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Het nieuwe college stelt zich voor 

  Bestuursperiode 2022 - 2026 

<Afdeling>, <Naam spreker>, <Datum> 



Het college van Burgemeester en wethouders van Bladel. 



Proces coalitie vorming 
Coalitie akkoord is nog geen collegeprogramma 

Na de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 

 

• Informatie-fase 

• Formatie-fase  

• Coalitievorming door raadsfracties 

• Coalitieakkoord vaststellen door de raad 

• Omzetting coalitieakkoord naar college programma 



Dit is dus van de raad, en niet van het college  

(maar kunnen ons er wel in vinden)  



Herkenbare zaken coalitieakkoord: 
• Zelfstandige gemeente, blijven inzetten op samenwerken. 

• Solide financieel evenwicht; Belastingen: inflatie volgend beleid. 

• Kwaliteitsimpuls economie inclusief voorzieningenniveau. 

• Techniek onderwijs stimuleren en maatschappelijke stage. 

• Kunstgrasvelden: onderzoek haalbaarheid in Hapert. 

• Cultuurcommissie instellen, cultuur historie zichtbaar maken. 

• Een zorgloket, ontwikkelen seniorvriendelijke woonwijken 

• Energie transitie: besparen en verduurzamen. 

• Woningbouwprogramma ihkv schaalsprong. 

• Centrumplan Hapert. 

• Egyptische poort. 

 



Collegeprogramma: 

 
• In de maak!  

• September 2022 gereed? 

• Financiële doorrekening 

• Uitzetten in de tijd, raadsperiode is 4 jaar. 

• Van ambitie (willen) naar realiseren (doen kunnen). 

 



Portefeuillehouder Davy Jansen 

Sociaal Domein 
  Woningbouw 



Onderwerpen: 
 

• Volkshuisvesting, Woningbouw. 

• Warmtetransvisie. 

• Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening. 

• Volksgezondheid (GGD). 

• Welzijn, Cultuur en Sport. 

• Veteranenzaken. 

• Projecten: Egyptische Poort, MFA Hapert, 

Gemeenschapshuis aan de Markt te Bladel. 

 



Ruimtelijke Ordening 
  Milieu 

Portefeuillehouder Fons d’Heans 



Onderwerpen: 
 

• Ruimtelijke Ordening; omgevingsvisie en 

omgevingsvergunningen. 

• Grondzaken. 

• Milieu. 

• Inrichting landelijk gebied: Landbouw, VAB’s, 

natuurontwikkeling en Water. 

• Afval & grondstoffen. 

• Project: Posthof. 

 



Economie & Arbeidsmarkt 
  Bedrijfsterreinen, Energie en 

Innovatie 

Portefeuillehouder Hetty van de Hamsvoort 
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Onderwerpen: 
 

• Economische Zaken. 

• Arbeidsmarktbeleid. 

• Bedrijfsterreinen, Parkmanagement. 

• Detailhandel, winkelgebieden, horeca en 

centrummanagement. 

• Energietransitie & Regionale Energie Transitie. 



Infrastructurele projecten 
  Financiën & belastingen 

Portefeuillehouder Cees van de Ven 
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Onderwerpen: 
 

• Financiën en belastingen. 

• Mobiliteit en verkeer. 

• Beheer en openbare ruimte. 

• Klimaatadaptatie. 

• Jeugdbeleid. 

• Onderwijs. 

• Bedrijfsvoering en P&O (intern).  



N284 

 

Samenwerking tussen Reusel-De Mierden, Bladel, Provincie 

en sinds april ook RoyalHaskoning DHV. 

 

Het VoorKeursAlternatief (schetsontwerp) wordt 

geoptimaliseerd / verder uitgewerkt tot een maatvast 

voorontwerp. 

 

Eind juni 2022 wordt de voorlopige stand van zaken op een 

informatieavond gepresenteerd. 

 

Medio 2023 is het voorontwerp klaar. 

(Ruimtelijke) procedures / grondverwerving 2023 / 2024. 

Aanbesteding 2025. 

 

www.N284.nl  

http://www.n284.nl/


Oude Provincialeweg Hapert 

 

Klankbordgroep heeft een nieuw ontwerp opgesteld, 

10 maart 2022 gepresenteerd op informatieavond. 

 

- Augustus/september 2022 besluitvorming 

- Oktober 2022 aanbesteding 

- December 2022 gunning 

- April 2023 start werkzaamheden (duur ca. 9 maanden) 

 

 

www.buitenkomtbinnen.nl/oudeprovincialeweghapert  

http://www.buitenkomtbinnen.nl/oudeprovincialeweghapert


Burgemeester Remco Bosma 

Veiligheid 
  Openbare orde, handhaving en 

regionale samenwerking 



Onderwerpen: 
 

• Veiligheid & Openbare orde 

• handhaving 

• Regionale Samenwerking 

• Dorpsraden 

• Monumentenzorg 

• Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 

 

• Voorzitter van het college en van de 

gemeenteraad. 


