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1. Voorwoord
Ieder voorjaar blik ik met u even terug op het voorgaande
jaar. 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.
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Inhoud:

In 2010 hebben we onze blik gericht op de toekomst.
We zijn gestart met het opstellen van een Toekomstvisie
voor het jaar 2030. Samen met de inwoners dachten we
na over zaken als cultuurhistorische en landschappelijke
waarden, de economie en het sociaal-maatschappelijk
perspectief. We zijn ons er van bewust dat de toekomst
niet volledig maakbaar is, maar wel beïnvloedbaar.
Inmiddels is de Toekomstvisie afgerond. Dit document
dient nu als basis voor de beslissingen die we in de
toekomst nemen.
Ook stond 2010 in het teken van verkiezingen.
Op 3 maart koos u een nieuwe gemeenteraad en kort
daarna werden de nieuwe wethouders aangesteld.
Samen met hen zorg ik ervoor dat u zo prettig mogelijk
kunt wonen en leven in de gemeente. In dit burgerjaarverslag leest u hoe we dat in 2010 hebben gedaan.
Dit jaar verschijnt het burgerjaarverslag voor het eerst
als onderdeel van de gemeentegids. De gemeente moet
de komende jaren veel bezuinigen. Door dit verslag op te
nemen in de gemeentegids die we jaarlijks verspreiden,
besparen we de kosten voor een aparte uitgave.
Ik hoop dat u dit verslag op prijs stelt en ben natuurlijk
erg benieuwd naar uw reactie. Ik zie deze graag per
e-mail tegemoet via r.severijns@oirschot.nl of per brief
via Postbus 11, 5688 ZG Oirschot.
Ruud Severijns
Burgemeester
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2. (Digitale) dienstverlening

Met betere dienstverlening en minder regels meer
bereiken. Dat is de uitdaging waar de overheid voor
staat. Gemeenten hebben daarin, als meest nabije
overheid, een bijzondere positie. Via diverse kanalen
vindt er communicatie plaats tussen u en de gemeente
Oirschot. Denk hierbij aan fysieke contacten
(via de balie in het gemeentehuis), telefonische
contacten, contact via brieven en digitale contacten
(via e-mail en de website www.oirschot.nl)

2.1 Doel

Het doel is om onze dienstverlening aan te laten sluiten
op de veranderingen die de samenleving nu doormaakt.
De dienstverlening moet dan ook zo flexibel zijn dat
deze mee kan blijven veranderen. Een voorname
impuls voor het project Dienstverlening is de landelijke
ambitie. Voor 2015 moeten gemeenten de eerste ingang
tot de hele overheid worden voor burgers, bedrijven en
instellingen.

2.2 Hoe bereiken we dit doel?

Om dit doel te bereiken zijn er projecten opgestart op
het gebied van Digitalisering, Burgergerichtheid en
Meten is weten. Deze projecten zijn noodzakelijk om
de elektronische overheid te realiseren en hebben een
verplicht karakter.
De rubriek ‘Digitalisering’ omvat projecten die onze
digitale dienstverlening verbeteren, zoals het online
beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. In de
projecten binnen de rubriek ‘Dienstverlening’ staat het
contact tussen u en de gemeente centraal, bijvoorbeeld
door het verkorten van wachttijden bij de publieke
balie. De categorie ‘Meten is weten’ is opgebouwd uit
projecten waarin uw tevredenheid over de gemeentelijke (digitale) dienstverlening wordt gemeten.
Denk hierbij aan de enquête ‘Dienstverlening’ die u
vorig jaar heeft ontvangen.

2.3 Welke resultaten hebben we in 2010 bereikt?
Basisregistraties
De gemeente ligt op schema met de invoering van de
basisregistraties. Dit betekent dat we de meest
gevraagde en gebruikte gegevens als adressen en
persoonsgegevens in een stelsel van registraties aan het
vastleggen zijn. Zo voorkomen we dat u ons steeds
dezelfde gegevens moet doorgeven.
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Omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omgevingsrechten
(Wabo) is per 1 oktober ingevoerd.
Dit is een grote stap voor onze inwoners. U kunt nu één
omgevingsvergunning aanvragen waarvoor u vroeger
vaak veel afzonderlijke vergunningen moest aanvragen
(bijvoorbeeld een kapvergunning, een inritvergunning
en een bouwvergunning).
Digitaal loket
Via het Digitaal Loket op www.oirschot.nl kunnen
producten en diensten worden opgevraagd. Klachten en
meldingen van problemen in de openbare ruimte
kunnen direct via dit loket worden gemeld. U kunt
digitale formulieren downloaden of online invullen,
betalen en opsturen.
Waar staat je Gemeente
De gemeente Oirschot heeft in 2009 meegedaan aan het
onderzoek Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen.
De resultaten zijn in 2010 bekend geworden.
1. Het cijfer van de inwoner als kiezer:
2. Het cijfer van de inwoner als klant:
3. Het cijfer van de inwoner als onderdaan:
4. Het cijfer van de inwoner als partner:
5. Het cijfer van Burger als wijkbewoner:

5,0
7,5
6.1
5,2
6,9

Onze gemeente scoort relatief laag op de onderdelen
‘Inwoner als kiezer’ en ‘Inwoner als partner’.
Deze constatering is ook door de nieuwe gemeenteraad
gemaakt. Het is de raadsbrede intentie om, in de
komende raadsperiode de burger meer te betrekken bij
het beleid. Burgerparticipatie vormt dan ook een
belangrijk speerpunt voor het nieuwe bestuur.

2.4 Hoe gaan we verder?

De projecten in 2011 zijn gericht op een nieuwe manier
van werken. Uiteindelijk moet dit leiden tot de
inrichting van een Klantcontactcentrum, waar u ten alle
tijden terecht kan met een vraag over de status van uw
aanvraag, klacht of melding.

Top 5 meest geraadpleegde producten op
www.oirschot.nl:
1. Wob-verzoek
2. Paspoort
3. Nederlandse identiteitskaart
4. Rijbewijs
5. Klacht tegen ambtelijk optreden

Top 5 meest gevraagde producten aan de
centrale balie:
1. Rijbewijs
2. Nederlandse identiteitskaart
3. Paspoort
1. Uittreksels
2. Verklaring omtrent gedrag

De inwoners van Oirschot hebben het recht om
aangenaam te kunnen leven. Daarom voert de
gemeente een actief veiligheidsbeleid, waarbij sociale
controle een normaal begrip is en waar mensen die in
de fout gaan worden gecorrigeerd. Samen met actieve
inwoners zorgen we voor een veilige woon-, werk- en
leefomgeving.

3.1 In de buurt

Door goede voorlichting aan inwoners en de inzet en
zorg van veel burgers, verenigingen en het wakende
oog van toezichthouders en agenten is het aantal
incidenten in 2010 licht gedaald. In de kern Oirschot
daalde het aantal woninginbraken tot 45. In de Beerzen
steeg het tot 32. Voor de regio Zuidoost Brabant is een
speciaal woninginbrakenteam geformeerd.
Door de komst van het intelligent draadloos camera
observatiesysteem is het aantal bedrijfsinbraken de
laatste jaren met 75% gedaald.
De extra investering in jongeren die dreigen af te
glijden heeft resultaat opgeleverd. De zich in winkel
gebied De Poort, nabij de Haven en op de Molenweide
in woonwijk de Notel ophoudende groepen jongeren
waren slechts licht overlastgevend.
In 2010 werden negen aangiften gedaan van ernstige
vormen van huiselijk geweld, maar er werden door de
burgemeester geen huisverboden opgelegd.
Door oplettendheid van toezichthouders en ook
inwoners zijn vijf hennepkwekerijen ontmanteld.
Door de actieve medewerking van het Kempenhorst
college is een aantal jonge drugsgebruikers in een
zorgtraject terecht gekomen.
In 2010 zijn extra controles verricht om vernielingen
tegen te gaan. De laatste jaren is er gelukkig een
dalende trend.

3.2 Op straat

Het aantal verkeersongevallen week in 2010 niet af van
het gemiddelde. Er waren 31 aanrijdingen met letsel en
gelukkig geen dodelijke slachtoffers. De politie heeft
vooral in de woonwijken gecontroleerd op snelheidsovertredingen.

3.3 Evenementen

Oirschotse evenementen worden in samenspraak met
belanghebbenden en operationele diensten goed
voorbereid en zijn dan ook prima verlopen. Toch waren
er nog drie meldingen van geluidsoverlast.
De gemeente, de horeca en evenementenorganisaties
nemen serieuze maatregelen om te voorkomen dat
alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 16.
Toch heeft de VWA een overtreding geconstateerd en
een boete opgelegd aan een stichting.

3.4 Ambulances

De aanrijdtijden van ambulances zijn in Oirschot
liggen voor een deel nog steeds boven de normtijd.
Bestuurders en ambtenaren doen hun uiterste best om

hun gesprekspartners in alle mogelijke regionale
overleggen ervan te overtuigen dat dit beter moet zijn.

3.5 AED’s

In de hele gemeente is een netwerk van AED’s
(hart defibrillatoren). In 2010 kwamen er twee extra
apparaten bij. Het Rode Kruis en de EHBO monitoren
deze voorziening en kunnen reanimatie opleidingen
verzorgen.

4. Handhaving
Binnen het handhavingsbeleid heeft de gemeente een
aantal speerpunten benoemd. Allereerst het verbeteren
van de communicatie, zodat we overtredingen zoveel
mogelijk kunnen voorkomen. Daarnaast de leefbaarheid en veiligheid op straat via het aanpakken van de
zogenaamde ‘kleine ergernissen’. Vervolgens door
overtredingen zoveel mogelijk in de kiem te smoren.
Tenslotte het afschaffen van onnodige en onduidelijke
regels.
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3. Veiligheid

4.1 Voorkomen is beter dan genezen!

In 2008 hebben we beleid opgesteld om overtredingen
te voorkomen door beter te communiceren. Daarbij is
ons motto: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Ons doel
is allereerst om beter uit te leggen welke regels er
gelden en waarom deze er zijn.  Daarnaast leggen we u
uit op welke wijze we optreden als u zich toch niet aan
deze regels houdt. Daarbij is ons uitgangspunt dat we
altijd in gesprek willen blijven met een overtreder.
Het gaat ons dan om een persoonlijke benadering.

4.2 Welke resultaten hebben we in 2010 bereikt?

We hebben onze brieven aangepast zodat deze
duidelijker en begrijpelijker zijn voor u als inwoner van
onze gemeente.
Daarnaast bellen we u voortaan eerst op voordat u een
brief van ons krijgt.Verder hebben we via een reeks
artikelen in het Oirschots Weekjournaal geprobeerd om
u te informeren over waarom welke regels gelden.
Kleine ergernissen
Kleine ergernissen vormen vaak een grote ergernis
voor u als inwoner. We hebben in 2010 dan ook
gecontroleerd op overlast door hondenpoep, afval
dumping, fout parkeren en burenoverlast. Ook overlast
van horeca-bedrijven en evenementen valt onder kleine
ergernissen.
Bij horeca-activiteiten en evenementen hebben we, in
samenwerking met de politie, vooral gelet op geluidsoverlast, naleving van sluitingstijden, brandveiligheid
en openbare orde. Voorafgaand aan en tijdens carnaval,
de kermis (in Oostelbeers, Middelbeers, Oirschot en
Spoordonk), WK voetbal en de kerst hebben wij
steekproefsgewijs de horecabedrijven gecontroleerd op
brandveiligheid.
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Jaarverslag 2010
Dit is een greep uit de activiteiten op het gebied van
handhaving in 2010. Daarnaast hebben we ons ook
bezig gehouden met de permanente bewoning van
recreatieverblijven, diverse bedrijven gecontroleerd en
deelgenomen aan een aantal regionale projecten.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar het
Jaarverslag handhaving 2010. Dit verslag vindt u op
www.oirschot.nl.

5. Burgerparticipatie
Wij willen graag uw mening horen. U kunt zo een
waardevolle bijdrage leveren aan nieuwe plannen en
beleid. U bent namelijk deskundige van uw eigen
leefomgeving. Zowel de gemeenteraad als het college
streven naar een open en transparant werkende
gemeentelijke organisatie.

5.1 Toekomstvisie Oirschot 2030

In het najaar van 2010 is de gemeente Oirschot gestart
met het ontwikkelen van een Toekomstvisie Oirschot
2030. Deze Toekomstvisie moet een stuk van iedereen
worden: de meningen, wensen en ideeën van de
inwoners van Oirschot zijn hierin verwoord. Voor het
verzamelen van deze meningen, wensen en ideeën van
de inwoners van Oirschot zijn we letterlijk de samen
leving ingedoken. We hebben in totaal 9 avonden
georganiseerd in Oirschot en de kernen waar steeds een
ander thema of een andere doelgroep centraal stond.
De uitkomsten hiervan vormen een belangrijke basis
voor de Toekomstvisie Oirschot 2030.
De Toekomstvisie Oirschot 2030 is in het 2e kwartaal
van 2011 door de Oirschotse gemeenteraad vastgesteld.

5.2 IDOP

De gemeente Oirschot vindt de leefbaarheid in de
kleine kernen van groot belang. Daarom hebben we in
2008 samen met de inwoners, en integraal
Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld voor
Spoordonk en Oostelbeers. Daarin staat wat er moet
gebeuren om deze dorpen nu en in de toekomst leefbaar
te houden.
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Voortraject
In 2009 en begin 2010 hebben we samen met de
Dorspraad Oostelbeers en Buurtbeheer/Dorpscafé
Spoordonk een subsidieaanvraag gemaakt.
Deze subsidie is inmiddels toegekend. Dit betekent dat
we voor Spoordonk in aanmerking komen voor een
subsidie van ruim € 400.000 en voor Oostelbeers
ongeveer € 550.000.
We gaan samen met de Dorpsraad Oostelbeers en
Buurtbeheer/Dorpscafé  Spoordonk verder met de
uitvoering van deze plannen.
Spoordonk in 2010
Voor Spoordonk betekent dat onder meer een renovatie
en opwaardering van de school, de gymzaal en
gemeenschapshuis Den Deel. De functionaliteit van
Den Deel wordt vergroot en het is de bedoeling dat het
nog meer het ontmoetingscentrum van Spoordonk
wordt. Daarnaast is de verkeersveiligheid heel
belangrijk voor de leefbaarheid in Spoordonk. Er zijn
al maatregelen getroffen om de schoolroute veiliger te
maken. We zijn druk bezig met de oversteekbaarheid
van de Spoordonkseweg en we gaan aan de slag met de
inrichting van een 60 km-zone. Verder werkt
Buurtbeheer/Dorpscafé Spoordonk actief aan de
leefbaarheid. Veel projecten uit de oplegger zijn door
het Dorpscafé opgepakt en uitgevoerd. Zo is er een
banenpool/talenbank opgezet. Ook organiseren zij
jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst, een kerstdiner
voor (alleenstaande) ouderen en een picknick op
Koninginnedag.
Oostelbeers in 2010
In Oostelbeers heeft woningbouw de hoogste prioriteit.
Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de starters.
Daarnaast wil de Oostelbeerse bevolking het
Dorpsplein als gemeenschapshuis behouden.
Verder gaan we aan de slag met de herinrichting van
het Kerkplein, Kerkstraat en pastorietuin, het realiseren
van een gildeterrein, een evenemententerrein en de
herinrichting van het gebied Oude Toren. Ook de
verkeersveiligheid en het groener inrichten van de
entree van Oostelbeers staan op het programma.
De Dorpsraad heeft samen met de gemeente een aantal
projecten uitgevoerd zoals het plaatsen van een
speeltoestel voor de 10+ jeugd, het plaatsen van
entreeborden bij de invalswegen, bankjes op het
kerkhof en het realiseren van een bushokje.

5.4 Jeugdgemeenteraad
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5.3 Jongerenpanel Oirschot

Protest tegen woningnood voor jongeren in 2010
Het Jongerenpanel Oirschot (JPO) bestaat uit een groep
enthousiaste jongeren uit de gemeente Oirschot.
Het Jongerenpanel bestaat sinds 2007 en komt op
voor de belangen van jongeren uit de hele gemeente.
Het Jongerenpanel adviseert de gemeente over
uiteenlopende onderwerpen. Door enquêtes af te nemen
onder jongeren in de gemeente Oirschot, houdt het
Jongerenpanel in de gaten wat er onder de jeugd leeft.
Zo heeft het Jongerenpanel in 2010 meegedacht over
het gemeentelijk jeugdbeleid, het accommodatie- en
tarievenbeleid en de Woonvisie. De gemeente is
momenteel bezig met het realiseren van een Centrum
voor Jeugd en Gezin en heeft het Jongerenpanel is
gevraagd hierover mee te denken.  
Activiteiten in 2010
Daarnaast organiseert het Jongerenpanel met enige
regelmatig praatcafés. Dit zijn discussieavonden
waarbij jongeren met raadsleden in gesprek gaan over
actuele onderwerpen. Houd de website www.jpo.nu in
de gaten voor de data van de volgende praatcafés!
Ook de realisatie van voldoende woonruimte voor
jongeren heeft bij het Jongerenpanel veel aandacht.
In 2010 heeft het Jongerenpanel een protestactie
gehouden om hiervoor aandacht te vragen.
Tot slot verstrekt het Jongerenpanel subsidies aan
projecten voor en door jongeren. De gemeente heeft
hiervoor een potje beschikbaar gesteld met als
bedoeling het aantal jongerenactiviteiten in de eigen
gemeente te stimuleren.

De jeugdgemeenteraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de groepen 7 en 8 van de basisscholen
in de gemeente Oirschot. Zij praten over zaken die zij
belangrijk vinden en waarover zij hun stem willen laten
horen. In het schooljaar 2009-2010 vergaderde de
jeugdgemeenteraad over de verkeersveiligheid voor
kinderen, meer speelgelegenheid voor de jongeren en
de zorg voor natuur en milieu.
Activiteiten in 2010
Naast vergaderen gingen de jeugdraadsleden ook
regelmatig op stap. Ze hielpen mee met de Landelijke
Opschoondag, waren aanwezig bij de 4 mei herdenking
bij de Heilige Eik, hielpen de Jagersvereniging mee
met het plaatsen van wildspiegels aan de
Eindhovensedijk en bedankten de mensen van de
veilige honken voor hun jarenlange belangeloze inzet
persoonlijk met een heerlijk presentje. Ook waren de
jeugdgemeenteraadsleden aanwezig bij de officiële
opening of onthulling van de kermis in Oirschot,
het speelbos de Kemmer en het herdenkingsmonument
aan de Drossaard.
De jeugdgemeenteraad sloot het raadsjaar af met een
door de vrijwilligers van IVN Oirschot uitgezette
educatieve speurtocht in het speelbos de Kemmer.
Na de ontdekkingen in het bos hebben de kinderen
genoten van een heerlijke, voor een deel uit de natuur
gehaalde en zelf bereide maaltijd
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6. Een klacht over de gemeente?
Een melding over de openbare
ruimte? Kom er mee!
U bent niet tevreden over de afhandeling van uw brief?
Misschien vindt u dat u niet juist bent geïnformeerd of
wilt u een klacht over kapotte straatverlichting?
Dan kunt u een klacht of melding indienen bij de
gemeente Oirschot.

6.1 Klacht over ambtenaar of bestuurder

Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door
bestuurders of ambtenaren bent behandeld, dan kunt u
hierover een klacht indienen bij de gemeente. Eerst
wordt er bekeken of de klacht misschien informeel is
op te lossen. Als dat niet mogelijk is, dan wordt u
gehoord en volgt er een uitspraak op de klacht.
Als u ontevreden bent over de uitkomst van de
klachtafhandeling, dan kunt u deze afhandeling nog
voorleggen aan de Nationale ombudsman.
In 2010 zijn er 10 klaagschriften ontvangen (2009: 14).
Van deze 10 klaagschriften hebben we er 7 in goed
overleg met de klager informeel kunnen oplossen.
Van de overige 3 klaagschriften omvatte één klaagschrift 7 verschillende klachten, één klaagschrift
6 klachten en één klaagschrift 1 klacht. In het totaal
heeft de gemeente zich in 2010 dus 14 keer over een
klacht uitgesproken.
Van de 14 klachten zijn 2 klachten niet verder in
behandeling genomen 12 klachten zijn ongegrond
verklaard omdat er volgens de wet een andere
procedure moest worden gevolgd.
In 2010 heeft de Nationale ombudsman één klacht
vanuit de gemeente Oirschot behandeld. De Nationale
ombudsman heeft deze klacht ongegrond verklaard.
Officiële klachten 2010
Niet in behandeling genomen
Ongegrond verklaard
Behandeling klacht door Nationale Ombudsman

14
1
12
1

De klachtenregeling van de gemeente Oirschot staat
vermeld op www.oirschot.nl en ligt ter inzage in het
gemeentehuis.

6.2 Meldingen over de openbare ruimte

De gemeente hecht veel waarde aan haar meldsysteem.
Dit systeem is 24 uur per dag en 7 dagen in de week
beschikbaar via www.oirschot.nl. Via dit meldsysteem
kan iedere (niet)inwoner contact zoeken met de
gemeente over opvallende zaken in de openbare ruimte.
In  2010 hebben we 1605 meldingen ontvangen via een
aantal ingangen.
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Het aantal meldingen via de telefoon en via de website
ontlopen elkaar weinig, namelijk 700 per ingang.
De rest vindt zijn weg via het loket bij de centrale
balie, email of per brief.
Sinds 2010 is het mogelijk om de website klacht of
melding te ondersteunen met foto’s, die bij de melding
bijgevoegd kunnen worden.
De meldingen top 3 over 2010 ziet er als volgt uit:
1. meldingen over de openbare verlichting: 25,8%
2. meldingen betreffende straten, pleinen en andere
wegen: 22%
3. meldingen over riolering en vormen van
wateroverlast: 13,6%
De percentages wijken niet bijzonder af van de
percentages over 2009. We waren in staat om 98,7%
van de klachten binnen de gestelde termijn af te
handelen. Dit percentage ligt iets lager dan het
percentage in 2009, namelijk 99,3.

7. Bewaar tegen een besluit
Dagelijks neemt het gemeentebestuur beslissingen op
aanvragen die u en andere inwoners hebben gedaan
voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld een bouwaanvraag of
een uitkering. Als u het niet eens bent met een beslissing van het bestuur, dan kunt u - meestal - bezwaar
maken.
De zaak wordt dan nog eens opnieuw door het
bestuursorgaan beoordeeld. Het bestuursorgaan laat
zich hierbij adviseren door een externe onafhankelijke
adviescommissie, die de belanghebbenden hoort.
In 2010 zijn er in totaal 66 bezwaarschriften ingediend
(in 2009: 84). Hiervan zijn er 46 door de bezwaarschriftencommissie in 2010 behandeld.
De overige resultaten zijn:
Ongegrond
Gegrond
Niet ontvankelijk
Ingetrokken na hoorzitting
Aangehouden
In behandeling

2010
19
  7
16
1
0
3

2009
26
7
18
0
1
3

Op de goede weg? In 2010 is het aantal bezwaarschriften gedaald ten opzichte van 2009

We vinden het belangrijk dat de jeugd van 0 tot 23 jaar
zich in Oirschot goed kan ontwikkelen en zich goed en
prettig voelt. Zo krijgen jongeren de gelegenheid om
actief deel te nemen aan het leven en de activiteiten in
Oirschot

8.1 Jeugdbeleid

Dit is dan ook het uitgangspunt van het jeugdbeleid dat
de gemeenteraad voor de 2009 tot en met 2012 heeft
vastgesteld. Het jeugdbeleid heeft de gemeente
geschreven met de actieve inbreng van verschillende
mensen: ouders, jongeren, verenigingen, het onderwijs
en maatschappelijke instellingen.
Het jeugdbeleid richt zich op een brede doelgroep van
jongeren tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers.
De gemeente wil dat deze groep in onze gemeente
prettig kan wonen, werken en recreëren. Dit betekent
we ons richten op de activiteiten die in de nota
jeugdbeleid zijn opgenomen. Dit deden we in 2010 op
verschillende manieren, zoals het onderhouden en
realiseren van voldoende speelplekken, het in stand
houden en stimuleren van het jongerenwerk, het
stimuleren van starterswoningen en het beschikbaar
stellen van een bijdrage voor een jaarlijks evenement
voor de jeugd.
Daarnaast gaf de gemeente speciale aandacht voor een
kleine groep jeugd waar het minder goed mee gaat en
die extra ondersteuning nodig heeft. De gemeente
ondersteunde ouders in hun opvoedende taak bijvoorbeeld via opvoedspreekuren (bij bijvoorbeeld peuterspeelzalen en scholen) en opvoedingsmarkten.
Daarnaast financierde de gemeente voorlichtingslessen
aan kinderen en jongeren over uiteenlopende onder
werpen. Zo kregen kinderen van groep 7 en 8 op de
Oirschotse basisscholen voorlichting over alcohol- en
drugsgebruik en roken. En op het Kempenhorst kregen
leerlingen voorlichting over verantwoord omgaan met
geld en budgettering. Vanuit Bureau Halt financierde de
gemeente de jaarlijkse vuurwerkcampagne.

De gemeente heeft in 2010 in kaart gebracht welke
hulp er in de gemeente voor jongeren, ouders en
gezinnen beschikbaar is en wat de komende jaren
extra nodig is. Ook is samen met de verschillende
organisaties die werkzaam zijn op dit werkterrein
gekeken welke zaken extra aandacht nodig hebben om
de geboden hulp te verbeteren. Middels een peiling
onder ouders en jongeren, heeft de gemeente in beeld
gekregen waar ouders en jongeren zelf behoefte aan
hebben. De bedoeling is om in het najaar van 2011 het
CJG te openen. Het CJG wordt ondergebracht bij het
Lokaal Loket in De Enck, daarnaast ontwikkelt de
gemeente speciaal voor het CJG een website waar
ouders en jongeren met vragen over opvoeden en
opgroeien terecht kunnen en informatie kunnen vinden.
We houden u op de hoogte!

9. Bijzondere gebeurtenissen
in 2010
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8. Jeugd en jongeren

9.1 Sporthal De Kemmer in vol bedrijf!

De voor 5,3 miljoen euro totaal gerenoveerde sporthal
De Kemmer biedt een
breed scala aan mogelijkheden voor de Oirschotse
binnensport, voor TennisClub Oirschot en voor het
Kempenhorstcollege.
Tijdens de open dag op 12 februari presenteerden een
tiental verenigingen zich met demonstraties aan
honderden geïnteresseerden. Na een moeizaam proces
van 5 jaar mag het resultaat er wezen. De gebruikers
zijn unaniem enthousiast over het vernieuwde complex.

9.2 Bedrijventerrein Westfields:
Bouwrijp maken in volle gang

8.2 Centrum voor Jeugd en Gezin

In 2010 is de gemeente druk geweest met de voorbereidingen voor het opzetten van een Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG). Op dit moment zijn er diverse plekken
waar een gezin, jongere of ouder kan aankloppen voor
wat extra ondersteuning of vragen over opvoeden en
opgroeien, zoals het maatschappelijk werk, de GGD,
het consultatiebureau of het jongerenwerk. Het CJG
bundelt en stroomlijnt deze verschillende vormen van
ondersteuning. Het CJG wordt daarmee een herkenningspunt in de gemeente waar mensen kunnen
aankloppen voor wat extra hulp of ondersteuning.
Zo helpt het CJG ouders en jongeren om in contact te
komen met de juiste instanties, als die vraag er is.
Het is de bedoeling dat hulp zo snel mogelijk en zo
dicht mogelijk bij huis geboden wordt.

Aanzet bouw eerste bedrijf
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Gemeentegids 2011-2012
Het bouwrijp maken van de eerste fase van bedrijventerrein Westfields in Oirschot is in volle gang.
Het nieuwe bedrijventerrein, dat volledig in eigen
beheer door de gemeente Oirschot wordt ontwikkeld,
ligt tussen de Eindhovensedijk, het Beatrixkanaal en de
Oirschotse Heide.
Westfields wordt in drie fases ontwikkeld. Op het
bedrijventerrein kunnen zich bedrijven vestigen die
minimaal 5000m2 afnemen. Voor de uitgifte van
hectares in de eerste fase heeft de gemeente contact
met meerdere ondernemers. Deze eerste fase van het
bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 10 hectare.
Op Westfields wil de gemeente Oirschot ondernemers
zo goed mogelijk faciliteren om geld te verdienen door
steeds uit te gaan van de wensen van de ondernemer en
het aantal regels tot een minimum te beperken.
Dit uiteraard wel binnen de kaders van wetgeving en
duurzaamheid. Westfields ligt direct vlakbij de A58, A2
en Brainport Avenue.

9.3 Bezuinigingen

Gemeenten verkeren in financieel zwaar weer.
Economische ontwikkelingen zowel op landelijk als
lokaal niveau dwingen ons ertoe om een aantal
indringende keuzes te maken om de gemeentefinanciën
(het huishoudboekje) op orde te houden. Het nieuwe
kabinet heeft in het regeerakkoord forse bezuinigingen
aangekondigd voor de komende jaren. Een groot
gedeelte van deze bezuinigingen heeft een doorwerking
naar het gemeentefonds van waaruit ook onze
gemeente de algemene uitkering ontvangt.
Wat de ontwikkelingen betekenen voor de gemeente
Oirschot, is momenteel nog niet duidelijk. Wel is het zo
dat we op basis van inschatting meerjarig rekening
houden met de korting uit het gemeentefonds.
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar interne
maatregelen getroffen om het dekkingsplan voor 2010
en 2011 sluitend te krijgen.
Om ervoor te zorgen dat een juiste balans blijft bestaan
tussen de (maatschappelijke) taken en het huishoudboekje van de gemeente, starten we in 2011 met het
project ombuigingen. Hierbij staat de vraag centraal of
we onze zaken slimmer kunnen aanpakken, zodat we
met minder geld misschien wel meer kunnen doen.

9.4 Culturele Prijs Oirschot 2010

In 2010 is de Culturele Prijs toegekend aan Harmonie
en Drumband de Vriendschap uit Oost- West- en
Middelbeers. De prijs is uitgereikt tijdens het nieuwjaarsconcert van de Harmonie in Oostelbeers.
De motivatie voor de toekenning voor de prijs is dat
naast de muzikale hoogtepunten van de Harmonie en
Drumband de vereniging in de Beerzen al jaren een
vooraanstaande plaats inneemt. Naast het geven van
concerten is de Harmonie altijd present bij belangrijke
gebeurtenissen en activiteiten in het dorp. Welke
gelegenheid er ook is, er wordt nooit vergeefs een
beroep gedaan op Harmonie en Drumband de
Vriendschap.
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9.5 Vrijwilligersprijs Oirschot 2010

In 2008 heeft het college van de gemeente Oirschot
besloten meer aandacht te willen voor Tijdens de
nieuwjaarreceptie 2011 heeft burgemeester Severijns
mevrouw van Genechten-Witlox verrast door de
Vrijwilligersprijs 2010 aan haar uit te reiken. Met deze
prijs wordt zij bedankt voor haar meer dan 40 jaar
belangeloze inzet voor de Oirschotse gemeenschap.

9.6 In naam van Hare Majesteit

Het afgelopen jaar ontvingen vijftien mannen en één
vrouw een Koninklijke onderscheiding. Van deze
gedecoreerden werden er veertien Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Eén man kreeg de titel Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Zeven onderscheidingen
werden uitgereikt bij de jaarlijkse lintjesregen, de
overigen kregen hun lintje bij een bijzondere aangelegenheid. Naast deze Koninklijke onderscheidingen
kregen vijf mannen in 2010 voor hun bijzondere
verdiensten de gemeentelijke penning van verdienste
uitgereikt.

9.7 Verkiezingen 2010

In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen
geweest. Van elf van de zeventien raadsleden werd
afscheid genomen. De fractie HeMa kwam niet meer
terug. Een nieuwe politieke groepering kwam in de
raad; D66 met twee zetels.
Op 6 april werd het coalitieakkoord “Oirschot in
balans” gepresenteerd en zag een nieuw college van
CDA, VVD, D66 en DGM het licht.

9.8 Samenwerking Kempengemeenten

De Samenwerking Kempengemeenten hebben per
1 januari 2010 hun samenwerkingsonderdelen
samengebracht in een gemeenschappelijke regeling met
een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat het
personeel in dienst is getreden en een Algemeen en
Dagelijks Bestuur toeziet op de werkzaamheden.
Het opzetten en inrichten van de organisatie heeft in dit
eerste jaar vorm gekregen. In het voorjaar van 2010
zijn in alle Kempengemeenten nieuwe gemeenteraden
gekozen en zijn er nieuwe colleges geformeerd.
Voor veel raadsleden en collegeleden betekende het
een kennismaking met (alle mogelijkheden van) de
samenwerking.

9.9 Woonvisie 2009-2013

Op 26 januari 2010 stelde de gemeenteraad de
Woonvisie 2009-2013 vast. De woningmarkt in
Oirschot is niet in evenwicht. Vraag en aanbod sluiten
onvoldoende op elkaar aan. Door het op- en vaststellen
van de Woonvisie willen we meer balans in de
woningmarkt brengen. De Woonvisie kent drie
beleidsdoelen:
- evenwicht brengen in vraag en aanbod;
- adequaat huisvesten van verschillende doelgroepen;
- versterken goede woon- en leefklimaat.
Voor elk van deze beleidsdoelen zijn uitvoeringsmaatregelen opgesteld. De raad legde daarbij de nadruk op
de doelgroepen jongeren en senioren.
In 2011 rapporteren we aan de raad over de voortgang
van de uitvoeringsmaatregelen. Woningvereniging
Laurentius is de belangrijkste uitvoeringspartner van
de Woonvisie.

9.10 Woningbedrijf Oirschot

In de loop van 2010 is een definitieve keuze gemaakt
om Woningbedrijf Oirschot te verkopen en op te laten
gaan in Woningvereniging Laurentius.
De discussie die hieraan vooraf is gegaan heeft geruime
tijd geduurd. Uiteindelijk is ook na een biedings
procedure de keus gemaakt voor Woningvereniging
Laurentius uit Breda als nieuwe eigenaar van het
vastgoed. Die overgang heeft uiteraard op termijn
gevolgen voor alle activiteiten die Woningbedrijf
Oirschot onderneemt. In het algemeen blijft er op
lokaal niveau een belangrijke rol weggelegd voor de
grootste sociale verhuurder in Oirschot. Dus ook op de
beleidsterreinen Leefbaarheid, Dienstverlening en de
taken en verantwoordelijkheid voor de uitwerking en
uitvoering van de Woonvisie 2009-2013.
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Ook de medewerkers maakten in 2010 voor het eerst
kennis met de nieuwe organisatie waarin zij werden
ondergebracht. Het opzetten en inrichten van deze
nieuwe organisatie is voor de directie, de afdelings
managers en het Dagelijks Bestuur een grote uitdaging
geweest. In de samenwerking zijn de bestuurlijke
afspraken voor samenwerking op het gebied van
Sociale Zaken (ISD), Personeelszaken (P&O) en
Informatisering en Automatisering (SSC I&A)
samengebracht.
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