel is sterk en er is sprake van 

 een sterke verwevenheid van relaties op 

 sociaal-cultureel-maatschappelijk terrein.  

- Biezenmortel wil geen wijk van Tilburg 

 worden; het dorp moet dorp blijven. 

 Inwoners vragen voldoende bestuurlijke 

 aandacht en waarborg, dat de eigenheid 

 van de kern Biezenmortel behouden kan 

 worden.

- Leefbaarheid (oa gemeenschapsvoorziening),  

 bedrijvigheid en (een groei van het) 

 inwoneraantal voor het in stand houden 

  van voorzieningen zoals de basisschool, 

sportvoorzieningen, en openbaar vervoer 

zijn belangrijke aandachtspunten die 

zijn benoemd voor Biezenmortel. De 

wens voor meer woningbouw is groot, 

in de verwachting dat dit leidt tot meer 

voorzieningen en daarmee direct ter 

ondersteuning van de leefbaarheid in 

Biezenmortel.

-  Op het gebied van mobiliteit en bereik-

baarheid zijn een goede busverbinding, 

aandacht voor de fiets en verkeers-

 veiligheid – onder andere rond Landpark  

 Assisië- belangrijk.

-  Specifiek vraagt een zorgvuldige over-

gang van de voorzieningen in het sociale 

domein aandacht van de gemeente.  

Bewoners van Prisma (Landpark Assisië) 

hebben daar tijdens de informatie-

avond nadrukkelijk ook een appèl op de 

gemeente gedaan om hier zorg voor te 

dragen. Respect voor en integratie van de 

bewoners is een belangrijk aandachts-

punt voor de inclusieve stad die Tilburg 

wil zijn.

-  Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling 

is gevraagd om tijdig in gesprek te gaan 

met initiatiefnemers om ontwikkelin-

gen mogelijk te maken en waar nodig 

een overgangsregeling in te stellen. Een 

actieve, meedenkende houding van de 

gemeente en ontwikkelingsgericht  

opereren is wenselijk. 

-  Met name rondom praktische zaken 

hebben inwoners vragen; afvalinzameling, 

milieustraat, (verkeers)veiligheid (oa 

inzet wijkagent, ambulance, brandweer 

en specifiek rondom Landpark Assisië, 

strooibeleid) en het behoud van eigen 

verenigingen in het dorp.

-  Er is aandacht gevraagd voor een goede 

communicatie en continuïteit in dienst-

verlening naar inwoners; zeker rondom 

de overgangsfase. 

-  Tot slot werd duidelijk dat we kunnen 

leren van het verleden; met de ervaringen 

van de samenvoeging van Udenhout 

bij Tilburg in 1997 kunnen we nu ons 

voordeel doen. Een positieve ondersteu-

ning sprak de vertegenwoordiger van de 

Dorpsraad Udenhout uit; de ontwikkeling 

van Udenhout had nooit plaatsgevon-

den als het zelfstandig was gebleven als 

kleine gemeente. Opgaan in een grote 

gemeente heeft dus ook zo zijn voorde-

len. De kop van het krantenartikel in het 

Brabants Dagblad was daar een sprekend 

voorbeeld van; ‘Liever’ vandaag al bij 
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Tilburg, Biezenmortel neemt afscheid van 

Haaren’ (Brabants Dagblad 6 september 

2018) . Biezenmortelnaren stellen ‘kan de 

overgang niet eerder’. 

De burgemeester van Tilburg heeft zijn eerste 

reflectie op de opgehaalde input al meege-

geven aan de aanwezigen. De portefeuille-

houder herindeling Haaren van de gemeente 

Haaren riep aanwezigen vooral ook op te 

laten zien welke meerwaarde Biezenmortel 

kan hebben voor Tilburg en die kracht uit te 

dragen.

De aanwezigen hebben aangegeven een  

warme ontvangst door de gemeente Tilburg 

te hebben ervaren met deze start van de 

voorbereidingen voor de herindeling. Het is 

de kunst dit in de komende twee jaar vast 

te houden, het gesprek met (toekomstige) 

bewoners te continueren en in de operatie 

van de overgang aandacht te hebben voor die 

zaken die de mensen het meest direct raken. 

Aanwezigen zijn nadrukkelijk gewezen op 

de mogelijkheid zienswijzen in te dienen na 

vaststelling van het herindelingsontwerp door 

de gemeenteraden. Positieve ondersteuning 

mag ook gemeld worden.

De uitnodiging voor de informatieavond is via 

de volgende informatiekanalen 

georganiseerd:

-  Bericht op de gemeentepagina Tilburgse 

Koerier (inwoners Tilburg)

-  Bericht in de Wegwijzer (verspreidings-

 gebied Udenhout en Biezenmortel)

- Webpagina: www.tilburg.nl 

-  Social media: berichtgeving via 

 twitteraccount en facebookpagina van de 

 gemeente Tilburg

Gerichte uitnodigingen zijn digitaal verstuurd 

naar onder andere de Dorpsraad Udenhout, 

raadsleden, enkele verenigingen, Prisma 

(cliënten Landpark Assisië), de bewoners- 

coöperatie Biezenmortel, school en gemeen-

schapshuis. 

De leden van het Burgerpanel die uitgenodigd 

waren om een vragenlijst in te vullen, zijn 

ook geattendeerd op en uitgenodigd voor 

het bijwonen van de informatieavond. De uit-

komsten van de informatieavond liggen in het 

verlengde van de uitkomsten van de digitale 

burgerpeiling. Het geeft een goede agenda 

om de operationele fase van het herindelings-

proces vorm te geven. 

Dialoog
Tilburg ziet de informatieavond in het kader 

van het draagvlakonderzoek nadrukkelijk als 

startpunt voor een dialoog met de inwoners 

van Biezenmortel, het derde dorp dat 

onderdeel zal gaan uitmaken van de 

gemeente Tilburg. Grootste belang is een 

soepele overgang waarbij Tilburg de 

continuïteit in dienstverlening kan borgen en 

een goede integratie van inwoners faciliteren.

Op 21 november 2018 is er een presentatie 

verzorgd tijdens de Algemene Ledenverga-

dering van de bewonerscoöperatie 

Biezenmortel Samen Krachtig. Met een 

toelichting op het herindelingsproces, de 

belangrijkste uitkomsten van het draagvlak-

onderzoek en een voortuitblik naar de 

overgang van Biezenmortel naar Tilburg. 

Inwoners zijn ook op de hoogte gesteld van 

het coördinerend dorpswethouderschap van 

een van de portefeuillehouders binnen het 

college van B&W van de gemeente Tilburg en 

de rol die de omgevingsmanager voor de 

dorpen kan vervullen als belangrijke schakel 

tussen de bewoners en de gemeente Tilburg. 

De komende tijd zal het contact en de 

afstemming met bewonerscoöperatie en 

andere vertegenwoordigers van de bewoners 

van Biezenmortel in intensiteit toenemen om 

de overgang van Biezenmortel naar Tilburg zo 

goed mogelijk te begeleiden en te organiseren. 

En daarbij zo veel mogelijk rekening te 

houden met de wensen en initiatieven die 

leven in Biezenmortel.  
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geschiedde voornamelijk door de leden van 

de stuurgroep. Ook kregen de leden van de 

klankbordgroep de gelegenheid om 

verduidelijkende vragen te stellen.

Wijze van horen
Indieners van zienswijzen werden meerdere 

keren gewezen op de mogelijkheid om een 

mondelinge toelichting te geven op hun 

zienswijze. Daarbij werd aangegeven dat zij 

slechts hun eigen zienswijze konden toelichten, 

dat er geen standpunten werden uitgewisseld, 

dat men niet in kon gaan op zienswijzen van 

anderen, geen presentatietechnieken kon 

gebruiken en dat men zich tijdig aan moest 

melden. Voorafgaand aan de afzonderlijke 

hoorzittingen op 9 april 2019 gaf de 

onafhankelijke voorzitter aan de betrokken 

indiener van de zienswijze aan hoe de 

hoorzitting zou verlopen, wie er aanwezig 

waren en wat hun rol was. Ook legde hij uit 

wat de hoorzitting inhield en wanneer de 

(definitieve) reactie op de ingediende 

zienswijze openbaar zou worden, namelijk na 

22 mei 2019. Nadat de indiener zijn zienswijze 

mondeling had toegelicht, gaf de voorzitter 

eerst de leden van de stuurgroep de 

gelegenheid verduidelijkende vragen te 

stellen en daarna aan de leden van de 

klankbordgroep. Na afloop van elke hoorzitting 

sprak de voorzitter zijn dank uit voor de 

inbreng van betrokkene.

Hoewel meerdere keren nadrukkelijk aan 

indieners werd gecommuniceerd dat het 

noodzakelijk was dat zij zich tussen 27 maart 

en 3 april 2019 moesten aanmelden, bleek 

tijdens de hoorzittingen dat er indieners 

aanwezig waren, die een mondelinge 

toelichting wilden geven, zonder dat zij dit 

tijdig kenbaar maakten. De voorzitter gaf hen 

alsnog – en buiten de orde – de gelegenheid 

hun zienswijze mondeling toe te lichten.

Samenvattende verslagen
Samengevat en anoniem weergegeven kwam 

tijdens de hoorzittingen het volgende aan de 

orde:

Z019 openbaar
Betrokkene wordt opgeroepen, maar is niet 

aanwezig. Een medewerkster van de 

gemeente Haaren nam telefonisch contact 

met hem op. Betrokkene dacht dat hij zich 

had afgemeld.

De gemeente voerde een check uit en heeft 

nergens een verhinderingsbericht kunnen 

vinden.

Z024 openbaar
Betrokkene pleit ervoor om Esch als 

dorpsgemeenschap en leefgemeenschap bij 

elkaar te houden. Bij opsplitsing van Esch 

zouden mensen uit dezelfde leefgemeen-

schap onder verschillende sociale 

voorzieningen vallen. Uit de concept- 

reactienota blijkt dat Esch in zijn geheel naar 

Boxtel gaat en betrokkene hoopt dat men  

niet van dit voornemen afwijkt.

Z043 besloten
Betrokkene pleit ervoor om het gehele 

Helvoirts Broek in handen van één gemeente 

te leggen. En dan van een gemeente die 

ervaring heeft met waterberging en 

waterreservering, omdat het gebied waarin hij 

woont een probleemgebied is. Hij stelt Vught 

of Boxtel voor en niet Oisterwijk, zoals 

voorzien in het herindelingsontwerp, omdat 

hij zich afvraagt of Oisterwijk ervaring heeft 

met waterberging en waterreservering.

Vanuit de stuurgroep wordt de vraag gesteld 

of betrokkene zouden worden geholpen als 

zijn problematiek nog eens bij het waterschap 

wordt aangekaart. Betrokkene antwoordt dat 

dit al is gebeurd en dat het geen soelaas 

bood.
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6. SAMENVATTEND 
 ANONIEM VERSLAG
 HOORZITTINGEN

Hoorzittingen naar aanleiding van de  
ingediende zienswijzen op het  
Herindelingsontwerp gemeente Haaren

Inleiding
De raad van de gemeente Haaren besloot  

op 21 december 2017 tot herindeling van de 

gemeente Haaren. Mede op basis van 

gesprekken met de inwoners van de vier 

dorpen besloot de raad om Esch toe te 

voegen aan Boxtel, Helvoirt aan Vught, Haaren 

aan Oisterwijk en Biezenmortel aan Tilburg. 

Ter voorbereiding van de herindeling werd 

het herindelingsontwerp (HO) eensluidend 

vastgesteld door de raden van de betrokken 

gemeenten op 17 en 18 december 2018. 

Conform de procedure van de Wet algemene 

regels herindeling (Wet arhi) lag het HO ter 

inzage in de periode van 21 december 2018 

tot en met 14 februari 2019. Iedereen kon op 

dit HO een zienswijze indienen. Van deze 

mogelijkheid maakten 73 personen/organisaties 

gebruik. De indieners van zienswijzen werd 

daarna de gelegenheid geboden een 

mondelinge toelichting te geven op hun 

zienswijze en op de concept reactie op hun 

zienswijze. 

De concept reactienota
De binnengekomen zienswijzen (73 stuks) 

werden door de gezamenlijke gemeenten 

samengevat en van een concept reactie 

voorzien. De samengevatte zienswijzen en de 

concept reactie daarop werden in een 

concept reactienota neergelegd. Met deze 

nota werd door de colleges van burgemeester 

en wethouders van de vijf gemeenten 

ingestemd, waarna de concept reactienota op 

27 maart op de gezamenlijke herindelings-

website werd geplaatst. Vanaf dat moment 

was de nota openbaar en konden indieners 

van zienswijzen zich aanmelden voor een 

mondelinge toelichting tot en met 2 april 2019.

De hoorzittingen
Het houden van hoorzittingen is geen 

onderdeel van de wettelijk voorgeschreven 

procedure. De raden van de vijf gemeenten 

waren van mening dat een zorgvuldige 

verwerking van de zienswijzen zou worden 

gediend, door indieners de gelegenheid te 

geven hun zienswijze mondeling toe te lichten 

tijdens een hoorzitting. Daarom werden de 

hoorzittingen – buiten de verplichte procedure 

van de Wet arhi om – georganiseerd.  

Zes personen schreven zich in voor een 

mondelinge toelichting. Een van de 

inschrijvers wenste een besloten hoorzitting 

en de vijf anderen gaven aan hun toelichting 

in een openbare hoorzitting te willen geven. 

In de uitnodiging om een mondelinge 

toelichting te geven, werd expliciet de 

mogelijkheid geboden om te kiezen voor een 

besloten, dan wel een openbare hoorzitting. 

Ook werd aangegeven wat daaronder wordt 

verstaan. 

Op dinsdag 9 april 2019 vonden de 

hoorzittingen plaats in het gemeentehuis  

van Haaren. Het horen vond plaats onder 

voorzitterschap van de onafhankelijke 

voorzitter Peter van der Velden. Leden van de 

Stuurgroep Herindeling gemeente Haaren 

(dat wil zeggen bestuurders van de betrokken 

gemeenten) en leden van de Klankbordgroep 

(raadsleden van de gemeenteraden van de 

betrokken gemeenten), alsmede ambtelijke 

ondersteuning waren aanwezig. Het horen 
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Desgevraagd laat betrokkene weten dat het 

alleen gaat om de drie woningen in het 

betreffende gebied en dat hij niet namens de 

buurt spreekt, maar op eigen titel.

Vervolg procedure herindeling
Op korte termijn, dat wil zeggen op 16 april 

2019, geeft de klankbordgroep (een 

vertegenwoordiging van de raden van de 

betrokken gemeenten) aan de stuurgroep zijn 

mening over de wijze waarop de zienswijzen 

verwerkt dienen te worden. De concept- 

reactienota wordt zo nodig aangepast en 

definitief gemaakt. De reacties op de 

zienswijzen worden - door middel van de 

reactienota - verwerkt in het herindeling-

sadvies. Het herindelingsadvies (inclusief de 

reactienota) wordt uiterlijk 22 mei 2019 in de 

openbaarheid gebracht. Indieners van 

zienswijzen worden daarvan op de hoogte 

gesteld. Op 3 en 6 juni 2019 worden de 

gemeenteraden gevraagd over het 

herindelingsadvies een eensluidend besluit  

te nemen. Daarna gaat het naar de provincie 

Noord-Brabant, die het met zijn zienswijze 

aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties stuurt. Deze bewinds-

persoon zorgt dat het herindelingsadvies  

in een wet wordt aangeboden aan het 

parlement ter besluitvorming.

Z062 openbaar 
Betrokkene reageert op verschillende door 

anderen ingezonden zienswijzen, omdat 

daarin naar zijn mening onwaarheden staan 

over het landgoed en indirect over zijn familie. 

Hij merkt op dat uit de zienswijzen blijkt dat 

er weinig kennis is over het beheer van een 

landgoed en wat daarbij komt kijken. Het 

landgoed doet veel om de kwaliteit van het 

landschap te verbeteren en te behouden. De 

ligging van het landgoed in twee gemeenten 

wierp ook in het verleden belemmeringen op, 

maar men had geen keus. Met de herindeling 

van de gemeente Haaren deed zich de 

gelegenheid voor de ligging aan te kaarten. 

Het is jammer dat het niet gelukt is onder één 

gemeente te vallen, maar betrokkene kan zich 

vinden in de gezamenlijke reactie van de 

gemeenten op zijn zienswijze. Hij spreekt de 

verwachting uit dat het convenant tussen 

Boxtel en Vught en de gezamenlijk op te 

stellen toekomstvisie van het landgoed ook 

daadwerkelijk realiteit wordt. Hij is tevreden 

met de gekozen oplossing en gaat er vanuit 

dat Esch dat ook is.

Vanuit de stuurgroep komt de opmerking 

dat het buitengewoon prettig is om te 

constateren dat het landgoed zijn hand 

uitsteekt naar de inwoners van Esch. 

Z064 openbaar
De OR van de gemeente Haaren vraagt 

aandacht voor de krappe tijdsplanning voor 

de totstandkoming van het sociaal plan en de 

adviesaanvraag aan de OR. De overeenstem-

ming over goede afspraken voor het 

overgaande personeel van de gemeente 

Haaren naar de ontvangende gemeenten  

kan daardoor in de knel komen.

De voorzitter concludeert dat de agenda’s 

snel getrokken moeten worden. Vanuit de 

klankbordgroep komt de vraag of er contact  

is tussen OR en de vakbonden.  

Daarop antwoordt betrokkene bevestigend.

Z070 openbaar (buiten de orde)
Betrokkene voert aan dat de gemeente 

Haaren een burgerpeiling uitvoerde, waarover 

zij aangaf dat deze bepalend zou zijn voor de 

vraag naar welke gemeente het dorp Esch 

zou gaan. Bij deze peiling was er een krappe 

meerderheid voor aansluiting bij de 

gemeente Vught. De gemeente Haaren 

besloot een tweede peiling te houden. 

Volgens de gemeente werd daaruit duidelijk 

dat de meerderheid voor aansluiting bij de 

gemeente Boxtel koos. Betrokkene merkt  

op dat niet duidelijk is op welke gronden de 

tweede peiling gehouden werd en dat hij 

geen controle kon uitvoeren op de 

stemverhouding van de tweede telling.

Vanuit de vertegenwoordiger van de 

gemeente Boxtel wordt opgemerkt dat alle 

inwoners van Esch van harte welkom zijn bij 

de gemeente Boxtel. De indiener van de 

zienswijze apprecieert de opmerking en geeft 

aan dat de kwestie is dat de meerderheid in 

Esch bij Vught gevoegd wil worden.

Z073 openbaar
Betrokkene voert argumenten aan om de 

voorgenomen grens op de Oude 

Bosschebaan in Biezenmortel te verleggen  

en een deel van de Oude Bosschebaan in 

Biezenmortel niet toe te voegen aan de 

gemeente Tilburg, maar aan de gemeente 

Vught. 

Kern van zijn betoog is dat het voorliggende 

voorstel is gebaseerd op de oude 

Middeleeuwse – en op macht gebaseerde – 

indeling en dat de huidige tijd vraagt om 

moderne, economische criteria te gebruiken 

voor het bepalen van de gemeentegrenzen, 

met name het criterium van de bereikbaar-

heid van voorzieningen.

De gemeente Tilburg maakt melding van het 

gemeentelijke steunpunt in Udenhout,  

maar de indiener van de zienswijze heeft geen 

vertrouwen dat dit er altijd zal blijven. 

BIJLAGE 2 

LOGBOEKEN 
DRAAGVLAKONDERZOEK
EN SAMENVATTING 
HOORZITTINGEN 

SAMENVATTEND 
ANONIEM VERSLAG
HOORZITTINGEN
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De gemeente Boxtel kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

1. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)     Ruimtelijke ordening en milieu

2. Gemeenschappelijke regeling WSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)  Participatie, arbeidsmarkt

3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hart van Brabant   Gezondheidszorg

4. Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)      Veiligheid

5. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  Gezondheidszorg

6. Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch      Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Tilburg kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

1. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)    Ruimtelijke ordening en milieu

2. Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep     Participatie, arbeidsmarkt

3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hart van Brabant    Gezondheidszorg

4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)    Veiligheid

5. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  Gezondheidszorg

6. Regio Hart van Brabant        Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Haaren kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

1. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)     Ruimtelijke ordening en milieu

2. Gemeenschappelijke regeling WSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)  Participatie, arbeidsmarkt

3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hart van Brabant   Gezondheidszorg

4. Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)      Veiligheid

5. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  Gezondheidszorg

6. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)     Archiefzorg en -beheer

7. Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch      Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Oisterwijk kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

1. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)    Ruimtelijke ordening en milieu

2. Gemeenschappelijke regeling WSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)  Participatie, arbeidsmarkt

3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)Hart van Brabant    Gezondheidszorg

4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)    Veiligheid

5. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  Gezondheidszorg 

6. Afvalstoffendienst gemeente ’s-Hertogenbosch      Afval

7. Regio Hart van Brabant       Gemeentelijke samenwerking

De gemeente Vught kent de volgende gemeenschappelijke regelingen

1. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)     Ruimtelijke ordening en milieu

2. Gemeenschappelijke regeling WSD (vh. Werkvoorzieningschap De Dommel)  Participatie, arbeidsmarkt

3. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart van Brabant   Gezondheidszorg

4. Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)      Veiligheid

5. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  Gezondheidszorg

6. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)     Archiefzorg en -beheer

7. Regeling Stadsgewest ,s-Hertogenbosch      Gemeentelijke samenwerking

BIJLAGE 3
OVERZICHT VAN
GEMEENSCHAPPELIJKE 
REGELINGEN MET 
INSTELLING VAN EEN 
OPENBAAR LICHAAM
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1. INLEIDING
Voor u ligt de reactienota met een samenvatting van de ontvangen zienswijzen op het 

‘Herindelingsontwerp Haaren-Oisterwijk-Vught-Boxtel-Tilburg’. Ook bevat deze een reactie op 

die zienswijzen.

1.1 Inleiding
Op 17 en 18 december 2018 stelden de gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en 

Tilburg het herindelingsontwerp voor het opheffen en opsplitsen van de gemeente Haaren per 

1 januari 2021 vast. De dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel bouwen verder aan hun 

toekomst onder de vleugels van respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. 

Het besluit tot vaststelling van het herindelingsontwerp is op de wettelijk voorgeschreven wijze 

bekendgemaakt en in een gezamenlijk persbericht via de reguliere kanalen van de betrokken 

gemeenten verspreid. In deze publicaties is de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 

bekend gemaakt.

Het herindelingsontwerp lag van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019 ter inzage bij de 

recepties van de gemeentehuizen van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en de Stadswinkel in 

Tilburg. In de dorpen van de gemeente Haaren lag het herindelingsontwerp ook in de 

gemeenschaps- en dorpshuizen ter inzage. Het herindelingsontwerp was te raadplegen op de 

gezamenlijke website van de gemeenten www.haaren.nl/herindeling.

Voor iedereen stond tijdens de periode van terinzagelegging van het herindelingsontwerp de 

mogelijkheid open een zienswijze kenbaar te maken (art.5, Wet algemene regels herindeling). 

Het herindelingsontwerp is toegezonden aan de volgende instanties en zij zijn geattendeerd op 

de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gemeenten Best, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, 

Loon op Zand, Meierijstad, Oirschot en Sint-Michielsgestel;  

Waterschap De Dommel  

De volgende samenwerkingsverbanden - waaronder gemeenschappelijke regelingen: 

Veiligheidsregio Brabant Noord, Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, GGD Hart voor 

Brabant, Omgevingsdienst Brabant- Noord, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 

Werkvoorzieningsschap De Dommel, GR Diamantgroep, Brabants Historisch 

Informatiecentrum, Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, Regio Hart van Brabant, Afvalstoffendienst 

’s-Hertogenbosch, Stichting Agri Food Capital, Bank Nederlandse Gemeenten, BAT bedrijven 

NV, Bemij, Beheer Maatschappij Gemeente Tilburg B.V., Bureau Inkoop en Aanbestedingen 

Zuidoost-Brabant, Brabant Water, Breedband Tilburg B.V, Commandiet Tilburg, Den Bogerd BV,

Midpoint Brabant, Stichting Brabants Investeringsfond Nieuwbouwwoningen Project 

Havenmeester,MijnGemeenteDichtbij, NV Monumenten Fonds Brabant, Pieter Vreedeplein 

Beheer BV en Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV, Regionaal Bureau Leerplicht, Regionale 

ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, Stadsontwikkelingsmaatschappij Tilburg 

B.V., Stichting Administratiekantoor Dataland,Stichting Marketing Tilburg, Stichting Midden-

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, TWM Holding B.V. en de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten.
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1.4 Algemene samenvatting en conclusie
Van eind december 2018 tot en met 14 februari 2019 kon iedereen een zienswijze indienen op 

het herindelingsontwerp, waartoe de raden van de gemeenten Boxtel, Haaren, Oisterwijk, 

Vught en Tilburg op 17 en 18 december 2018 besloten. 66 personen en zeven organisaties 

maakten van deze mogelijkheid gebruik, zodat er 73 zienswijzen werden ontvangen. 

Van deze 73 zienswijzen zijn 41 zienswijzen te beschouwen als steunbetuigingen voor 

toevoeging van Esch in zijn geheel (dat wil zeggen dorp en buitengebieden) aan Boxtel. Vier (4) 

zienswijzen prijzen het herindelingsontwerp in zijn geheel. Zeven (7) zienswijzen vragen om 

bepaalde percelen toe te voegen aan Vught, waarbij dit in twee gevallen al is voorzien in het 

herindelingsontwerp zelf. Praktisch gezien steunen deze laatste twee zienswijzen daarmee het 

herindelingsontwerp. Zes (6) zienswijzen verzoeken om verschillende redenen om af te wijken 

van de uitgangspunten van het herindelingsontwerp en bepaalde percelen/gebieden aan een 

andere gemeente toe te voegen, dan waarin het herindelingsontwerp voorziet. Er zijn negen (9) 

zienswijzen, die de aandacht vestigen op onderwerpen die meegenomen moeten worden in 

het operationele traject, zoals bijvoorbeeld zorg voor de overdracht van subsidies. De 

Ondernemingsraad van de gemeente Haaren vraagt aandacht voor het maken van goede 

afspraken over de rechtspositionele gevolgen van de herindeling voor de medewerkers van de 

gemeente Haaren en spreekt het vertrouwen uit dat dit in de procedure een plaats krijgt. In eén 

zienswijze wordt het herindelingstraject een werkverschaffend project genoemd, waarbij de 

indiener zich afvraagt of alles niet allang vastligt. Twee (2) berichten bevatten geen inhoudelijke 

zienswijzen en de overige zienswijzen zien vooral toe op een goede overdracht van activiteiten 

van de gemeente Haaren naar de ontvangende gemeenten.

Alle zienswijzen werden integraal getoetst aan de uitgangspunten, waartoe de gezamenlijke 

gemeenteraden besloten in het herindelingsontwerp. In één geval (Z005) blijken de 

uitgangspunten ruimte te bieden voor aanpassing van het herindelingsontwerp. Het betreft 

een voortuin, die abusievelijk was aangezien als berm. Het herindelingsontwerp zal daarop 

worden aangepast, nu deze wijziging binnen de uitgangspunten van het herindelingsontwerp 

kan worden gerealiseerd.

 

1.5 Privacy
In verband met de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn 

de zienswijzen van natuurlijke personen geanonimiseerd weergegeven. Namen en adressen 

van afzenders zijn bij de colleges van burgemeester en wethouders van Haaren, Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en Tilburg bekend. De gemeenteraden ontvingen de geanonimiseerde 

zienswijzen. Namen van instanties en gemeenten hoeven in het kader van de AVG niet te 

worden geanonimiseerd, zodat deze herkenbaar zijn weergegeven.

1.6 Tot slot
De gemeentebesturen van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg waarderen de 

betrokkenheid die blijkt uit de ingediende zienswijzen. Het vervolg van het wettelijk traject is in 

handen van Gedeputeerde Staten respectievelijk de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het indienen van het noodzakelijke wetsvoorstel voor deze herindeling is 

aan de minister van BZK. 

Iedereen, die tijdig een zienswijze indiende, kreeg de gelegenheid om tijdens een hoorzitting op  

9 april 2019 zijn zienswijze mondeling toe te lichten en te reageren op de concept-reactienota. 

Hetgeen tijdens deze hoorzittingen aan de orde kwam is op hoofdlijnen in een verslag 

weergegeven (zie bijlage 2 Logboek draagvlakonderzoek en samenvatting hoorzittingen).

1.2 Status reactienota
In deze reactienota worden de ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Ook wordt 

aangegeven of en op welke punten, de zienswijzen aanleiding geven tot een aanpassing van 

het -nog vast te stellen- herindelingsadvies in vergelijking met het herindelingsontwerp. 

Hierna volgt een zakelijke samenvatting van de ingekomen zienswijzen en het gezamenlijke 

standpunt van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg hierover. Het 

standpunt is gebaseerd op de volledige tekst van de zienswijzen. Er vond een integrale 

beoordeling plaats.

Deze reactienota vormt bijlage 4 van het door de raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, 

Vught, Boxtel en Tilburg op 3 en 6 juni 2019 vastgestelde herindelingsadvies. Na vaststelling 

wordt het herindelingsadvies toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Zij 

voorzien het van hun zienswijze en zenden het herindelingsadvies aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

1.3 Ingekomen zienswijzen
In totaal werden 73 zienswijzen ingediend. Daarvan waren er 66 afkomstig van (groepen) 

inwoners van bij de herindeling betrokken gemeenten. Daarnaast kwam zeven (7) reacties 

binnen van instanties/organisaties, die van het herindelingsontwerp op de hoogte werden 

gesteld (zie onder 1.1 Inleiding). 

In onderstaand schema is het aantal ingekomen zienswijzen cijfermatig uitgesplitst naar 

gemeente (en voor de gemeente Haaren per dorp) waaruit de zienswijze afkomstig is:

Gemeente     Aantal zienswijzen Uitsplitsing 
Haaren totaal    58   Dorp Biezenmortel:  1

         Dorp Esch: 46

         Dorp Haaren: 5 (incl. OR)

         Dorp Helvoirt: 6

Oisterwijk    -- 

Vught      3 

Boxtel       5 

Tilburg     -- 

Totaal zienswijzen van (groepen)  inwoners   66 

Totaal zienswijzen/reactie van instanties           7 

TOTAAL AANTAL ZIENSWIJZEN                            73 

Tabel 1: aantal ingediende zienswijzen, gerubriceerd naar gemeente waaruit ze zijn verzonden
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Nummer Z003
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat het herindelingsontwerp steeds meer lijkt op een 

werkverschaffend en papierverslindend project, met eindeloos overleg en registraties. 

Betrokkene snapt het opknappen van het Smaldijkje niet. Hij vermoedt dat alles al lang vastligt 

gezien de vele documenten en het verstrijken van de jaren. Betrokkene denkt dat er feitelijk 

geen invloed meer mogelijk is. 

Reactie
De procedure om tot een herindeling te komen ligt wettelijk vast en is door de betrokken 

gemeenten niet te beïnvloeden. Voorafgaand aan de wettelijk vastgestelde procedure heeft de 

gemeente Haaren haar inwoners met regelmaat geïnformeerd en met hen gecommuniceerd. 

Juist om van hen te horen wat zij van de (voorgenomen) herindeling vonden, zodat  de raad de 

meningen van inwoners mee kon nemen in de besluitvorming rondom de herindeling. Ook bij 

de andere betrokken gemeenten kregen inwoners de gelegenheid om aan te geven wat zij van 

de (voorgenomen) herindeling vonden. De zienswijzeprocedure is de laatste (wettelijke) 

mogelijkheid voor inwoners om hun mening te laten horen. 

Het wegdek van het fietspad aan het Smaldijkje was door het gebruik beschadigd en het herstel 

is in het reguliere onderhoud meegenomen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z004
Samenvatting zienswijze
De  indiener van de zienswijze vindt dat de aanpassing bij punt 1 (minicamping Weideblik) niet 

is te rijmen met de keuze voor logische grenzen, omdat deze aanpassing haaks op de 

uitgangspunten staat. Naar zijn mening zou het uit concurrentieoverwegingen (Tilburg/Vught) 

logisch zijn om het bedrijf onder te brengen bij Tilburg in plaats van onder Vught. Betrokkene 

vindt dat de keuze precedentwerking geeft en een onlogische situatie creëert, in plaats van 

deze op te heffen. Hij verzoekt om deze onlogische situatie niet door te voeren.

Reactie
De opmerking van betrokkene dat het perceel van minicamping Weideblik afwijkt van het 

uitgangspunt dat historische grenzen leidend zijn, is op zich juist. Er is hier echter maatwerk 

geleverd, op basis van de constatering dat het om een onlogische grens ging. Minicamping 

Weideblik is solitair gelegen aan de noordzijde van de Oude Bosschebaan. In de onmiddellijke 

nabijheid van de minicamping bevinden zich twee andere minicampings die - gelet op de 

uitgangspunten - na de herindeling  tot de gemeente Tilburg gaan behoren. Om eenduidig 

beleid te hebben voor de drie minicampings op het gebied van recreatie, bestemmingsplannen 

en toeristenbelasting, is het perceel waarop Weideblik is gelegen bij Tilburg gevoegd. Dit leidt 

slechts tot een beperkte afwijking ten opzichte van de historische grens tussen Helvoirt en 

Biezenmortel. Bij de afweging is betrokken of de geringe aanpassing afbreuk doet aan de 

natuurlijke landschapseenheid die wordt gevormd door de Loonse en Drunense duinen. Dit 

blijkt niet het geval te zijn, deze natuurlijke landschapseenheid blijft in stand. 

2 ZIENSWIJZEN

2.1 Algemeen
De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg spreken op deze plaats hun 

dank uit naar alle inwoners en instanties/organisaties, die hun betrokkenheid bij de herindeling 

lieten blijken door het indienen van een zienswijze. De raden achten het daarom niet alleen van 

belang om elke zienswijze samengevat en anoniem  weer te geven, maar ook om deze te 

voorzien van een op de zienswijze toegespitste reactie.  De indiener krijgt daardoor inzicht in de 

overwegingen, die hebben geleid tot het al dan niet honoreren van de zienswijze.

2.2 Samenvatting, reacties en conclusies zienswijzen

Nummer Z001
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat het goed is dat 

Haaren bij Oisterwijk komt.

Reactie
De indiener bevestigt de gemaakte keuze om Haaren aan Oisterwijk toe te voegen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies  ten opzichte van het herindelingsontwerp.

Nummer Z002
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze kan zich volledig vinden in de voorgestelde gemeentegrenzen en 

de aanpassing van de grenzen van de voormalige gemeente Esch. Hij vindt dat hiermee recht 

wordt gedaan aan het historisch perspectief en daarmee aan de leefbaarheid van het dorp. De 

aanpassing van punt 11 corrigeert  zijns inziens een vreemde ‘hap’ in de gemeentegrenzen. Het 

handhaven van de grenzen bij Beukenhorst is landschappelijk logisch en uitstekend 

gemotiveerd. Historisch gezien was er altijd onderscheid tussen buitenplaats en landerijen.  

Ook de aanpassing van punt 12 vindt betrokkene terecht. Het is goed dat de huidige splitsing 

van het buurtschap niet wordt gehandhaafd.  Historisch gezien vindt betrokkene het fraai dat 

alle hoeven weer tot een gemeente (dorpskern) gaan horen.

Reactie
De indiener bevestigt diverse in het herindelingsontwerp gemaakte keuzes over Esch. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp.
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biedt. Na de feitelijke herindeling kan de indiener dit onderwerp bespreekbaar maken bij de 

gemeente Vught.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z007
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het herindelingsontwerp een knap en evenwichtig 

document, dat in korte tijd tot stand kwam met ruim voldoende inspraak, vanuit een open en 

transparante houding en met respect voor ieders belang. Betrokkene vindt dat college en raad 

er trots op mogen zijn.

Reactie
De indiener bevestigt diverse in het herindelingsontwerp gemaakte keuzes. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z008
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed. Betrokkene vindt dat het 

geld dat men krijgt, aan Esch besteed moet worden en dat subsidies niet te snel afgebouwd 

mogen worden.

Reactie
De indiener bevestigt diverse in het herindelingsontwerp gemaakte keuzes. Wat zijn zorg 

betreft over het budget voor Esch: na de herindeling mag de gemeenteraad van Boxtel 

beslissen over de wijze waarop en waarvoor hij het budget inzet. De zorg, die betrokkene heeft 

over de subsidies  en de daarmee georganiseerde activiteiten, wordt onderwerp van gesprek in 

het operationele traject. De wettelijke herindelingsprocedure biedt daarvoor geen ruimte.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z009
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat Esch in zijn geheel moet overgaan naar Boxtel. 

Betrokkene is van mening dat het dorp Esch niet mag worden opgesplitst. Het beekdal van de 

Essche Stroom hoort al eeuwen bij Esch en maakt onderdeel uit van de ontstaansgeschiedenis.

Reactie
De indiener bevestigt de in het herindelingsontwerp gemaakte keuze om het dorp Esch met 

zijn buitengebieden in zijn geheel aan Boxtel toe te voegen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het 

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z005 
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze stelt dat het perceel ‘Gemeente Esch sectie A nummer 1287’ moet 

worden toegevoegd aan de gemeente Vught. In de kern stelt hij in zijn onderbouwing dat 

hierdoor de natuurlijke begrenzing in het landschap wordt gevolgd. Er ontstaat een 

samenhangend landschapselement van perceel ‘Gemeente Haaren sectie B nummer 3025’ en 

perceel ‘Gemeente Esch sectie A nummer 1287’.

Reactie
De indiener is eigenaar van twee naast elkaar gelegen percelen, waarvan het ene perceel 

volgens het herindelingsontwerp in Vught komt te liggen en het andere perceel in Boxtel. Het 

betreft een voortuin, die was aangezien als berm. Volgens indiener kan het perceel, kadastraal 

bekend gemeente Esch, sectie A, nummer 1287 worden toegevoegd aan Vught. Dit is inderdaad 

mogelijk met behoud van de vastgestelde uitgangspunten, omdat door deze aanpassing de 

grens op de wegberm komt te liggen en daarmee een logische grens vormt. 

Het voorstel is de grens aan te passen, zodat het genoemde perceel in Vught komt te liggen. 

Gelet op de samenhang tussen beide percelen, is indeling in één gemeente gewenst. Het 

betreft een perceel met een beperkte omvang.  

Conclusie
Deze zienswijze geeft aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het herindelingsadvies 

ten opzichte van het herindelingsontwerp, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de 

uitgangspunten. Het gaat om een voortuin van 150 vierkante meter. Omdat met deze wijziging 

geen belangen van derden worden getroffen en de wijziging binnen de uitgangspunten van het 

herindelingsontwerp plaats kan vinden, kan de wijziging worden aangebracht.

De wijziging luidt als  volgt: het perceel (de voortuin), kadastraal bekend gemeente Esch, sectie 

A, nummer 1287 wordt toegevoegd aan de gemeente Vught.

Nummer Z006 
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze stelt dat de adressen Esschebaan 6 en Esschebaan 6a in de 

gemeente Vught dienen te vallen. Betrokkene beroept zich op het uitgangspunt uit het 

herindelingsontwerp, dat de opsplitsing van Haaren aansluit bij bestaande dorpsstructuren. 

Ook merkt hij op dat het adres Esschebaan 6 zich vóór 1995 in de gemeente Vught bevond.  

Reactie
In het herindelingsontwerp zijn de beide woningen voorzien binnen de grenzen van de 

gemeente Vught. Dit stukje Esch gaat terug naar Vught, zoals het was voor de herindeling van 

1996. Mogelijk bedoelt de indiener dat ook het adres in Vught zou moeten liggen en niet in 

Esch. Het gaat dan om een adreswijziging, waarvoor dit wettelijke traject geen mogelijkheid 
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Nummer Z013
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze is van mening dat het deel van Beukenhorst, dat nu bij Esch 

hoort, bij Esch moet blijven. De historische grenzen moeten intact blijven.

Reactie
De indiener geeft daarmee aan dat hij de keuzes van het herindelingsontwerp over Esch 

onderschrijft.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

Herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z014
Samenvatting zienswijze
De stichting Plein Helvoirt spreekt in haar zienswijze haar steun uit voor het 

herindelingsontwerp en geeft daarbij enkele overwegingen vanuit de Helvoirtse gemeenschap. 

Als het gaat om de gevoelens over de samenvoeging benadrukt de stichting dat de inwoners 

van Helvoirt zeer instemmen met de herindeling en dat de verwachtingen hieromtrent hoog 

zijn.

De stichting gaat in de zienswijze in op de aard van het dorp Helvoirt. Verder geeft de stichting 

uitgebreid haar visie op de toekomst van het dorp, waarbij zij ingaat op de onderwerpen 

verkeer, openbare voorzieningen, nieuwe woningbouw, buitengebied, natuurbescherming, 

recreatiewoningen, bedrijven, sport, drugsproblematiek, duurzaamheid, cultuurbeleid, 

lastendruk en grenzen.

Als laatste vraagt de stichting om aandacht voor de periode tot de datum van herindeling. Zij 

pleit ervoor dat de gemeente Vught inspraak krijgt bij besluiten van de gemeente Haaren over 

Helvoirt, die gevolgen hebben voor de periode na 2020. De zienswijze sluit af met de vraag om 

het Vughtse geluid tot 2021 nadrukkelijker te laten doorklinken in Helvoirt en omgekeerd.

Reactie
De stichting geeft aan dat zij het eens is met het herindelingsontwerp en dat zij positief 

gestemd is over het feit dat Helvoirt wordt ingedeeld bij Vught. De stichting geeft aan hoe zij 

Helvoirt positioneert en vraagt om - voorafgaand aan de feitelijke herindeling - betrokkenheid 

van Vught bij Helvoirt. In het herindelingsontwerp – in hoofdstuk 4, onder 4.2.1 – laat de 

gemeente Vught weten dat zij haar inwoners op verschillende manieren betrekt bij de 

voorbereiding en uitvoering van beleid. Daarbij past zij maatwerk toe bij het bepalen van de 

vorm waarin de participatie plaatsvindt. Het laat zich aanzien dat de gemeente Vught en Plein 

Helvoirt elkaar zullen vinden in hun samenwerkingsambitie. Op dit moment ligt het 

herindelingsontwerp voor, dat een stap is in het wettelijke traject. De verwachting is dat na de 

vaststelling van het herindelingsadvies door de raden van de betrokken gemeenten - medio 

2019 -, het operationele traject (ontvlechting van de gemeente Haaren en invlechting in de 

ontvangende gemeenten) nog meer aandacht krijgt. Dan kan de gewenste samenwerking 

tussen Plein Helvoirt, Haaren en Vught vastere vormen aan gaan nemen. Daarnaast heeft de 

gemeente Vught op dit moment in het kader van het (wettelijk geregelde) preventief toezicht al 

inspraak in besluiten met financiële consequenties. En zowel ambtelijk als bestuurlijk bestaat 

overleg over dossiers, waarvan de werking de datum van herindeling overstijgt.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z010
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het terecht dat is besloten om de grens van Esch bij de 

Broekstraat en Halsbroek te leggen. Hij merkt op dat de bewoners, zuidelijk van de Broekstraat 

en Halsbroek al sinds mensenheugenis bij de vorige zelfstandige gemeente Esch wonen. 

Betrokkene geeft aan dat het niet verstandig is om een hechte kleine gemeenschap nog verder 

op te delen.

Reactie
De indiener bevestigt de in het herindelingsontwerp gemaakte keuze over  de grenzen van Esch 

en zijn buitengebieden.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z011
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze is het eens met het besluit van de raad van Haaren dat Esch bij 

elkaar moet blijven. Op basis daarvan koos betrokkene voor samengaan met Boxtel. Het zou 

unfair zijn achteraf de spelregels te wijzigen.

Reactie
De indiener van de zienswijze onderschrijft de keuze van het herindelingsontwerp om Esch en 

zijn buitengebieden in zijn geheel aan Boxtel toe te voegen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z012
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het juist om alle bestaande gemeentegrenzen van Esch te 

behouden en geen delen af te splitsen. Betrokkene vindt het van belang het dorp als een 

geheel in de gemeente Boxtel op te nemen, zonder uitzonderingen.

Reactie
De indiener is het eens met keuze van het herindelingsontwerp, om het dorp Esch samen met 

zijn buitengebieden aan Boxtel toe te voegen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 
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Nummer Z018
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze is van mening dat het herindelingsontwerp zo goed is. 

Betrokkene geeft aan dat zij niets wil missen van haar mooie dorp en dat er onrust in het dorp 

ontstaat als maar een deel naar Boxtel zou gaan.

Reactie
De indiener geeft daarmee aan dat zij het eens is met de keuzes van het herindelingsontwerp 

over Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z019
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze vindt de grens tussen de gemeenten Oisterwijk en Vught 

praktisch onlogisch en inconsequent en vindt dat Haaren bij Tilburg moet worden gevoegd 

i.p.v. Oisterwijk. De N65 ziet betrokkene als logische grens tussen Haaren en Helvoirt. Het is 

inconsequent, omdat het stukje Haaren noord van de N65 wel bij Helvoirt wordt ingedeeld en 

het deel zuidelijk van de N65 niet bij Haaren.

De indiener is van mening dat bestuurskracht de enige reden voor verplichte herindeling was , 

omdat de gemeente Haaren niet toekomstbestendig zou zijn. Betrokkene vindt dat Oisterwijk 

verre van bestuurskrachtig en toekomstbestendig is en ziet grote negatieve gevolgen voor de 

publieke en gemeenschapsvoorzieningen in Haaren, omdat  de financiële situatie in Oisterwijk 

zorgwekkend is. Betrokkene vermoedt dat herindeling van Oisterwijk in de toekomst 

onafwendbaar is en vraagt om dit de inwoners van Haaren te besparen, door Haaren meteen 

bij Tilburg te voegen.

Reactie
De keuze dat de kern Haaren bij Oisterwijk komt, volgt uit de keuze om de vier kernen over vier 

gemeenten te verdelen. Deze keuze vloeit voort uit de wens van de bevolking, zoals onder 

andere uit de burgerpeiling bleek. De toekomstige grens tussen Oisterwijk en Vught is 

gebaseerd op de historische grens tussen Helvoirt en Haaren. Onder de bewoners van het 

zuidelijk deel van Helvoirt bestond geen eensluidende voorkeur voor de gemeente Oisterwijk, 

waardoor hier geen reden voor aanvullend maatwerk was. Dit heeft geleid tot handhaving van 

het uitgangspunt dat wordt aangesloten bij de historische grenzen.

Uit de zienswijze blijkt zorg voor de toekomst van het dorp Haaren. In de aanloop naar de 

herindeling is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de bestuurskracht van de 

gemeente Oisterwijk en naar haar financiële situatie. Daaruit blijkt dat Oisterwijk 

bestuurskrachtig is en financieel gezond is. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z015
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt de grenzen geen probleem, omdat het geografisch niets 

uitmaakt waar je bij hoort.

Reactie
De indiener geeft daarmee aan dat hij geen bezwaren heeft tegen de keuzes, die aan het 

herindelingsontwerp ten grondslag liggen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z016 
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat de woningen Oirbroekdreef 1 en 1a terug naar Vught 

moeten, omdat ze daar vroeger ook onder vielen. Hij voorziet administratieve rompslomp en 

kosten als de woningen in Boxtel komen te liggen. Hij verzoekt om grens (Esschebaan) een 

stukje op te schuiven.

Reactie
In het herindelingsontwerp zijn de beide woningen voorzien binnen de grenzen van de 

gemeente Vught. Dit stukje Esch gaat terug naar Vught, zoals het was voor de herindeling van 

1996. Mogelijk bedoelt de indiener dat ook het adres in Vught zou moeten liggen en niet in 

Esch. Het gaat dan om een adreswijziging, waarvoor dit wettelijke traject geen mogelijkheid 

biedt. Na de feitelijke herindeling kan de indiener dit onderwerp bespreekbaar maken.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z017
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het herindelingsontwerp prima, zoals het nu is, omdat 

Esch, Esch blijft. Betrokkene vindt dat nodig voor de leefbaarheid.

Reactie
De indiener bevestigt met zijn zienswijze de gemaakte keuzes over Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 
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Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z022
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat Beukenhorst verdeeld moet blijven over Esch en Vught. 

Hij wijst daarbij op de ontstaans- en uitbreidingsgeschiedenis van het landgoed. De toenmalige 

eigenaren van het landgoed kochten gronden om te verpachten aan Essche bewoners van de 

Karthuizers uit de Taalstraat in Vught. Ook die zagen geen bezwaren. Betrokkene noemt enkele 

bronnen.

Reactie
Met zijn zienswijze bevestigt de indiener het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z023
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch als geheel naar 

Boxtel gaat en oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd. Betrokkene wijst erop dat 

buitengebied, buurtschappen en kern Esch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat de 

leefbaarheid daarop is gebaseerd.

Reactie
De indiener is het eens met het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z024
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch als geheel 

naar Boxtel gaat en oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd. Hij merkt op dat inwoners van 

het buitengebied bij Essche verenigingen horen en gebruik maken van Essche voorzieningen. 

Er is een gemeenschappelijke historie van kern en buitengebied en de leefbaarheid is daarop 

gebaseerd. Naar zijn mening geeft het spanningen in de leefgemeenschap, als het gebied 

onder twee gemeenten valt. Betrokkene merkt op dat Beukenhorst als landgoed/bosgebied bij 

Vught hoort, maar dat de weien en landerijen in het Essche buitengebied en grenzend aan 

Beukenhorst,  geen visueel verband hebben met het bosrijke Beukenhorst. Daarnaast zijn 

grenzen flexibel door koop en verkoop. 

Nummer Z020
Samenvatting zienswijze
Het dagelijks bestuur van Agrifood Capital onderschrijft het herindelingsontwerp en is van 

mening dat de voorgestelde herindeling kan bijdragen aan verdere versterking van de regionale 

samenwerking.

Reactie
De indiener bevestigt met zijn zienswijze de keuzes in het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z021
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze merkt op dat het herindelingsontwerp voor hem, als bewoner 

van het buitengebied dat in het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen valt, nadelig is. 

Het herindelingsontwerp houdt naar zijn mening onvoldoende rekening met de voorkeur van 

een minderheid van Helvoirt, die in het verre buitengebied woont. 

Daarnaast geeft hij aan dat hij meer gericht is op Giersbergen dan op Helvoirt en dat de 

communicatie vanuit de gemeente (en eveneens de ouderenvereniging) te wensen overlaat. 

Reden daarvan is dat De Leije niet wordt bezorgd.

Betrokkene ziet graag dat het gebied tussen het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch-

Drongelen en de Margrietweg aan de gemeente Heusden wordt toegevoegd. Hij ziet 

landschappelijk een tweedeling in Helvoirt: het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse en 

Drunense Duinen. Het lijkt hem logischer om die tweedeling te gebruiken bij de herindeling, 

zodat het landschapsbeheer met zo weinig mogelijk bestuursorganen te maken heeft. Tot slot 

stelt betrokkene dat er grote nadelen kleven aan het uitgangspunt om uit te gaan van de 

wensen van de individuele burger. Een verzameling individuele standpunten leidt nooit tot 

voldoende consensus voor een algemeen gedragen besluit. Het gemeentebestuur zal moeten 

kijken naar de individuele burger overstijgende belangen, zoals bestuurlijke uniformiteit, 

integrale aanpak toerisme, recreatieve bewegwijzering. De indiener stuurde een bijlage mee 

om zijn argumenten te bekrachtigen.

Reactie
De indiener merkt op dat het gebied tussen het afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch - 

Drongelen en de Margrietweg zou moeten worden toegevoegd aan de gemeente Heusden. De 

gemeente Heusden heeft er echter voor gekozen geen partij te zijn bij de herindeling. Dat houdt 

in dat er ook geen gebieden aan de gemeente Heusden kunnen worden toegevoegd. 

Het belangrijkste uitgangspunt voor de nieuwe grenzen is de aansluiting bij de historische 

grenzen. Indiener uit de wens om het landschap als hoofduitgangspunt te nemen. Het 

herindelingsontwerp gaat echter uit van de historische grenzen als basis voor de begrenzing. 

De raden van de bij de herindeling betrokken gemeenten stelden dit (hoofd) uitgangspunt 

democratisch vast. Betrokkene heeft gelijk als hij aangeeft dat het algemeen belang de basis 

voor besluitvorming moet zijn. Dat is ook de reden dat de historische grenzen als uitgangspunt 

blijven dienen, tenzij zich onlogische situaties voordoen.
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Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z027
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat Esch moet blijven in zijn huidige vorm, omdat het 

buitengebied bij de kern Esch hoort.

Reactie
De indiener betuigt zijn instemming met het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z028
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt dat het herindelingsontwerp zo goed is, omdat het altijd zo is geweest.

Reactie
De zienswijze heeft met name betrekking op Esch en geeft blijk van instemming met het 

herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z029
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze geeft aan het eens te zijn met het herindelingsontwerp, omdat 

de huidige grenzen voor de kern Esch blijven gehandhaafd en dorp en buitengebied als geheel 

naar Boxtel gaan. Ter ondersteuning voert betrokkene aan dat de sportaccommodatie druk 

wordt bezocht door inwoners van Esch. Het sociale leven is een groot goed, dat behouden 

moet blijven en waar men zuinig en trots op moet zijn. Kern en buitengebied zijn samen sterk.

Reactie
Met deze zienswijze laat de indiener blijken dat hij achter de uitgangspunten het 

herindelingsontwerp staat.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Reactie
Met zijn zienswijze onderschrijft de indiener het herindelingsontwerp. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z025
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze wijst erop dat in de ‘Rapportage onderzoek Financiële positie 

gemeente Haaren’ de financiële positie met betrekking tot de bestemmingsreserves 

onvoldoende is uitgewerkt. In hoofdstuk 4 – zo merkt de indiener op - wordt aangegeven dat er 

een bestedingsplan bestaat m.b.t. de bestemmingsreserve Oude Mannengasthuis. Het Legaat 

van Cooth wordt niet genoemd. Beide hebben een bestedingsdoel in de gemeenschap Esch. 

Betrokkene stelt voor om een stichting in het leven te roepen die de reserves beheert en de 

bestedingen van de opbrengsten statutair notarieel vastleggen. Hij stuurt verschillende bijlagen 

mee, om zijn standpunt te onderbouwen.

Reactie:
Deze zienswijze gaat niet over het herindelingsontwerp, maar over de Rapportage financiële 

positie gemeente Haaren. Dit rapport bevat een analyse van de financiële positie van de 

gemeente Haaren en ondersteunt de risicoafweging voor de ontvangende gemeenten.  

De rapportage maakt geen onderdeel uit van het herindelingsontwerp en is daarmee geen 

onderdeel geweest van de besluitvorming door de gemeenteraden. De rapportage is bekend 

bij de colleges en raden van de betrokken gemeenten. De onderzoeksrapportage is in de raad 

van Haaren behandeld en is daarmee een openbaar stuk.

De zorg van betrokkene over de betreffende gelden is bij de gemeente Haaren bekend. Het 

herindelingsontwerp is echter niet de plaats om aandacht te schenken aan reserves van de 

gemeente Haaren. Onderzoek naar de vraag hoe met deze reserves moet worden omgegaan 

past in het operationele traject, dat volgt na vaststelling van het herindelingsadvies en dat 

loopt tot de feitelijke herindelingsdatum.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z026
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze vindt dat Esch als een geheel naar Boxtel moet en dat de oude 

dorpsgrenzen moeten worden gerespecteerd. Betrokkene stelt dat de leefbaarheid van Esch is 

gebaseerd op kern en buitengebied samen en ziet graag dat het verenigingsleven in Esch blijft 

zoals het nu is. En dat men maar bij een gemeente hoeft te zijn voor bijvoorbeeld 

vergunningen.

Reactie
De indiener is het eens met het herindelingsontwerp, zoals dat nu voorligt.
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Reactie
Betrokkene laat weten het eens te zijn met de keuze die het herindelingsontwerp voor Esch 

maakt.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z034
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt dat het dorp Esch als geheel naar Boxtel moet om de eenheid, het 

verenigingsleven en de leefbaarheid in stand te houden.

Reactie
De indiener onderschrijft met zijn zienswijze de keuze van het herindelingsontwerp voor Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z035
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat het dorp Esch in zijn geheel naar Boxtel moet, omdat 

het buitengebied ook bij het dorp Esch hoort en oude dorpsgrenzen moeten worden 

gerespecteerd.

Betrokkene merkt op dat de leefbaarheid van Esch is gebaseerd op de mensen uit de kern en 

het buitengebied samen.

Reactie
Met zijn zienswijze laat de indiener blijken dat hij het eens is met de keuzes die in het 

herindelingsontwerp worden gemaakt voor Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z036
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze is van mening dat het dorp Esch in zijn geheel naar Boxtel moet, 

omdat het buitengebied ook bij het dorp Esch hoort en oude dorpsgrenzen moeten worden 

gerespecteerd. Betrokkene stelt dat de leefbaarheid van Esch is gebaseerd op de mensen uit de 

kern en het buitengebied samen.

Reactie
Betrokkene laat merken dat hij het eens is met de keuze die wordt gemaakt in het 

herindelingsontwerp met betrekking tot Esch.

Nummer Z030
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat het buitengebied onlosmakelijk bij de kern Esch hoort 

en dat het in zijn geheel naar Boxtel moet gaan. Het is goed dat oudere dorpsgrenzen worden 

gerespecteerd. Betrokkene merkt op dat de leefbaarheid van Esch gebaseerd is op mensen uit 

de kern en het buitengebied. 

Reactie
De indiener van de zienswijze onderschrijft het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z031
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze is het eens met de in het herindelingsontwerp voorgestelde 

grenzen van Esch. Betrokkene vindt dat het buitengebied onlosmakelijk bij Esch hoort en dat 

het  belangrijk is dat de historische grenzen behouden blijven.

Reactie
Met deze zienswijze laat de indiener blijken dat hij achter het herindelingsontwerp staat voor 

zover het Esch betreft.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z032
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat de dorpsgrenzen moeten blijven, zoals bij de vorige 

herindeling vastgesteld. Esch moet in zijn geheel bij elkaar blijven.

Reactie
De indiener vindt dat het herindelingsontwerp voor Esch de goede keuze maakt.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z033
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het goed dat het dorp Esch in zijn geheel naar Boxtel gaat 

en dat de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd.
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Nummer Z040
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze vindt het goed dat Esch in zijn geheel naar Boxtel gaat en dat 

de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd. Het buitengebied hoort in zijn visie 

onlosmakelijk bij de kern Esch en de leefbaarheid van Esch is gebaseerd op mensen uit de kern 

en het buitengebied samen. Anders wordt de eenheid in Esch erg aangetast.

Reactie
Uit de zienswijze spreekt zorg voor de eenheid en leefbaarheid in Esch. De indiener is het eens 

met de keuzes die het herindelingsontwerp maakt voor Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z041
Samenvatting zienswijze
De indiener  van de zienswijze wijst erop dat in de ‘Rapportage onderzoek financiële positie 

gemeente Haaren’ geen bestedingsplan bestaat met betrekking tot de bestemmingsreserve 

Oude Mannengasthuis. En dat de bestemmingsreserve Legaat van Cooth niet wordt genoemd. 

Beide hebben – zo geeft betrokkene aan - vanuit hun oorsprong een juridische status en een 

bestedingsdoel in Esch en zij moeten daarom opnieuw ten goede komen aan Esch.

Betrokkene stelt voor om een stichting in het leven te roepen, die het beheer van de reserves 

krijgt en de besteding van de opbrengsten statutair notarieel vastlegt. Vanuit burgerparticipatie 

is men binnen Esch in staat deze fondsen te beheren en zelf te besteden. De indiener stuurt 

verschillende bijlagen mee om zijn visie te ondersteunen.

Reactie
Deze zienswijze ziet toe op de zorg van de indiener, om legaten die in het verleden aan de 

gemeente Esch waren toegekend, na de herindeling weer ten goede te laten komen aan de 

gemeenschap Esch. In het herindelingsontwerp wordt dit onderwerp echter niet beschreven. 

De zorg van betrokkene over de betreffende gelden is bij de gemeente Haaren bekend. Het 

herindelingsontwerp is echter niet de plaats om aandacht te schenken aan reserves van de 

gemeente Haaren. Onderzoek naar de vraag hoe met deze reserves moet worden omgegaan 

past in het operationele traject, dat volgt na vaststelling van het herindelingsadvies en dat 

loopt tot de feitelijke herindeling per 1 januari 2021.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z042
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze stelt dat de inwoners aan de zuidkant van Beukenhorst al 

honderden jaren binnen de gemeenschap Esch wonen. Betrokkene vindt dat de sociale 

cohesie van de gemeenschap voorrang verdient boven de financiële belangen van een 

grootgrondbezitter.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z037
Samenvatting zienswijze
De indiener laat weten dat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet. Als je Esch nog verder opsplitst 

is het geen leefgemeenschap meer maar een wijkje. Betrokkene vindt dat er geen persoonlijke 

aanpassingen moeten zijn, omdat dit niet solidair is en iedereen het recht geeft om wat anders 

te willen.

Reactie
Daarmee onderschrijft de indiener de keuzes die in het herindelingsontwerp worden gemaakt 

voor Esch. Voor wat betreft de persoonlijke aanpassingen, waar betrokkene op doelt: het 

herindelingsontwerp laat beperkte ruimte voor persoonlijke aanpassingen, namelijk daar waar 

de algemene uitgangspunten leiden tot onlogische situaties of indien het gevraagde maatwerk 

de benoemde uitgangspunten voldoende dient, dan wel borgt.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z038
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet. 

Betrokkene merkt op dat hij niets te maken heeft met grondeigenaren.

Reactie
De indiener is het eens met de keuzes uit het herindelingsontwerp voor wat betreft Esch. De 

opmerking over de grondeigenaren ziet naar alle waarschijnlijkheid toe op het verzoek van 

Beukenhorst, om bij de gemeente Vught  te worden gevoegd. Het is duidelijk dat de indiener 

zich niet kan vinden in dit verzoek.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z039
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt het herindelingsontwerp goed, omdat Esch bij Boxtel past.

Reactie
Betrokkene is het eens met het herindelingsontwerp om Esch bij Boxtel te voegen.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 
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Reactie
Indiener is het daarmee eens met het herindelingsadvies.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z045
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze is het eens met het herindelingsontwerp, omdat het dorp Esch 

als een geheel naar Boxtel gaat, de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd, het hele 

buitengebied bij Esch hoort en de leefbaarheid gebaseerd is op kern en buitengebied samen. 

Ter ondersteuning van zijn standpunt merkt hij op dat initiatieven voor verdeling van Esch over 

twee gemeenten in Esch op weerstand stuitte en leidde tot polarisatie binnen de Essche 

gemeenschap. Een grote meerderheid in Esch sprak zich uit om in zijn geheel naar Boxtel te 

gaan. De ontstaansgeschiedenis van Esch ligt juist in de buitengebieden. De Essche Stroom is 

niet een logische grens: al in de Romeinse tijd werden doden begraven aan weerszijden van de 

Essche Stroom, zowel in het buitengebied, als in de kern van Esch. Daarnaast verhaalt 

betrokkene van twee inwoners van het buitengebied, die bezittingen nalieten aan inwoners van 

het dorp Esch. Daaruit – en ook uit andere voorbeelden, zo geeft betrokkene aan - blijkt de 

verbondenheid tussen buitengebied en kern. Het kan in zijn visie niet zo zijn dat de 

economische belangen van het landgoed Beukenhorst een grotere rol spelen dan de 

historische dorpsgrenzen en democratische besluitvorming. Het voorstel om Beukenhorst in 

een gemeente onder te brengen dient geen enkel publiek belang, maar is alleen gericht op 

eigenbelang.

Reactie
De indiener geeft aan het eens te zijn met de keuze die het herindelingsontwerp maakt inzake 

Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z046
Samenvatting zienswijze
Heemkundekring De Kleine Meierij staat achter het voorgestelde herindelingsontwerp. 

Verdeling van Beukenhorst over twee gemeenten doet recht aan de cultuurhistorische 

positionering en historie van dit gebied. Eerdere eigenaren zagen bij het ontstaan en 

uitbreiding van Beukenhorst geen obstakel dat het zich uitstrekte over gemeentegrenzen. 

Opnemen van geheel Beukenhorst in een gemeente dient naar zijn mening geen enkel publiek 

belang en kan zelfs worden gezien als een verzwakking van de bescherming van het 

landschappelijke waardevolle karakter van dit landgoed, omdat er dan slechts een 

gemeentelijke overheid bemoeienis mee zou hebben.

Reactie
De zienswijze van de Heemkundekring ondersteunt de keuze van het herindelingsontwerp ten 

aanzien van de grenzen van Esch.

Daarnaast merkt hij op dat een afgesloten landgoed geografisch al een afgesloten gebied vormt 

tussen de openbare wegen.

Reactie
Met deze zienswijze betuigt de indiener zijn steun aan de keuzes die in het herindelingsontwerp 

worden gemaakt over Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z043
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze verzoekt om het gehele waterbergings- en reserveringsgebied 

Helvoirts Broek, met alle (deels) ingelegen percelen, inclusief de rond het Helvoirts Broek 

gelegen attentiegebieden, bij één gemeente (Vught of Boxtel) te herindelen. Betrokkene 

ondersteunt zijn standpunt door te wijzen op de onvolkomen communicatie van de gemeente 

Haaren over het waterberging- en waterreserveringsgebied en het feit dat de in- en aangelegen 

perceeleigenaren - daardoor en door het niet tijdig reageren - met de problemen bleven zitten. 

Hij vraagt zich af wat Oisterwijk weet over waterberging en waterreserveringsgebied en de 

gevolgen voor de toekomst in het Helvoirts Broek en stelt dat de gemeente Vught 

perceeleigenaren correct informeerde. Betrokkene voegde verschillende documenten toe aan 

de zienswijze. 

Reactie
Uit de zienswijze spreekt zorg over waterberging en waterreservering. Het beleid en de zorg 

ervoor ligt echter niet bij gemeenten, maar is een verantwoordelijkheid van het waterschap en 

gaat over gemeentegrenzen heen. De gemeente heeft geen enkele rol in dezen, ook niet in het 

aanspreken van het waterschap. Dat is ook de reden dat in het herindelingsadvies niets over dit 

onderwerp is opgenomen en dat het waterschap niet als directe partij bij de herindeling 

betrokken is. De indiener kan zich met zijn zorg het beste tot het waterschap richten. 

Het voorgaande betekent dat wijziging van de gemeentegrenzen het geschetste probleem voor 

de indiener niet oplost. Het uitgangspunt dat de historische grenzen leidend zijn bij de 

bepaling van de nieuwe gemeentegrenzen wordt daarom aangehouden.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z044
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat het plan moet blijven, zoals het er nu ligt, namelijk Esch 

in zijn geheel naar Boxtel en niet verdeeld over meerdere gemeentes. Het buitengebied en de 

kern van Esch horen onlosmakelijk bij elkaar en de oude dorpsgrenzen moeten worden 

gerespecteerd.
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Reactie
Met zijn zienswijze laat de indiener merken dat het eens is met de keuze voor de begrenzing 

van Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z050
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt dat het herindelingsontwerp zo moet blijven: correctie van de 

gemeentegrenzen van Esch mag niet aan de orde zijn. Er zijn zijns inziens voldoende 

argumenten om de huidige gemeentegrenzen te respecteren. Er zijn geen valide argumenten 

om de gemeentegrenzen aan te passen.

Reactie
De indiener steunt met zijn zienswijze de keuzes van het herindelingsontwerp over Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z051
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt dat Esch in zijn geheel bij Boxtel hoort en dat Esch niet opgesplitst mag 

worden.

Reactie
Betrokkene onderschrijft daarmee het herindelingsadvies ten aanzien van Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z052
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet, omdat het mooie 

dorp Esch bij elkaar moet blijven.

Reactie
De zienswijze ondersteunt de keuzes over Esch in het herindelingsontwerp.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z047
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze vindt dat het dorp Esch als een geheel naar Boxtel moet. Oude 

dorpsgrenzen moeten worden gerespecteerd, het hele buitengebied hoort bij Esch. Betrokkene 

geeft aan dat het voor Beukenhorst nooit een probleem is geweest uitbreiding te realiseren in 

meerdere gemeenten. Nu zou dit een punt zijn ten koste van de Essche gemeenschap.

Reactie
Met deze zienswijze worden de keuzes in het herindelingsontwerp over de grenzen van Esch 

ondersteund.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z048
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze verzoekt om Hal (d.w.z. enkele gebiedsdelen, die hij op een 

bijlage aangeeft) per 1 januari 2021 officieel toe te voegen aan het dorp Boxtel en dus niet aan 

het dorp Esch. Historisch gezien horen die gebiedsdelen bij Boxtel, minstens vanaf midden 

14de eeuw.

Reactie
Het huidige herindelingsontwerp ziet toe op het onderbrengen van de vier dorpen van de 

gemeente Haaren bij de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. De gebieden die op dit 

moment bij een van de dorpen horen, gaan daarmee over naar de ontvangende gemeenten en 

gaan daarmee tot het grondgebied van de betreffende gemeente horen. De vraag of het 

buurtschap Hal vanwege historische redenen Boxtel, gemeente Boxtel moet zijn, of Esch, 

gemeente Boxtel is een vraag die voor de bewoners van Hal van belang is/kan zijn. Het is echter 

een vraag die niet in deze herindelingsprocedure beantwoord kan worden.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z049
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze steunt de grens tussen Esch en Vught. De grenzen zijn gebaseerd 

op de voormalige gemeentegrenzen van de toen samengevoegde gemeenten. Ze hebben 

instemming van de meeste Esschenaren en hierdoor zal er de minste onvrede zijn in Esch over 

het herindelingsbesluit.
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Nummer Z055
Samenvatting zienswijze
De gemeente Best laat weten geen zienswijze in te dienen.

Nummer Z056
Samenvatting zienswijze
De gemeente Sint-Michielsgestel geeft aan geen zienswijze in te dienen.

Nummer Z057
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze verzoekt om Esch in zijn geheel naar Boxtel te laten gaan, maar 

het Helvoirts Broek naar Vught. Hij verzoekt aanpassing van de grens: vanaf rijksweg A2 – 

Halsebroek – Groenendaal – Broekstraat – richting het gestelde Esschebaan naar rechts naar 

kruising Overeind – Bergenshuizensestraat vandaar uit de grenslegging Oirbroekdreef naar de 

Broekleij op perceelsniveau. Esch blijft in sociaal opzicht voor de toekomst en het 

dorpskarakter blijft behouden.

Reactie
De indiener ziet graag dat een gedeelte dat voor 1996 onderdeel uitmaakte van Vught, en dat 

nadien als buitengebied van Esch is ingedeeld bij de gemeente Haaren, met de rest van Esch 

naar Boxtel gaat. Volgens het herindelingsontwerp gaat het naar Vught. De historische 

dorpsgrens tussen Vught en Esch is hier grotendeels aangehouden. In de verschillende 

consultatierondes hebben de meeste bewoners van het door indiener geschetste gebied hun 

voorkeur voor indeling bij Vught uitgesproken. In het betreffende gebied zijn een paar (kleine) 

correcties doorgevoerd, omdat kadastrale percelen door gemeentegrenzen werden 

doorsneden.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z058
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze geeft aan een perceel te pachten van de gemeente Haaren voor 

zijn bedrijf. Op basis van de Nota Nieuwe Grenzen zou het perceel in Vught komen te liggen. 

Betrokkene vraagt zich af of het pachtperceel gewaarborgd (beschikbaar) blijft voor jaren voor 

de toekomst van het bedrijf, ondanks dat betrokkene in Boxtel woont.

Reactie
Het perceel waarover betrokkene schrijft is kortdurend verpacht. Als er grondgebonden rechten 

en verplichtingen bestaan op het moment van herindeling, dan gaat de overeenkomst over 

naar de gemeente waar het grondgebied naar overgaat. Omdat het om kortdurende pacht gaat 

kan de overeenkomst door elke eigenaar worden opgezegd, zo hij daartoe redenen heeft. De 

herindeling heeft geen invloed op de huidige overeenkomst.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z053
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze is van mening dat Esch in zijn geheel naar Boxtel moet en dat 

oude dorpsgrenzen moeten worden gerespecteerd. Betrokkene vindt dat het buitengebied niet 

opgedeeld mag worden, omdat het onlosmakelijk bij Esch hoort. Bewoners binnen en buiten 

de bebouwde kom zijn een eenheid.

Reactie
De indiener laat daarmee weten dat hij achter het herindelingsontwerp staat, wat Esch betreft.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z054
Samenvatting zienswijze
De indiener van de zienswijze wijst op de uitwerking van het streekplan Midden- en Oost-

Brabant uit 1978, waarin staat dat bewoners van de nabijgelegen buurtschappen invloed 

hebben op het sociale klimaat van Esch. Om ook woningzoekenden uit de buurtschappen te 

kunnen huisvesten, werd destijds het richtgetal woningbouw voor Esch opgehoogd. 

Betrokkene merkt op dat opdeling van Esch een deel van het draagvlak wegslaat onder het 

sociaal-cultureel en sportief gebeuren in Esch en zorgt dat Essche verenigingen te maken 

krijgen met verschillende gemeentelijke regelgeving en subsidies. De indiener noemt een 

aantal buurtschappen, dat samen met Esch naar Boxtel moet gaan.

Voor betrokkene is het niet duidelijk over welk economisch belang Beukenhorst het heeft, als 

de landgoedeigenaar stelt dat het van belang is onder een gemeente te vallen. Hij vermoedt 

dat het  waarschijnlijk om een op eigenbelang gericht economisch beleid gaat, zonder rekening 

te houden met de mensen, die in dit gebied wonen en de belastingbetaler in het algemeen.

De indiener van de zienswijze stelt dat Beukenhorst vroeger een open landgoed was, waar 

inwoners van Esch doorheen konden fietsen en wandelen en dat het in de loop der jaren 

steeds meer werd afgesloten. En eveneens dat door de activiteiten van de landgoedeigenaar 

het natuurschoon verdwijnt op het landgoed. Hij verkiest aansluiting van heel Esch bij Boxtel, 

omdat Boxtel meer ervaring heeft met agrarisch beleid, Boxtel initiator en stimulator is bij de 

ontwikkeling van de verbrede landbouw en zich zeer actief toont met de ontwikkeling van 

natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones. Ook heeft Boxtel zich een 

goede katalysator getoond bij het openen en activeren van private landgoederen.

Reactie
De indiener geeft een aantal redenen weer, op basis waarvan hij de keuzes uit het 

herindelingsontwerp over Esch ondersteunt.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 
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Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z061
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt een mogelijke afsplitsing van een deel van Beukenhorst, zodat dat deel niet 

naar Boxtel maar naar Vught gaat, niet goed. Een historische verbinding met de kern Esch 

wordt dan doorgesneden en dat geldt in sociaal opzicht voor enkele bewoners. Betrokkene 

merkt op dat het feit dat Beukenhorst tot het grondgebied van twee gemeenten hoort, 

kennelijk totaal geen afbreuk heeft gedaan en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Reactie
De indiener reageert op de wens van landgoed Beukenhorst om percelen, die in Esch liggen, 

over te hevelen naar de gemeente Vught. Honorering van die wens betekent dat zou worden 

afgeweken van het uitgangspunt dat bij de herindeling de historische grenzen worden 

aangehouden. De zienswijze steunt daarmee het uitgangspunt om de historische grenzen bij 

Esch aan te houden.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z062
Samenvatting zienswijze
De indiener benoemt vier onderwerpen in zijn zienswijze:

1. Naar zijn mening is er met betrekking tot landgoed Beukenhorst sprake van een onlogische 

situatie, die voor maatwerk in aanmerking komt, vanwege de ligging op twee gemeentelijke 

territoria. In Biezenmortel is bij de camping om dezelfde economische wens maatwerk 

geleverd.

2. Landgoed Beukenhorst voldoet aan het beleidskader van de Nota Nieuwe Grenzen voor 

het leveren van maatwerk.

a. houdt bestaande barrières aan, die landschapsbepalend zijn;

b. respecteert samenhangende landschappelijke elementen en komt er juist aan tegemoet;

c. sluit consistent aan bij bestaande grenzen van de ontvangende gemeenten;

d. het voorstel leidt er niet toe dat bestaande kadastrale percelen versnipperd raken.

Erkend wordt dat het eerste voorstel niet aan alle beleidskaders voldeed. Het tweede voorstel 

komt tegemoet aan de kritiek dat een te groot deel van Esch naar Vught zou gaan. Het verzoek 

van Beukenhorst heeft geen aanzuigende werking; dergelijke verzoeken ontbreken. Er is sprake 

van een unieke situatie. Deze zienswijze is een laatste mogelijkheid om invloed uit te oefenen 

op het herindelingsadvies. Verdere rechtsbescherming ontbreekt.

3. Het gelijkheidsbeginsel vergt aanpassing van de onlogische situatie, zoals dat in 

Biezenmortel is gehonoreerd: gelijke monniken, gelijke kappen.

4. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook van toepassing op de 

totstandkoming van het herindelingsadvies.

Nummer Z059
Samenvatting zienswijze
Platform Esch’ Perspectief geeft in zijn zienswijze aan dat het herindelingsontwerp 

onvoldoende zekerheid biedt om de resultaten van het op dit moment in ontwikkeling zijnde 

dorpsplan van Esch door de gemeente Boxtel te laten erkennen en voortvarend op te pakken. 

Ook is niet duidelijk welke rol PEP van Boxtel krijgt als gelijkwaardige partner. PEP ziet de 

eenheid van de gronden, die historisch gezien deel uitmaken van Esch, als een keiharde 

randvoorwaarde om goedkeuring te kunnen geven aan dit herindelingsontwerp. Mocht er 

verandering plaatsvinden op dit punt, dan zal PEP zich ferm verzetten. Ook merkt PEP op dat 

het fair en logisch is dat minimaal de bestemmingsreserves en de opbrengsten, die 

rechtstreeks uit de in Esch gelegen gronden/objecten komen voor 100% in Esch terug worden 

geïnvesteerd. Het gaat om de verkoop/het legaat van het Mannengasthuis en de opbrengsten 

uit de ontwikkeling van het gebied Reigerskant.

Reactie
Het herindelingsontwerp is een instrument in het wettelijke traject naar de herindeling op 1 

januari 2021 toe. Daarbij gaat het onder andere om duidelijkheid over de gemeenten, waar de 

vier dorpen van de gemeente Haaren worden ondergebracht en over de begrenzingen. Dat 

betekent dat er nog veel onderwerpen zijn, die in het herindelingsontwerp niet aan de orde 

kunnen komen. Deze zullen verder worden uitgewerkt/opgepakt in het operationele traject, 

waarbij de gemeente Haaren wordt ‘ontvlecht’ en de verschillende beleidsgebieden in de 

ontvangende gemeenten worden ‘ingevlochten’. Hoe het operationele traject er exact uit gaat 

zien is op dit moment nog niet bekend, maar dat zal in de aanloop naar 2021 steeds duidelijker 

en concreter worden.

De onderwerpen, die PEP in zijn zienswijze aanhaalt, zien toe op het operationele traject. 

Daarbij wordt verwezen naar hoofdstuk 5, onderdeel 5.1.5. van het herindelingsontwerp, 

waarin de gemeente Boxtel aangeeft dat het initiatief van PEP goed aansluit bij de werkwijze 

van de gemeente Boxtel. Concreet geeft Boxtel aan: “Boxtel zet zich in de sfeer en eigenheid in 

de dorpen te behouden. De gemeente wil daarbij vooral actief bewonersinitiatieven 

ondersteunen. … Boxtel heeft het in zijn genen zitten om de inwoners actief te betrekken.” 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z060
Samenvatting zienswijze
De indiener steunt het herindelingsontwerp, met name de grens tussen Esch en Vught. Omdat 

de grenzen de instemming hebben van de meerderheid van de Esschenaren, vermoedt 

betrokkene dat het handhaven van de grenzen van Esch zal  leiden tot de minste weerstand 

tegen het herindelingsbesluit.

Reactie
De zienswijze steunt het herindelingsontwerp, met name de keuzes ten aanzien van Esch.
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economische belang van het landgoed. Het bij elkaar brengen van eigendommen binnen één 

gemeente, wat inderdaad als een economisch belang kan worden gezien, is een belang van 

veel grondeigenaren die eigendommen hebben die over gemeentegrenzen heen gaan. 

Eigendom is een zakelijk recht dat op anderen kan overgaan. Honorering van dit verzoek zou 

betekenen dat bij toekomstige overdracht van een perceel, de gemeentegrens steeds opnieuw 

zou moeten worden vastgesteld. Daar komt bij dat het voorstel ook percelen en woningen van 

derden betreft. Honorering van het voorstel zou betekenen dat de percelen en de woningen 

van de betreffende eigenaren – die geen zienswijzen indienden – bij een andere gemeente 

zouden horen dan zij op grond van het herindelingsontwerp mochten verwachten en zonder 

dat zij daar in gekend zijn, dan wel rechtsmiddelen tegen aan kunnen wenden.

Niet alleen is er geen sprake van onlogische grenzen, het landgoed blijft ook in het tweede 

voorstel gelegen in twee verschillende gemeenten, zodat het verschil in gemeentelijke 

regelgeving blijft bestaan. Het beroep op de vergelijking met camping Weideblik gaat niet op. 

Allereerst gaat het bij deze camping niet om een verzoek om verschillende eigendommen/

percelen van deze eigenaar binnen één gemeente te begrenzen. Bij de camping is sprake van 

een gewijzigde situatie, omdat de aanwezige campings na de herindeling in verschillende 

gemeenten komen te liggen. De omvang en de ligging bieden bij camping Weideblik ruimte 

voor maatwerk, omdat de gevolgen ten opzichte van de uitgangspunten zeer beperkt zijn. Bij 

landgoed Beukenhorst is dat niet het geval: de grenzen van het landgoed veranderen niet door 

de herindeling. Het is juist andersom: door tegemoet te komen aan de wensen van de eigenaar 

zou fors worden afgeweken van het hoofduitgangspunt om de historische grenzen aan te 

houden. Het gelijkheidsbeginsel verplicht om gelijke gevallen, gelijk te behandelen. Hier is geen 

sprake van gelijke gevallen. Door vast te houden aan de historische grenzen worden ook het 

zorgvuldigheidsbeginsel  en het evenredigheidsbeginsel niet geschonden. Het verzoek van 

betrokkene is meerdere keren zorgvuldig onderzocht, waarbij alle feiten en alle belangen zijn 

meegewogen, ook het economische belang van betrokkene. Er zijn geen redenen gevonden 

om af te wijken van de algemene uitgangspunten van de herindeling en voor betrokkene een 

bijzondere positie te creëren.

Uit de geschiedenis van het landgoed blijkt dat het vasthouden aan de historische grenzen 

geen gevolgen heeft (hoeft te hebben) voor de economische en maatschappelijke activiteiten 

en voor het creëren van materiële en immateriële waarden. Niettemin begrijpen de betrokken 

gemeenten de zorg van de landgoedeigenaar. Daarom spreken de gemeenten Vught en Boxtel 

de intentie uit om een convenant met betrokkene te sluiten, waarbij zij overeenkomen dat zij 

na de herindeling en bij concreet aangedragen problemen, die het gevolg zijn van de ligging 

van het landgoed in twee gemeenten, in onderling overleg treden om de belemmeringen weg 

te nemen, voor zover wet en regelgeving zich daar niet tegen verzetten. Beide gemeenten 

streven ernaar, om samen met het landgoed een toekomstvisie vast te stellen.

Conclusie
Deze zienswijze – waarin meegewogen het (tweede) voorstel van 22 augustus 2018 - geeft geen 

aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het herindelingsadvies ten opzichte van het 

herindelingsontwerp. 

Betrokkene verzoekt om het herindelingsadvies niet eerder vast te stellen dan nadat met deze 

zienswijze (volledig) rekening is gehouden, althans de gemeenteraden dienovereenkomstig te 

adviseren. Ter onderbouwing van zijn standpunten stelt hij dat het landgoed in zijn 

samenhangende complexen van natuur en agrarische gronden in feite een landschap op zich is.

Het landgoed verkrijgt haar inkomsten uit huur, erfpacht en verpachten van opstallen en 

gronden, waarmee zij materiële en immateriële waarden creëert. Uit die inkomsten worden 

negen Rijksmonumenten in stand gehouden. Naast economische activiteiten is er sprake van 

maatschappelijke activiteiten, waarbij het in stand houden en doorgeven van cultureel erfgoed 

hoog in het vaandel staat. Vanwege het feit dat politiek en economie constant in beweging zijn 

– hetgeen zijn invloed heeft op de inkomsten van het landgoed – zijn nauwe samenwerkingen 

met gemeente, provincie en andere overheden cruciaal, zo ook met de bewoners en boeren, 

die op het landgoed wonen en werken. Het wegnemen van belemmeringen door overheden 

blijft een cruciale stap om cultureel erfgoed en natuurschoon in stand te kunnen blijven 

houden.

De landbouwgronden zijn de economische dragers van het landgoed. Het landgoed ondervindt 

bijna op dagelijkse basis hinder van het feit dat haar landgoed is gelegen op twee 

gemeentelijke territoria. Het gaat daarbij niet alleen om planologische problematiek, maar ook 

om uiteenlopende gemeentelijke regelgeving, beleid en politieke keuzes. Dat geldt ook voor 

het behoud, onderhoud en beheer van landgoed en monumenten, dat daardoor onder druk 

komt te staan. 

Het landgoed verzocht op 23 juni 2017 om het gehele landgoed binnen de grenzen van de 

gemeente Vught te trekken en voor maatwerk in aanmerking te komen. Een tweede voorstel op 

22 augustus 2018 deed belangrijke concessies, namelijk om in afgeslankte vorm naar Vught te 

gaan. Uit het herindelingsontwerp blijkt dat dit tweede voorstel niet is beoordeeld. De indiener 

verzoekt uitdrukkelijk om beoordeling en inwilliging van het tweede verzoek, waarbij 

Broekstraat, Groenendaal en de Essche Stroom als gemeente(grens) zal gaan fungeren. 

Betrokkene doet daarbij een beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.

Reactie
Landgoed Beukenhorst heeft inderdaad nog geen formele reactie ontvangen op zijn verzoek 

van 22 augustus 2018. Met deze reactie op de ingekomen zienswijze, wordt eveneens (alsnog) 

gereageerd op het voorstel van 22 augustus 2018. 

Als eerste algemeen uitgangspunt voor het bepalen van de nieuwe grenzen is vastgesteld dat 

aangesloten wordt bij bestaande dorpsstructuren. Hierbij geldt dat de bestaande dorpen met 

hun buitengebied de basis vormen voor opsplitsing. De dorpen vormen hechte 

gemeenschappen. Dat geldt niet alleen voor de kern, maar ook voor het bijbehorende 

buitengebied. Het bij elkaar houden van dorpsgemeenschappen is belangrijk voor de 

leefbaarheid. Wij constateren dat op dit punt een groot aantal ondersteunende zienswijzen is 

ontvangen. Naast dit algemeen uitgangspunt is een aantal specifieke uitgangspunten 

benoemd om onlogische situaties in de begrenzing te voorkomen. 

In het betreffende voorstel en zienswijze wordt ongeveer 50 ha van het grondgebied van Esch 

bij Vught gevoegd. Daarmee is het een forse afwijking van de bestaande dorpsgrens tussen 

Esch-Haaren en Vught. Bij de afweging van alle belangen, zijn geen argumenten gevonden om 

deze afwijking van de historische grenzen te rechtvaardigen, ook niet vanwege het 
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personeelsconvenant verwoordt de uitgangspunten van de werkgevers – zoals onder andere 

géén gedwongen ontslagen –en vormt de basis voor het Sociaal Plan, zoals dat in overleg met 

de vakbondsvertegenwoordiging zal worden uitgewerkt en vastgesteld. Omdat de herindeling 

is gebaseerd op een lichte samenvoeging, moeten werkgevers- en werknemersdelegaties 

overeenstemming bereiken over dit plan. De overeenstemming over de rechtspositie van de 

medewerkers dient in het herindelingsadvies een plaats te krijgen. Dat houdt in dat de 

inspanningen erop zijn gericht om het Sociaal Plan gereed te hebben, voordat de 

gemeenteraden op 3 en 6 juni 2019 het herindelingsadvies vaststellen. Hiermee krijgen de 

medewerkers van de betrokken gemeenten, en meer in het bijzonder de medewerkers van de 

gemeente Haaren, de gewenste duidelijkheid over hun positie. 

 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z065
Samenvatting zienswijze
De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren vindt de opmerking van Oisterwijk, dat zij 

samen met de Haarense gebruiker wil kijken hoe Den Domp het beste tot zijn recht komt en 

toekomstbestendig blijft, erg mager omschreven. De stichting is van mening dat Den Domp de 

thuisbasis is voor een breed scala aan activiteiten en dat de behoefte daaraan zal toenemen. 

Zij verzoekt het herindelingsontwerp aan te vullen met een passage over Den Domp, waarin 

nadrukkelijk en vooral krachtig staat omschreven dat ontmoetingscentrum Den Domp cruciaal 

is voor het borgen van de leefbaarheid in Haaren.

Reactie
De indiener van deze zienswijze reageert op hoofdstuk 3, onderdeel 3.2.1. van het 

herindelingsontwerp, waarin de gemeente Oisterwijk haar visie neerlegt op de – na de 

herindeling – gewijzigde gemeente Oisterwijk. Naast de tekst, die de indiener weergeeft, stelt 

de gemeente Oisterwijk letterlijk het volgende: “Haarenaren hechten aan het verenigingsleven, 

zoals dat onder meer een thuisbasis heeft in gemeenschapsvoorziening Den Domp. Deze 

voorziening is het sociaal culturele hart van de Haarense gemeenschap.”

Met deze woorden bevestigt de gemeente Oisterwijk de zienswijze van de stichting, namelijk 

dat den Domp een cruciale sociale en culturele functie vervult in Haaren. Daarmee erkent de 

gemeente Oisterwijk expliciet het belang van Den Domp voor het dorp Haaren.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z066
Samenvatting zienswijze
De Veiligheidsregio Brabant-Noord biedt hulp aan om de organisatie en uitvoering van 

brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief geneeskundige en 

bevolkingszorg en fysieke veiligheid in de dorpen op zorgvuldige wijze aan de Veiligheidsregio 

Midden-en West-Brabant over te dragen. De organisatie merkt op dat hoewel de post Helvoirt 

onderdeel blijft van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, hij in samenspraak met betrokken 

partijen medewerking zal verlenen aan de overdracht van bestuurlijke binding naar Vught. Ook 

Nummer Z063
Samenvatting zienswijze
De indiener is het eens met het herindelingsontwerp, omdat het dorp Esch in zijn geheel naar 

Boxtel gaat, de oude dorpsgrenzen worden gerespecteerd, kern en buitengebied van Esch bij 

elkaar horen en de leefbaarheid is gebaseerd op mensen uit kern en buitengebied samen.

Reactie
Deze zienswijze onderschrijft de keuzes die het herindelingsontwerp maakt ten aanzien van 

Esch.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z064
Samenvatting zienswijze
De Ondernemingsraad (OR) gemeente Haaren vindt het van belang dat er snel duidelijkheid 

komt over de afspraken over de rechtspositie van Haarense medewerkers. Deze hebben niet 

dezelfde positie als de medewerkers van de ontvangende gemeenten. De laatsten behouden 

hun aanstelling en de medewerkers van Haaren moeten opnieuw worden geplaatst.

De OR concludeert dat de gemaakte afspraken over de personele consequenties van de 

herindeling op dit moment niet voldoen aan het criterium ‘goede afspraken’ uit het 

aanvullende beleidskader. Dit omdat het convenant personeel door de werkgevers is 

vastgesteld zonder betrokkenheid van OR en GO, terwijl deze moeten worden vastgesteld in 

overeenstemming met bondsvertegenwoordigingen. De afspraken in het convenant bevatten 

een aantal tegenstrijdigheden en zijn een minimale inzet vanuit de werkgevers, gelet op 

hetgeen in Nederland gangbaar is. Omdat het een lichte samenvoeging betreft, mag een 

ruimhartiger inzet van de ontvangende gemeenten worden verwacht.  De OR spreekt zijn 

vertrouwen uit dat dit via de nog op te stellen adviesaanvraag voor de OR en het nog uit te 

onderhandelen sociaal plan met de bonden alsnog gaat gebeuren en dat dit nog voor de 

vaststelling van het herindelingsadvies plaatsvindt.

Reactie
De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Haaren vraagt aandacht voor het belang van een 

zorgvuldig proces ten aanzien van de rechtspositie van het personeel van de gemeente Haaren. 

De bij de herindeling betrokken gemeenten beseffen dat de positie van de medewerkers van de 

gemeente Haaren niet dezelfde is als die van het personeel van de ontvangende gemeenten. 

Daar waar de medewerkers van de ontvangende gemeenten hun functie en positie behouden, 

moeten de medewerkers van Haaren in de ontvangende organisaties worden ingepast. Vanuit 

dit besef maakten de betrokken gemeenten de afspraken, zoals ze zijn verwoord in het 

personeelsconvenant. De werkgevers wilden– vanuit hun verantwoordelijkheid als werkgevers 

- in een vroeg stadium onderling en op hoofdlijnen afspraken maken om de belangen van de 

medewerkers te waarborgen. 

 

De rol van de OR en van de vakbondsvertegenwoordiging is bij organisatieveranderingen – 

zoals bijvoorbeeld een herindeling – wettelijk vastgelegd en daarmee geborgd. De 

gemeentelijke werkgevers hebben vanaf de aanvang van het herindelingsproces benadrukt dat 

zorg en aandacht voor het personeel een belangrijk onderwerp was in het proces. Het 
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om operationele zaken aan de orde te stellen. Uiteraard is in het operationele traject – dat is 

aangevangen en na de zomerperiode van 2019 zal worden geïntensiveerd – aandacht voor de 

overdracht van uitvoerende zaken, waaronder subsidies. Zodra daarover duidelijkheid is 

worden organisaties (niet alleen in Biezenmortel, maar binnen de gehele gemeente Haaren) 

geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z068
Samenvatting zienswijze
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geeft aan belanghebbende te zijn, nu door de 

herindeling het verzorgingsgebied van haar organisatie groter wordt. De organisatie heeft geen 

bezwaren tegen herindeling, vraagt om gedurende het traject op de hoogte te worden 

gehouden van de ontwikkelingen en om in een vroeg stadium in gesprek te komen over 

organisatorische en financiële consequenties van deze gebiedsverschuiving.

Reactie
Naast het wettelijke traject – waarvan het opstellen van het herindelingsontwerp en de 

zienswijzeprocedure onderdeel zijn – is een operationeel traject aangevangen. In dat 

operationele traject wordt op alle beleidsterreinen onderzocht wat er moet gebeuren om de 

uitvoerende taken van de gemeente Haaren op een zorgvuldige en adequate wijze over te 

dragen aan de ontvangende gemeenten. Uiteraard worden daarbij de desbetreffende 

organisaties betrokken. De opmerkingen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

betreffen het operationele traject en zullen daarin een plaats krijgen. Het voorgaande neemt 

niet weg dat de Wet algemene regels herindeling in artikel 41 een primaire 

verantwoordelijkheid neerlegt bij de gemeenschappelijke regeling zelf, om tijdig maatregelen 

te treffen voor de voorzienbare wijziging van de gemeentelijke indeling. 

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z069
Samenvatting zienswijze
De gemeente ’s-Hertogenbosch waardeert de keuzes die de gemeente Haaren maakt ten 

aanzien van de toekomst van de dorpen. Zij constateert dat deze keuzes zijn gebaseerd op de 

oriëntatie van de afzonderlijke woonkernen en hun inwoners, bedrijven en organisaties en 

merkt op dat deze aansluiten bij haar eigen standpunten ten aanzien van herindeling.

Reactie
De zienswijze van de gemeente ’s-Hertogenbosch houdt een bevestiging in van de keuze die de 

(raad van de) gemeente Haaren maakte om tot herindeling over te gaan.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

wil hij aandacht besteden aan de overdracht van bestuurlijk en operationeel relevante 

informatie en voorzieningen. De indiener treedt graag in overleg over de gevolgen van 

uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Hij vraagt aandacht voor de getrokken 

gemeentegrenzen, waarbij bijvoorbeeld in het dorp Biezenmortel de Gijzelsestraat tot het 

toekomstig grondgebied van Tilburg gaat behoren, maar de woningen en ondernemingen tot 

het grondgebied van de gemeente Vught. Met het oog op brandbestrijding en technische 

hulpverlening is dat geen logische oplossing. Deze vraagt hetzij om aanpassing van de 

voorgestelde grens, hetzij om goede afspraken tussen beide betrokken Veiligheidsregio’s.

Als bijlage stuurt hij een (niet limitatief) overzicht mee van onderwerpen en betrokken partijen, 

die om nadere uitwerking vragen.

Reactie
Het herindelingsontwerp is een onderdeel van de wettelijke procedure en ziet met name toe op 

de overdracht van de dorpen naar de ontvangende gemeenten en op de gewijzigde 

gemeentegrenzen. Naast het wettelijke traject ving een operationeel traject aan, waarin de 

beleidsterreinen daadwerkelijk worden overgedragen en de uitvoerende taken van de latende 

gemeente naar de ontvangende gemeenten plaats gaat vinden, met als einddatum 1 januari 

2021. De zienswijze van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ziet met name toe op het 

operationele traject. Het is goed dat de indiener al in deze fase van het herindelingstraject 

aangeeft zijn bijdrage te willen leveren aan een zorgvuldige overdracht van taken. In het 

operationele traject zal hier ruim aandacht aan worden geschonken. 

Het voorgaande neemt niet weg dat de Wet algemene regels herindeling in artikel 41 een 

primaire verantwoordelijkheid neerlegt bij de gemeenschappelijke regeling zelf om tijdig 

maatregelen te treffen voor de voorzienbare wijziging van de gemeentelijke indeling. 

Wat betreft de gemeentegrenzen en de hulpverlening wordt opgemerkt dat dit op meer 

plekken in het land speelt en dat het verleggen van gemeentegrenzen niet de oplossing 

daarvoor is, omdat dit weer andere vragen/problemen oproept. Het behouden van de 

historische grenzen ligt als basis onder het herindelingsontwerp en daaraan wordt zo min 

mogelijk afbreuk gedaan. Daarom is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt 

tussen de beide betrokken veiligheidsregio’s om praktische problemen het hoofd te bieden en 

de hulpverlening en rampenbestrijding ongehinderd en adequaat doorgang te laten vinden.  

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z067
Samenvatting zienswijze
Coöperatie Biezenmortel merkt in zijn zienswijze op dat in het herindelingsontwerp niets 

opgenomen is over de subsidiemogelijkheden aan organisaties. Voor de leefbaarheid en 

onderlinge samenhang vindt de coöperatie dit een belangrijk aandachtspunt voor de inwoners 

van Biezenmortel. Hij verzoekt om een transitieperiode van twee tot drie jaar na de herindeling, 

om de subsidies van met name genoemde organisaties, op het huidige niveau te continueren.

Reactie
De opmerking van de indiener van de zienswijze is terecht, dat er in het herindelingsontwerp 

niets werd vermeld over de subsidiëring van organisaties door de ontvangende gemeenten. 

Het herindelingsontwerp is een onderdeel van de wettelijke procedure en biedt geen ruimte 
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Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z071
Samenvatting zienswijze
De indiener van deze zienswijze vindt dat niet heel Esch bij Boxtel gevoegd moet worden. Hij 

vindt dat het buurtschap Hal c.q. het cluster huizen direct over de Essche Stroom vanaf Vught 

en langs de A2 (De Oude Tol), bij Vught gevoegd zou moeten worden. Als argument geeft 

betrokkene aan dat de huizen van oudsher gericht zijn op Vught en dat de historische band met 

Vught groter is. Den Bosch met de stedelijke voorzieningen ligt in het verlengde van Vught, 

waardoor de gerichtheid in noordelijke richting nog verder versterkt wordt. 

Reactie
Uitgangspunt van het herindelingsontwerp is dat de historische grenzen leidend zijn bij het 

bepalen van de nieuwe gemeentegrenzen. Het voorstel van betrokkene zou een forse 

aanpassing betekenen en zou afbreuk doen aan het uitgangspunt om de historische grenzen 

aan te houden. Het feit dat bewoners van de betreffende huizen op Vught zijn gericht, is geen 

argument om de gemeentegrens daarop aan te passen. Deze oriëntatie kan ook na de 

herindeling blijven bestaan

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z072
Samenvatting zienswijze
De indiener vindt dat er teveel sluipverkeer en vrachtverkeer via de bebouwde kom in Esch rijdt 

en vraagt zich af of er bij de herindeling rekening is gehouden met een eventuele 

ontsluitingsweg buiten de bebouwde kom van Esch. Betrokkene vindt dat er te weinig grond 

aan Esch is toegekend voor dit doel.

Reactie
Uit de reactie van de indiener blijkt zorg voor de verkeerstechnische situatie in Esch en de zorg 

dat de herindeling goede oplossingen daarvoor in de weg staat. Oplossingen voor ervaren 

problemen zullen echter altijd moeten worden gezocht op het grondgebied van de gemeente, 

die het betreft. Het herindelingsontwerp is een stap in de wettelijke procedure tot herindeling 

en biedt daarmee geen ruimte om praktische oplossingen aan te dragen voor als 

problematisch ervaren situaties. De wens om iets te doen aan het doorgaand verkeer in Esch is 

bekend bij de gemeente Haaren. Binnen de leefgemeenschap van Esch is – ondersteund door 

de gemeente Haaren - een proces aangevangen om het karakter van het dorp Esch voor de 

toekomst veilig te stellen. De verkeerssituatie maakt daarvan onderdeel uit.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

Nummer Z070
Samenvatting zienswijze
Het Burgerinitiatief Haaren vindt de argumenten om de kern Esch bij de gemeente Boxtel in te 

delen eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist. De indiener acht het herindelingsontwerp in strijd met 

het beleidskader om met name vanuit draagvlak van de inwoners een keuze voor de 

herindelingsrichting te maken. Er ligt – zo geeft de indiener aan - aan het voorstel  geen 

zorgvuldig ontwikkelde visie ten grondslag, onderbouwd met rapportages, onderzoeken of 

andere meningsvergaringsvormen. De wijze waarop het herindelingsproces is gevoerd drijft 

partijen eerder uit elkaar dan dat het een constructieve samenwerking bevordert.

Betrokkene verzoekt de raad om niet in te stemmen met het herindelingsontwerp en om Esch 

in te delen bij Vught, dan wel ervoor te zorgen dat de bevolking daadwerkelijk wordt betrokken 

bij de te maken keuzes.

Burgerinitiatief Haaren haalde 125 handtekeningen op in het buitengebied voor samenvoeging 

van Esch bij Vught. De indiener stelt dat de stemmen van inwoners van het buitengebied, die 

niet vallen binnen de grenzen van de voormalige gemeente Esch bij de burgerraadpleging niet 

zijn meegeteld, ondanks dat zij wel bij de herindeling mee zouden gaan met de kern Esch. 

Betrokkene stelt dat de eerste peiling over de toekomst van Esch een voorkeur laat zien voor 

aansluiting bij Vught. Weliswaar met een kleine meerderheid, maar daarbij zijn ten onrechte en 

in strijd met gedane toezeggingen meerdere stemmen niet meegeteld. Er is sprake van een 

overduidelijke uitslag die moet worden gerespecteerd. Het college heeft een tweede 

consultatieronde gedaan, maar daarvan is geen schriftelijke besluitvorming voorhanden. Deze 

moet naar de mening van Burgerinitiatief Haaren daarom als onrechtmatig worden 

aangemerkt. De telling van de tweede consultatieronde is uitermate ondoorzichtig vindt de 

indiener. Ondanks een WOB-verzoek zijn de tellijsten en andere bescheiden niet ter 

beschikking gesteld. Er zijn geen protocollen of proces-verbaal, waardoor er geen controle 

mogelijk is. Door alleen per adres een stem te tellen zijn de democratische rechten 

geschonden. De kern Esch moet niet worden ingedeeld bij Boxtel, maar bij Vught. Tot slot 

merkt betrokkene op dat de raad niet in de positie is gebracht een oordeel te geven.

Reactie
In zijn (openbare) vergadering van 5 juli 2018 besloot de gemeenteraad van Haaren aan welke 

gemeenten de vier dorpen zouden worden overgedragen. Tijdens deze vergadering is onder 

andere een amendement ingediend op raadsvoorstel 1158, waarin een voorstel aan de raad 

werd voorgelegd over de richting van de dorpen. In dit amendement werd opgeroepen om het 

dorp Esch niet aan Boxtel over te dragen, maar naar de gemeente Vught te laten gaan. Het 

resultaat van de discussie over dit amendement is dat de raad besloot om Esch bij Boxtel te 

voegen. Dat de raad de beschikking had over alle documenten en informatie – dus ook over de 

cijfers van de burgerraadplegingen, waarop de indieners van de zienswijze kritiek hebben - 

blijkt uit het hierboven genoemde raadsvoorstel 1158. Uit de geschetste gang van zaken blijkt 

dat de raad een democratisch besluit nam en dat de mogelijkheid om Esch bij Vught te voegen 

expliciet onderdeel van de besluitvorming door de raad was. 

Uit de stukken blijkt dat de raad bekend was met het feit dat er in het dorp Esch meerdere 

visies waren op de herindeling en dan met name de gemeente waar de verschillende 

groeperingen naar toe wilden. Met zijn besluit van 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad van 

Haaren de knoop doorgehakt ten gunste van Boxtel, omdat de raad bij zijn uitgangspunt bleef 

dat dorp en buitengebied in zijn geheel aan één gemeente zouden worden overgedragen.
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Nummer Z073
Samenvatting zienswijze
De indieners geven aan zich formeel te verzetten tegen de voorgestelde grens op het begin van 

de Oude Bossche Baan in Helvoirt/Biezenmortel; deze vinden zij onzinnig. Zij vinden het 

verstandiger om de grens te laten lopen in het eerste stuk langs de Zandleij. De drempel van 

hun voordeur is Helvoirt. Helvoirt/Vught is veel dichterbij dan Udenhout/Tilburg en qua 

voorzieningen vallen zij terug op Helvoirt. 

Reactie
Uitgangspunt van de herindeling en daarmee van het herindelingsontwerp is dat de historische 

grenzen leidend zijn bij het bepalen van de nieuwe gemeentegrenzen. Alleen als zich een 

onlogische situatie voordoet in de begrenzing, kan van het eerste uitgangspunt worden 

afgeweken. Dat is in de situatie van betrokkenen niet het geval en er is daarmee geen argument 

om dit belangrijke uitgangspunt te verlaten. Bovendien hebben meerdere bewoners van het 

gebied de voorkeur voor aansluiting bij Tilburg uitgesproken.

Conclusie
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanbrengen van wijzigingen in het

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp. 

 

3 OVERZICHT WIJZIGINGEN

Samengevat leidden de ingediende zienswijzen tot de volgende wijzigingen in het 

herindelingsadvies ten opzichte van het herindelingsontwerp:

het perceel, kadastraal bekend gemeente Esch, sectie A, nummer 1287 wordt toegevoegd aan 

de gemeente Vught.

De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het herindelingsontwerp, is door inwoners 

aangegrepen om hun zorgen neer te leggen over verschillende onderwerpen, die de dagelijkse 

praktijk raken. Van deze onderwerpen is een lijst gemaakt, die we in het operationele traject 

mee zullen nemen. 
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