Burgerjaarverslag
Voorwoord
Beste inwoner van de gemeente Oirschot,

Burgerjaarverslag

Hierbij presenteer ik u het burgerjaarverslag van
de gemeente Oirschot, waarin ik samen met u
terugkijk op het vorige jaar. Leef in het heden en
geloof in de toekomst maar vergeet niet om
soms ook terug te blikken naar het verleden.
We kijken terug op een jaar waarin veel
projecten en initiatieven werden opgeleverd.
Gezellige feestdagen, tentoonstellingen en
prijzen zorgen ervoor dat er elk jaar weer
interessante gebeurtenissen zijn om even uit te
lichten. Daarnaast sta ik in dit burgerjaarverslag
stil waar we onszelf op richten op het gebied van
onze dienstverlening en een aantal bijzondere
momenten die hebben plaatsgevonden.
Als burgemeester vind ik het belangrijk om u op
de hoogte te houden van wat de gemeente
allemaal doet. We doen het ten slotte allemaal
voor u, zodat u prettig kunt wonen en leven in
Oirschot.
Als gemeente Oirschot zoeken we graag
samenwerkingen op en hopen en verwachten
daarnaast ook dat van buitenaf de
samenwerking met ons ook wordt gezocht.
Hierdoor zorgen we er voor dat we terug kunnen
kijken op een jaar vol met succesvolle
gebeurtenissen waar we als gemeente Oirschot
trots op mogen zijn.
Met elkaar zijn wij een actieve samenleving.
Een samenleving die ruimte geeft aan uw
initiatieven, zodat wij daar allemaal profijt van
hebben. Met als gevolg dat de band tussen de
gemeente en inwoner versterkt wordt.
Kijk, lees en herbeleef het afgelopen jaar…
Ruud Severijns
Burgemeester

38

1.100 jaar markt in Oirschot
In november was het feest op de Oirschotse markt.
De weekmarkt vierde namelijk haar 100ste verjaardag.
Dit vierde de marktkooplieden met de inwoners van de
gemeente Oirschot en omstreken. Er was een loterijactie waar lootjes werden uitgedeeld aan bezoekers
van de weekmarkt. Daarnaast werd er vijf weken op rij tien etensbonnen verloot voor 2 personen.
Volop prijzen op de Oirschotse markt!

2. Groene Corridor

De gemeente Oirschot is samen met inwoners
en ondernemers aan de slag gegaan om de
plannen verder vorm te geven. Bewoners en
ondernemers worden de komende jaren zeer
actief betrokken bij de invulling van de
recreatieve mogelijkheden. Een van zo’n
recreatieve mogelijkheid is de brug voor fietsers, wandelaars en ander langzaam verkeer over het
Wilhelminakanaal. Deze brug maakt een rechtstreekse verbinding mogelijk tussen de historische
dorpskern van Oirschot, Moorland en de Eindhovensedijk.
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De Groene Corridor is een aantrekkelijke
13 kilometer lange verbinding tussen hartje
Eindhoven en de historische Oirschot Markt.
De gemeente Oirschot, gemeente Eindhoven
en het Brabants Landschap gaan de Groene
Corridor de komende jaren verder verfraaien
en ontwikkelen.

Meer informatie over de brug of andere projecten die betrekking hebben tot de Groene Corridor lees
je op www.oirschot.nl/groenecorridor

3. Landelijke Opschoondag 2016
Op 19 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats. De Landelijke
Opschoondag is een dag om mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen,
ook al is dit van een ander. In totaal hebben zo’n 150 volwassen en
50 kinderen geheel vrijwillig de handen uit de mouwen gestoken en in
Oost-, West- en Middelbeers, Oirschot en Spoordonk zwerfafval opgeruimd.
Een aantal waar wij als gemeente ontzettend trots op mogen zijn.
Dit jaar organiseerde de gemeente Oirschot voor het eerst de Afvalbingo in
het kader van de Landelijke Opschoondag tegen zwerfafval. De Afvalbingo is onderdeel van een
reeks van activiteiten die de gemeente Oirschot onderneemt om haar grondgebied zo veel mogelijk
vrij van zwerfafval te krijgen. Alle deelnemers stuurde een foto in van hun schoonmaakactie.
Wethouder van Hoof trok Dorpscafé/buurtbeheer Spoordonk als winnaar uit de bus. Zij hebben een
mooie barbecue voor de hele vereniging in de wacht gesleept. Proficiat!
De dag was een groot succes dankzij jullie. Bedankt!
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4. EigenWijsDag 2015
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Op donderdag 19 maart 2015 vond de
jaarlijkse EigenWijsDag plaats. Een project wat
ervoor zorgt dat leerlingen, door zelf politiek te
bedrijven, inzicht krijgen in de politiek en de
gemeentelijke vraagstukken. Derdejaars
leerlingen theoretische leerweg van het
Kempenhorst College kwamen naar het
gemeentehuis toe om in verschillende groepjes
een activiteit of project te organiseren voor het
centrum in Oirschot. ‘s Ochtends kregen de
leerlingen een rondleiding door het centrum
van Oirschot, waarna ze in het
jongerencentrum Ramblaz geïnformeerd
werden over de omgevingsvisie van de
gemeente Oirschot. Aan het einde van de dag presenteerden alle groepen hun ideeën.
Acht uiteenlopende plannen kwamen aan bod en werden beoordeeld door gemeenteraadsleden.
Uiteindelijk kwam het idee “WiFi Hotspots door het centrum van Oirschot” als winnaar uit de bus.
Het realiseren van draadloos internetverbindingen in het centrum van Oirschot sluit aan op onze
economische positie. Hierdoor wordt Oirschot aantrekkelijke, gastvrijer en leefbaarder voor inwoners
en toeristen.
Het was een geslaagde dag met veel leuke ideeën. Alle leerlingen en begeleiders van het
Kempenhorstcollege, bedankt voor jullie inzet!

5. WhatsApp
Na Facebook, Twitter en LinkedIn is de gemeente Oirschot ook voortaan online
op WhatsApp. WhatsApp wordt door jong en oud volop gebruikt en is daardoor
een mooie toevoeging voor onze communicatiemiddelen. Als gemeente willen
we onze dienstverlening aan u verbeteren en moderniseren. We willen u
sneller en makkelijker een goed antwoord geven op al uw vragen.
Geen mobiele telefoon? Maakt u zich geen zorgen. Naast WhatsApp zijn wij
nog steeds dagelijks bereikbaar per telefoon en mail.
Heeft u een vraag aan de gemeente? Stuur dan een bericht naar 06 23 20 98 13.
Binnen kantooruren beantwoorden we de vraag altijd zo snel mogelijk voor u. Bij complexe vragen
zullen we mogelijk op een andere manier contact met u opnemen.

6. Westfields Logistiek
De gemeente Oirschot is aan het inventariseren waar het zijn
bijdrage kan leveren als het gaat om de doorontwikkeling van
Brainport. Westfields is een modern en uniek bedrijventerrein
met een uitstekende ligging. Westfields is gelegen in Brainport.
Het bedrijventerrein ligt gevestigd aan de A58 en de A2 waardoor
het terrein goed bereikbaar is. Dit bevorderd de bedrijvigheid in
Oirschot en omstreken wat weer aantrekkelijk is voor winkels en
horecagelegenheden.
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7. Vluchtelingen
18 januari 2016 heeft de gemeente Oirschot vluchtelingen
welkom geheten die op worden gevangen op recreatiepark
Den Beerschen Bak in Westelbeers. 200 vluchtelingen worden
hier opgevangen voor maximaal 28 maanden. Dit benadrukte
burgemeester Ruud Severijns nogmaals tijdens het
verwelkomen van de vluchtelingen. Ook bedankte hij iedereen
voor zijn/haar aanwezigheid en de hulp die wordt aangeboden.
Onlangs staken vluchtelingen hun handen uit de mouwen
tijdens de Landelijke Opschoondag.

In een bomvolle zaal in ontmoetingscentrum Ons Mevrouw
in Middelbeers onderbrak burgemeester Ruud Severijns
zondag 10 januari 2016 de live uitzending van de
talkshow Beers’ Gebuurt om de Culturele Prijs aan de
redactieleden te overhandigen. Onder luid applaus van
het publiek namen de redactieleden de prijs, bestaande
uit een oorkonde en een geldprijs van € 500,00 in
ontvangst. De live-talkshow Beers’ Gebuurt ontving de
prijs omdat zij een breed podium aanbiedt aan talenten
uit de Beerzen en een gelegenheid creëert om in een
ongedwongen sfeer kennis te maken met dorpsgenoten
van jong en oud.
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8. Culturele Prijs

9. Vrijwilligersprijs
Op 30 december 2015 kreeg Janus Fasen uit handen
van burgemeester Ruud Severijns de Oirschotse
Vrijwilligersprijs 2015. Op een bomvolle ijsbaan omringd
door jeugdige spelers van voetbalvereniging Oirschot
Vooruit werd Janus verrast met een oorkonde en een
geldprijs van € 100,00. Janus is al vele jaren zeer actief
voor de jeugdafdeling van Oirschot Vooruit. Daar is hij
onder meer leider en trainer en is hij lid van diverse
jeugdcommissies. Daarnaast organiseert hij binnen de
voetbalclub de grote voetbaltoernooien, zoals het
Zilverenstoeltoernooi en het jaarlijkse kersttoernooi in
sporthal De Kemmer. Ook helpt Janus een handje op basisschool de Plataan en op het jaarlijkse
Oirschotse Winterparadijs op de markt.
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10. Zakgeldproject
Het zakgeldproject is een project waarbij jongeren van twaalf tot zestien jaar uit de gemeente
Oirschot een paar uurtjes per week zwerfvuil ophalen. Dit om zakgeld te verdienen, werkervaring op
te doen en om onze gemeente schoon te houden. Op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur
kun je jongeren tegen komen die onze gemeente schoon houden voor een leuk zakcentje.
Zou jij ook willen deelnemen aan het zakgeldproject? Schroom dan niet en meld je aan door te
bellen naar (0499) 58 33 33 of te mailen naar info@oirschot.nl

11. Team Wijzer

Burgerjaarverslag

De medewerkers van Wijzer zijn 2 januari 2015 in
hun nieuwe team aan de slag gegaan. Wijzer is
het nieuwe loket van de gemeente Oirschot waar
inwoners terecht kunnen met alle vragen over
zorg, werk en jeugd. Wijzer werkt in opdracht van
de gemeente en bestaat volledig uit professionele
zorg- en hulpverleners. U hoeft dus niet meer
voor verschillende vragen bij verschillende
loketten te zijn. Het voormalige Centrum voor
Jeugd en Gezin en het Lokaal Loket zijn ook een
onderdeel van Team Wijzer geworden.
Via de website www.wijzer-oirschot.nl kunt u uw
vragen stellen of contact opnemen via
(0499) 33 51 42 of door te mailen naar
info@wijzer-oirschot.nl

12. Dienstverlening
In 2015 hielpen we zo’n 10.000 inwoners aan de balie in het gemeentehuis. We merken daarnaast
dat steeds meer inwoners online hun zaken met de gemeente willen regelen. Zo werden vorig jaar
ongeveer 2 van de 3 verhuizingen al doorgegeven via www.oirschot.nl. Steeds meer zaken kunt u
op die manier digitaal met ons regelen. Makkelijk voor u en voor ons.
WhatsApp
Aansluitend bij die trend experimenteerden we in 2015 ook met WhatsApp. Heeft u een vraag aan
de gemeente, dan kunt u een berichtje sturen via WhatsApp naar 06 23 20 98 13. WhatsApp wordt
door meer dan de helft van de Nederlanders gebruikt en is daardoor een mooie toevoeging aan de
andere communicatiemiddelen van de gemeente. Binnen kantooruren beantwoorden we uw vragen
altijd zo snel mogelijk. Vanwege de vele positieve reacties hebben we inmiddels besloten om deze
service ook in 2016 voort te zetten.
Top 3 aangevraagde producten
1. Paspoort
2. Identiteitskaart
3. Rijbewijs
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Inwoners beoordelen dienstverlening gemeente met 6,6
Verder vroegen we u vorig jaar via een vragenlijst wat u vindt van de dienstverlening van de
gemeente. We willen namelijk investeren in het verbeteren van die dienstverlening. In het algemeen
beoordeelde u ons met een 6,6. U gaf onder andere aan dat de afhandelingstijd en de kwaliteit van
de informatie nog verbeterd kunnen worden. Ook moeten we als gemeente beter met u meedenken
en ons meer inleven in uw vraag. Maar er waren ook positieve punten. Zo vond een groot deel van
de mensen dat onze medewerkers vriendelijk en beleefd zijn. En dat het stellen van een vraag aan
de gemeente redelijk eenvoudig is. Een overzicht van alle resultaten van het onderzoek vindt u op
www.burgerpaneloirschot.nl/resultaten. Wethouder Raf Daenen: “Als gemeente nemen we deze
resultaten zeer serieus. We gaan hier het komende jaar volop mee aan de slag. We zijn niet
tevreden met een beoordeling van een 6,6 en streven naar een betere score bij een volgende
meting in 2017.”
Ruimere openingstijden

13. Woningbouwprojecten
Tamboer
Het plan Tamboer bestaat uit 35 woningen in
verschillende typen en is gelegen achter de
brandweerkazerne in Oirschot. In 2015 hebben
we de twee resterende bouwkavels verkocht.
De twee-onder-een-kapwoningen aan de
Tamboer en de Keizerweg zijn in 2015 allemaal
verkocht en gebouwd. Op de Oude Grintweg na,
is het gebied voorzien van definitieve bestrating
en groen.

Burgerjaarverslag

In 2015 zorgden we ook voor ruimere openingstijden van het gemeentehuis. Ook in de middagen
kunt u nu terecht in het gemeentehuis voor uw vraag of verzoek. Voor de meesten producten vragen
we u vooraf een afspraak te maken. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en hoeft u niet te
wachten; we helpen u dan op het afgesproken tijdstip. Voor een aantal zaken kunt u ook zonder
afspraak terecht in het gemeentehuis. Meer hierover leest u op www.oirschot.nl/openingstijden.
Overigens zijn de ruimere openingstijden begin 2016 geëvalueerd en nog verder verruimd:
van april tot en met juli experimenteren we met een extra avondopenstelling op donderdag.

Lubberstraat
Op de locatie Lubberstraat in Spoordonk zijn de laatste CPO-woningen (in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap realiseren bewoners eigen woonwensen) aan het begin van het jaar
opgeleverd. Daarnaast heeft Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte nog enkele kavels
voor vrijstaande woningen verkocht in 2015. Met Janssen de Jong hebben we een overeenkomst
gesloten; dit bedrijf gaat nog 8 woningen realiseren in fase 1. Ook zijn we gestart met de
voorbereidingen voor fase 2. Op de grond die de gemeente daar nog in bezit heeft, willen we een
nieuwe CPO-ontwikkeling mogelijk maken.
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De Hille
We gaan vrije sector-huurwoningen realiseren in De Hille én Moorland-Oost. Dit is na een
aanbestedingstraject gegund aan Van Wanrooij Projectontwikkeling. Ook zijn we met de
voorbereidingen gestart voor een CPO-project voor 12 tot 15 koopwoningen, waarvan minimaal
6 bedoeld zijn voor starters. Met woningcorporatie Wooninc. hebben we onderhandeld over een
nieuwe fase met sociale koop- en huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Verder zijn alle
vrije bouwkavels verkocht.
De Reep
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In het plan De Reep in Oirschot hebben
geïnteresseerden de kans gekregen om met
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
hun eigen woning te realiseren. De bouw van
15 starterswoningen en 5 woningen voor overige
belangstellenden is in september 2015 gestart.
We verwachten dat deze gereed zijn in het
voorjaar van 2016.

H2Oostelbeers
Op de locatie H2O in Oostelbeers zijn in 2015
6 twee-onder-een-kapwoningen verkocht en 2 bouwkavels.
De nieuwe wijk H2Oostelbeers bestaat in totaal uit
92 woningen. De laatste jaren zijn er in deze wijk al
35 woningen gerealiseerd.

Moorland-Oost
We zijn overeenkomsten aangegaan voor het
realiseren van vrije sector-huurwoningen met
Van Wanrooij Projectontwikkeling. De sociale
huur- en koopwoningen die in opdracht van
Wooninc zijn gebouwd door Van Wanrooij
Projectontwikkeling, zijn opgeleverd in 2015.
Daarnaast zijn nog enkele bouwkavels verkocht
aan Slingerbos.
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14. Leefbaarheidsnetwerken
In 2015 is er een start gemaakt met een andere manier van
samenwerken met de buurtbeheerprojecten ( De Pullen-Ekerschot,
De Notel, De Hei, Centrum-Gildewijk, Spoordonk en Middelbeers)
Dorpscafé Spoordonk, Dorpsraad Oostelbeers en Stichting Mooi Straten
(de leefbaarheidsnetwerken). We hebben hiervoor een plan van aanpak
geschreven met de naam Hart voor Leefbaarheid. Eén van de
onderdelen was dat alle leefbaarheidsnetwerken een eigen
leefbaarheidsplan zouden maken voor hun buurt of wijk. Dit hebben ze
gedaan, voor 2016 werken alle leefbaarheidsnetwerken met de
gemeente samen op basis van hun zelfgemaakte leefbaarheidsplan.
Met de komst van deze leefbaarheidsplannen, is het convenant
buurtbeheer vervallen.

KO en penning:
In 2015 zijn Koninklijke onderscheidingen
uitgereikt aan 1 vrouw en 8 mannen.
Er is 1 penning van verdiensten uitgereikt.

Inwonersaantal
per 31 december 2015:
0 t/m 14 jaar:
15 t/m 29 jaar:
30 t/m 44 jaar:
45 t/m 59 jaar:
60 jaar en ouder:

18.203
2.808
3.120
2.758
4.628
4.889

16. Cijfers van klachten en bezwaren
In het jaar 2015 zijn er 12 klachten binnengekomen. Dat waren er in 2014 nog 7.
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15. KO en penningen en inwoners Oirschot

Van deze 12 klachten zijn er:
- Gegrond: - Ongegrond: 2
- Praktisch opgelost: 6
- Niet verder in behandeling genomen (geen klacht): 1
- nog in behandeling: 3
In 2015 heeft de Nationale Ombudsman 1 Oirschotse klacht ontvangen. Het dossier is door de
Nationale Ombudsman gesloten met de afdoeningswijze “verwijzen of informeren”.
Daarnaast zijn er in 2015 totaal 88 (waarvan 51 in 1 zaak) bezwaarschriften ingediend. In 2014
waren dat er nog 30. Op 1 januari 2015 waren er nog 3 (in 2014 ingediende) bezwaarschriften in
behandeling.
In 68 zaken heeft de commissie in 2015 (2014: 28) advies uitgebracht. Op 31 december 2015 lagen
er nog 3 af te handelen zaken. Van de 68 adviezen zijn er
- 2 bezwaarschriften : gegrond
- 9 bezwaarschriften: ongegrond
- (6) 51 bezwaarschriften: (kennelijk) niet-ontvankelijk
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17. Veiligheid
Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen zetten we voortdurend de schouders
eronder om Oirschot veilig te houden. In Oirschot kun je veilig wonen, werken en verblijven.
Daarvoor spant de hele Oirschotse bevolking zich in. We blikken terug op het afgelopen jaar.
In het verkeer, op straat en in de woonwijk
Het aantal verkeersongevallen bleef ongeveer gelijk, echter de ervaren verkeersoverlast steeg met
een derde. Het aantal vernielingen neemt de laatste jaren af en is een kwart minder vergeleken met
2014. Jeugdoverlast nam ook weer af, vergeleken met 2014 zelfs met 58,6%. Het aantal inbraken in
woningen verminderde in 2014 met ruim de helft, echter het nam in 2015 weer met een derde toe.
We noteren in 2015 68 woninginbraken waarvan 18 pogingen.
Levensreddend handelen bij hartfalen en ambulancezorg
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In Oirschot zijn voldoende AED apparaten en hiervoor opgeleide mensen. Voor de locaties waar een
AED is zie: http://www.ehbo-oirschot.nl/AED_locaties.htm Dit is een welkome aanvulling op het
ambulancevervoer en de inzet van de twee First Responder teams van de brandweer.
De aanrijdtijden van de ambulance zijn in 2015 verbeterd tot de hiervoor geldende norm.
Evenementen, uitgaansgelegenheden, alcohol- en druggebruik
Evenementen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen en waren vooral gezellig.
Om incidenten vergelijkbaar met het Monstertruckincident Haaksbergen te voorkomen is de
integrale advisering voor evenementen met risico geoptimaliseerd. Het uitgaansleven bracht relatief
weinig overlast met zich mee. Horeca ondernemers, uitbaters van sportkantines, ouders en
bezoekers nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Veel ouders en steeds meer jongeren zijn
gevoelig voor het argument dat alcohol de hersenen aantast en passen hun drinkgedrag hierop aan.
Voor de preventie van overmatig alcoholgebruik is er nu een protocol/ sanctiebeleid. Helaas neemt
het gebruik van drugs door ouderen en jongeren toe.
Oirschot Veilig/ Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot
Samen met SBBO en de ondernemersverenigingen OIC en OVO en de diverse ondernemers is een
veilig ondernemersklimaat gerealiseerd. Het camerasysteem op bedrijventerrein de Scheper is in
verband met de uitbreiding ervan aangepast. De camerasystemen op De Stad en De Scheper zijn
getest door het in scene zetten van simulatie inbraken. De surveillance is geoptimaliseerd door een
meer strategisch en wisselend tijdschema aan te houden en gebruik te maken van de diensten van
een beveiligingsbedrijf gevestigd op De Scheper. Dit heeft geresulteerd in nog maar enkele
inbraakpogingen.
Winkeldiefstal, fietsendiefstal, diefstal uit voertuigen
Aangiften van winkeldiefstal daalden van 23 in 2014 naar 12. 76 fietsen werden gestolen tegen
57 in 2014. Inbraak voertuigen liep terug van 65 naar 48.
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Bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Voortaan past gemeente Oirschot het Damoclesbeleid toe waardoor het mogelijk is om
drugspanden te sluiten. Vier bouwwerken zijn voor de duur van zes maanden gesloten en bij een
woning is de huurovereenkomst ontbonden. De eigenaren van twee woningen waarin hennep werd
geteeld hebben een bestuurlijke waarschuwing gekregen. Via de wet Bibob werd de integriteit van
9 aanvragers van drank- en horeca vergunning en ook bouwvergunning getoetst. In een geval heeft
dit geleid tot het niet vestigen in onze gemeente. In samenwerking met belastingdienst, politie en het
openbaar ministerie zijn twee criminele samenwerkingsverbanden aangepakt. Medewerkers van de
gemeente zijn getraind in het herkennen van signalen om mensenhandel tegen te gaan.
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
In onze regio worden door ongeveer 300 ambtenaren van de 21 gemeenten, het Waterschap en ook
vrijwilligers van het Rode Kruis inspanningen geleverd voor bevolkingszorg. Van crisiscommunicatie
tot nazorg zijn deze mensen er klaar voor. In de regio Brabant Zuidoost waren er ruim 90 incidenten,
waarbij de operationele hulpdiensten en bevolkingszorg in actie kwamen.

Het is handig om op www.crisis.nl te kijken voor informatie ter voorbereiding op en tijdens een ramp.
Op deze site vindt u de risicokaart. Door het ingeven van je postcode zie je welke risico’s er in je
directe omgeving zijn.
Dierziekten
Ondanks de uitbraken van vogelgriep bij meer dan 60 bedrijven in Frankrijk en ook enkele in onze
regio waren er in Oirschot gelukkig geen. De laatste jaren is er naast de meer bekende zoönose
Q-koorts ook aandacht voor het Hepatitis E virus dat in varkens maar ook in wild kan voorkomen.
Besmettingen van mensen binnen de varkenssector en ook de veterinaire sector doen zich in
toenemende mate voor. Gelukkig beperkt dit zich tot milde ziekteverschijnselen en tijdig vastgesteld
is het goed te behandelen. Er is een strenge controle op de naleving van vaccinatieplicht en
hygiëne. Dit om de kans dat mensen ziek worden zo klein als mogelijk te houden.

Heilige Eik
Foto: Marc van den Hout
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Wat te doen bij een ramp?
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