
Is Waalwijk klaar voor de toekomst? 

Vooruitkijkend op de komende tien jaar vindt 76% 
 van de panelleden dat er veranderingen nodig zijn. 
Slechts 7% vindt dat er niets hoeft te veranderen. IN
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Met dit onderzoek ‘Strategische visie Waalwijk 2025’ is in beeld 

gebracht wat inwoners als voor- en nadelen zien aan het wonen 

in de gemeente Waalwijk en welke kansen of bedreigingen zij 

zien voor de toekomst. Deze uitkomsten worden meegenomen 

bij het herijken van de huidige strategische visie.

Thema 'Strategische Visie' Waalwijk 2025

september 2016

RESPONS 
404 van 664 panelleden

Aantrekkelijkheid Waalwijk, 
kansen en zorgen

Prioriteiten 2025  

• Bruisende en aantrekke-
lijke binnenstad

• Goede zorg- en  welzijns-
voorzieningen 

• Veiligheid en voorkomen 
overlast

Uitdagingen 2025

• Normen en waarden van  
de bevolking

• Toename leegstand  
centrum 

• De sfeer in de stad 
• Gevolgen van de vergrijzing

Sterktes

• Sportvoorzieningen
• Onderwijs
• Rustige woonomgeving 

Zwaktes

• Variatie winkelaanbod en 
uitgaangsgelegenheden

• Groenvoorzieningen
• Parkeermogelijkheden

Wonen in Waalwijk omdat ……

Geboren in 
gemeente Waalwijk 

35%

Werk

14%

* Dit zijn de belangrijkste 

redenen dat men in de 

gemeente Waalwijk woont

´Waalwijk is groot genoeg 
om klein te zijn en niet te 

klein om groot te zijn´´Verenigingsleven bloeit 

in de kleinere kernen, 

minder in Waalwijk´

TOEKOMST

Positieve en negatieve kanten

Als positieve kanten van gemeente 
Waalwijk geven mensen vooral aan:

• Kleine stad (voelt als dorp) met re-
latief goede voorzieningen en goed 
bereikbaar (centrale ligging tussen 
Breda, Tilburg en Den Bosch)

• Mooie natuur, dichtbij Loonse en 
Drunense Duinen, rustige groene 
woonomgeving en goed woning- 
aanbod

• Prettige mensen, sociale betrokken-
heid, rijk verenigingsleven

• Werkgelegenheid

Negatieve kanten van gemeente Waalwijk 
vinden mensen vooral:

• Winkelaanbod beperkt en gedateerd
• Amper uitgaansgelegenheid
• Parkeerbeleid (auto's en fietsen)
• Groenvoorziening en groenonderhoud 

zijn onvoldoende
• Beperkt openbaar vervoer

'In de kleinere 
kernen is er meer saamhorigheidsgevoel'



IN
W

O
N

ER
SP

A
N

EL
 S

PR
EK

EN
D

 W
A

A
LW

IJ
K

Samenwerking andere gemeenten

De meeste panelleden vinden samenwerken met buurgemeenten 
of in Midden-Brabant goed, als de gemeente Waalwijk haar zelf-
standigheid maar houdt. 42% Van de panelleden heeft deze optie 
aangekruist. Slechts 35 mensen (9%) vinden dat Waalwijk het best 
alleen kan en dat samenwerken met andere gemeenten niet nodig is. 

'Maak het centrum 
aantrekkelijk en bruisend met 

als educatief middelpunt de  

St. Jan, SLEM en schoenenmuseum 

en het Huis van Waalwijk als 
publiekstrekkers'

Suggesties voor aanpak….
 
Er zijn heel veel suggesties gegeven.  Een greep hieruit zijn:
• Beter begeleiden van ouderen, gehandicapten en mantel- 

zorgers. De zorg meer laten leiden door het menselijk  
aspect en minder door het financiële aspect;

• Meer investeren in groen en het groen terugbrengen in de 
gemeente;

• Alternatieve energiebronnen gebruiken, zoals windmolens 
en zonnepanelen;

• Nieuwe starterswoningen bouwen, huur- en koophuizen  
niet te duur maken;

• Lightrail verbinding met ‘s- Hertogenbosch en Tilburg;
• Zorgen voor een compacter winkelgebied en een andere 

invulling van de Els.

Prioriteit heeft….

Bij de open antwoordcategorie 
geven panelleden als prioriteit 
vooral aan:
• Bruisend en aantrekkelijk 

winkelcentrum : gevarieerd 
winkelaanbod en uitgaans-
gelegenheden, meer acti-
viteiten en evenementen, 
betaalbare winkelhuren en 
aantrekkelijke parkeertarie-
ven.

• Zorg- en welzijnsaanbod: 
behoud en verbeteren van 
zorg en voorzieningen met 
name voor ouderen gezien 
de vergrijzing en het feit dat 
zij langer zelfstandig blijven 
wonen.

Overige prioriteiten die vaak 
genoemd zijn, zijn: bedrijfsleven 
en werkgelegenheid, wonen, 
leefomgeving en groen, bereik-
baarheid, wegen en verkeer, 
veiligheid en overlast en overleg, 
luisteren en samenwerken met 
burgers en organisaties.

Antwoordmogelijkheid                                                           x      %                      

 Samen met andere gemeenten is niet nodig. Waalwijk   
 kan dat best alleen. 35 9%

 Samenwerken met buurgemeenten of in Midden- 
 Brabant is goed, als de gemeente Waalwijk haar  
 zelfstandigheid maar houdt.

169 42%

 Ik hecht wel aan de bestuurlijke zelfstandigheid van  
 de gemeente Waalwijk, maar de ambtelijke organisa-  
 ties van Waalwijk, Loon op Zand en Heusden kunnen 
 best fuseren.

94 23%

 Ik voel wel voor het samenvoegen van Waalwijk met   
 Loon op Zand en Heusden tot één grotere gemeente.

91 23%

 Daar heb ik een heel ander beeld bij, namelijk het  
 volgende:

15  4%

Wat gaan we doen?

Rondetafelgesprek

Op 4 oktober en 1 november  2016 
hebben er rondetafelgesprekken 
plaatsgevonden. Hierbij hebben 
zo’n 25 panelleden meegedacht 
over Waalwijk in 2025. 
Onderwerpen van gesprek: de toekomst van de binnenstad, 
de bereikbaarheid, het openbaar vervoer, meer uitgaans-
gelegenheden en stageplaatsen voor jongeren, de samen-
werking met andere gemeenten en hoe de gemeente door 
persoonlijke benadering meer inwoners kan betrekken. 

Het panel heeft o.a. de volgende tips: 
• Zorg voor meer leven in het centrum door het com- 

pacter, diverser en veel meer een plek van ontmoeten te 
laten zijn. Bijvoorbeeld door ruimte te geven aan pop-up 
stores, kunsttentoonstellingen, ZZP-ers werkplaatsen en 
door woningen te bouwen. 

• Zowel voor jongeren als ouderen is goed openbaar 
vervoer belangrijk. Stel scooters of (elektrische) fietsen 
beschikbaar vanaf stations, zorg voor betere verbin-
dingen van het Vredesplein naar andere plekken in de 
gemeente, kijk naar lightrail. 

• Leg relaties met bedrijven in Waalwijk om meer stage-
plaatsen te realiseren voor studenten zodat jongeren 
ook na hun studie makkelijker werk kunnen vinden in 
Waalwijk.

• Samenwerking met andere gemeenten is goed als het 
kostenbesparend is. Daarbij wordt er vooral gekeken 
naar De Langstraat. Samenwerking met Tilburg of 
Den-Bosch is minder interessant gezien de afstand en 
verschil in cultuur.

• Leg stellingen voor aan inwoners en geef ze daarmee 
meer stemgeluid in actuele vraagstukken.

De uitkomsten worden verwerkt in de ‘Foto van Waalwijk 
van nu’ en in de SWOT-analyse voor Waalwijk. Tijdens 
de expertmeeting op 29 november praten we verder met 
bestuurders, ondernemers, afgevaardigden van maat- 
schappelijke organisaties en hopelijk ook met u! Dit 
vormt het fundament voor de visie op Waalwijk in 2025. 
De bedoeling is dat de conceptvisie klaar is in het voor-
jaar van 2017.  Op www.facebook.com/waalwijk2025 vindt 
u het laatste nieuws over de visie op Waalwijk in 2025.


