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INLEIDING
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet brengt straks alles 
op het gebied van de fysieke leefomgeving samen in één wet. Denk daarbij aan het beleid op 
het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Daarmee wordt het 
makkelijker, overzichtelijker en sneller om je weg te vinden in al het beleid. Er komt ook meer 
ruimte voor gemeenten om zelf keuzes te maken. Het is dus belangrijk om als gemeente nu al 
te beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet. Daarom gaan we 
aan de slag met het opstellen van de omgevingsvisie voor en door de gemeente Halderberge.

De doelen van de Omgevingswet

WAAROM EEN OMGEVINGSVISIE?

Met de omgevingsvisie willen we bewoners, ondernemers én organisaties inspireren om onze 
gemeente nog leefbaarder, veiliger, toekomstbestendiger en duurzamer te maken. In de visie 
worden de kaders omschreven per gebied, die wij belangrijk vinden voor nieuwe initiatieven. 
De omgevingsvisie is de strategische, integrale lange termijnvisie van de gemeente Halderberge 
voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie komt in de plaats van de structuurvisie en 
geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en 
vraagstukken werkt de omgevingsvisie als een toetsingskader en afwegingskader. De onderdelen 
van deze leefomgeving, waar we trots op zijn, willen we graag beschermen en verbeteren. Maar 
we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in 
de omgevingsvisie. Zo beschrijven we waar we de komende 10 tot 20 jaar mee aan de slag gaan. 
Voorbeelden kunnen zijn het verbeteren van bereikbaarheid met het ov of de fiets, het behouden 
van ons mooie, groene landschap of hoe we omgaan met de vraag naar nieuwe woningen. 

Ook de grote ontwikkelingen en opgaven van nu krijgen een plek in de omgevingsvisie, zoals 
klimaatverandering en de energietransitie. Daarnaast denken we vanuit de maatschappelijke 
opgaven na over de fysieke leefomgeving, maar ook over het sociaal domein. Denk daarbij aan 
meer ruimte voor bewegen en spelen in onze wijken en dorpen. In de omgevingsvisie kijken 
we niet meer apart naar verschillende thema’s, bijvoorbeeld alleen naar groen, of alleen naar 
parkeren. We maken keuzes per gebied waarin we al die zaken samen bekijken. En daar koppelen 
we doelen en ambities aan. Dat noemen we ook wel de integrale aanpak. Zo zorgen we ervoor 
dat we de juiste keuzes maken. De komende tijd gaan we aan de slag om samen met inwoners, 
ondernemers, organisaties en verenigingen de omgevingsvisie te maken.

Omschrijving gemeente Halderberge 
(bron: bestuurlijke visie over de toekomst van Halderberge, september 2016)

De gemeente Halderberge is centraal gelegen in West-Brabant. De gemeente bestaat 
uit vijf kernen, waarbij het unieke en bijzondere samensmelt tot een mooie gemeente. 
Een gemeente waar de inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties 
een belangrijke bijdrage leveren aan het leefklimaat. En waar het goed toeven is. 
Daarbij is diversiteit aan kernen belangrijk, maar ook de gezellige restaurants, musea 
en een vliegveld. Het agrarisch karakter typeert onze gemeente. Daarnaast ook de 
bedrijvigheid, de monumentale gebouwen waaronder onze beroemde Basiliek en de 
ruimte om te genieten van de natuur. 

Halderberge midden in de (sub)regio biedt mogelijkheden voor profilering. De sociale 
samenhang bepaalt de identiteit van onze gemeente en dat ziet er in elke kern 
verschillend uit. De kernen verschillen niet alleen in hoe de inwoners zich samen sterk 
maken. De kernen zijn ook verschillend in ligging, ontwikkelrichting en behoeftes van 
de bewoners. Het is een uitdaging om deze identiteit, maar ook vertegenwoordiging, 
nabijheid en betrokkenheid van bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoner te houden. 

Elke kern is anders en daarmee kan ook het beleid verschillen. Door maatwerk zorgen 
we dat beleid, plannen en ontwikkelingen passen bij de kern. Naast het bestaande 
algemene beleidskader voor de hele gemeente maken we ruimte voor meer specifieke 
afspraken voor de verschillende kernen. Overheid- en bewonerparticipatie, wijkteams 
en meer krijgen hierbinnen vorm. Bij een intensievere samenwerking is het de vraag 
bij welke samenwerkingspartners de identiteit van Halderberge het best tot haar recht 
komt. We kiezen partners die passen bij ons en onze inwoners en die ruimte bieden 
voor  maatwerk.
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DOEL VAN DE OMGEVINGSAGENDA

In deze ‘Omgevingsagenda’ legt de gemeenteraad haar belangrijke uitgangspunten en ambities 
voor de omgevingsvisie en het proces vast. De agenda is de tweede stap in het proces om 
te komen tot de omgevingsvisie. Na de inventarisatie van ons huidige beleid, hebben we de 
belangrijkste waarden benoemd voor de gemeente. Binnen deze waarden gelden verschillende 
ambities, trends/ontwikkelingen en opgaven en ontstaan onderlinge dilemma’s/botsingen. In 
dit document benoemen we de belangrijkste ambities in de verschillende deelgebieden van de 
gemeente. Hier gaan we in de derde stap het gesprek over aan met inwoners, ondernemers en 
ketenpartners (organisaties).

Infographic proces omgevingsvisie: stap 2 is de Omgevingsagenda

LEESWIJZER

In het volgende hoofdstuk “Gebiedsgerichte aanpak” benoemen we de deelgebieden van de 
omgevingsvisie. In de visie stellen we uiteindelijk ambities vast per gebied. Daarbij houden we 
rekening met de kwaliteiten en waarden in een gebied. De keuzes die gemaakt worden per 
gebied koppelen we aan de waarden van de gemeente Halderberge. Deze waarden bepalen 
de identiteit van onze gemeente en worden behandeld onder “Waarden en ambities”. Binnen 
de waarden zijn ambities te benoemen. In “Ontwikkelingen en opgaven” bespreken we de 
belangrijkste opgaven per gebied, maar ook projecten en ontwikkelingen. Over de opgaven en 
projecten, die spelen in de gebieden, gaan we het gesprek aan met de inwoners, ondernemers 
en organisaties binnen onze gemeente. Op welke manier we het gesprek aangaan, leggen we 
ook vast in deze agenda bij “Proces”. 

In deze Omgevingsagenda bedenken we dus niets nieuws, maar stellen we de kaders vast om te 
komen tot de omgevingsvisie. In het proces voor de omgevingsvisie denken we gezamenlijk na 
over de toekomst en ontwikkeling van Halderberge. 
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GEBIEDSGERICHTE AANPAK
De omgevingsvisie Halderberge geven we vorm met een gebiedsgerichte aanpak. Via deze 
aanpak geven we invulling aan het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving. Deze aanpak 
maakt het mogelijk om vanuit kwaliteiten en waarden van gebieden naar de toekomst te kijken 
Daarbij benoemen we de belangrijkste kansen en opgaven voor de fysieke leefomgeving. Door 
de gebieden centraal te stellen benut Halderberge de kansen die de Omgevingswet biedt om 
meer maatwerk per gebied te leveren. Dit doen wij door samen met onze inwoners en partners de 
kaders per gebied vast te stellen. Aan de hand van de zes waarden voor de fysieke leefomgeving, 
wordt invulling gegeven aan het integrale beleid voor de gebieden in Halderberge. De waarden 
zijn landschap, wonen, dorpsgevoel, vestigingsklimaat, historie en toekomst en komen in het 
volgende hoofdstuk verder aan bod.

OUDENBOSCHOUD GASTEL HOEVEN BORCHWERF IIBUITENGEBIED STAMPERSGAT BOSSCHENHOOFD

Deelgebieden voor de omgevingsvisie Halderberge

Stampersgat

Oud Gastel

A17

Standdaarbuiten

Noordhoek

A17

Zegge

Bosschenhoofd

Oudenbosch

A17

A58

A17

A58

Hoeven

A58

Sint Willebrord
Esri Nederland, Community Map Contributors

D E E L G E B I E D E N  O M G E V I N G S V I S I E

S TA M P E R S G AT

O U D  G A S T E L

B O R C H W E R F  I I

O U D E N B O S C H

B O S S C H E N H O O F D

H O E V E N

B U I T E N G E B I E D

De gemeente Halderberge bestaat uit de kernen Oud Gastel, Oudenbosch, 
Hoeven, Bosschenhoofd en Stampersgat. Oudenbosch vormt de grootste kern. 
Het buitengebied van de gemeente bestaat in het noorden uit kleigronden, in 
het zuiden uit zandgronden. Op de zandgronden bevindt zich het bosgebied 
Pagnevaart (bij Bosschenhoofd). Ten noordoosten en zuidwesten van de kern 
Oudenbosch zijn natuurgebieden aanwezig (Poldersdijk en Gastels Laag). Door 
het hele buitengebied is verspreid bebouwing gelegen, waaronder een groot 
aantal bebouwingslinten. Naast de kernen onderscheidt bedrijventerrein 
Borchwerf II zich ook als een apart deelgebied. 
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BUITENGEBIED

Het buitengebied van Halderberge bestaat uit alle gronden buiten de kernen en Borchwerf II 
van onze gemeente. Bedrijventerrein de Gorzen en het bedrijvenlint langs de Havendijk, Breda 
International Airport en recreatiecluster Bosbad Hoeven-Villapark Pagnevaart-De Haspel zijn wel 
onderdeel van het buitengebied. De gemeente Halderberge is een landelijke gemeente waarin van 
oudsher vooral gemengd agrarisch gebruik van gronden plaatsvindt. De gemeente staat bekend 
om een goede vruchtbare ondergrond, waardoor een breed scala aan agrarische bedrijven zich 
hier heeft gevestigd. Nevenactiviteiten en menging van functies in het buitengebied spelen een 
steeds grotere rol. Deze nieuwe functies zijn vooral bedoeld om de agrarische hoofdactiviteiten 
te kunnen behouden. Naast het agrarisch gebruik is er in het buitengebied ruimte voor 
recreatie, natuur en water. Rond de kernen zijn er verschillende kleine bebouwingsclusters of 
lintbebouwing. Aan de randen van ons buitengebied zien we omringend water, zoals het Mark-
Vlietkanaal, Mark en Kibbelvaart. Er ligt bovendien een belangrijk waterwingebied. Daarnaast 
lopen diverse grootschalige infrastructuren dwars door het buitengebied, zoals de spoorweg, 
rijkswegen, hoogspanningsverbinding en buisleidingenstraat.

STAMPERSGAT

Stampersgat is een van de vijf kernen in de gemeente Halderberge. Het dorp telt ongeveer 1.200 
inwoners. Stampersgat ligt in de noordwestelijke hoek van de gemeente, ten noorden van Oud 
Gastel. De hechte samenleving in het dorp blijkt uit de saamhorige en behulpzame houding 
van de inwoners. De Samenstichting Stampersgat is al sinds 1980 actief om de leefbaarheid 
te versterken en te behouden in het dorp. De dorpssfeer, het verenigingsleven en het aantal 
vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de identiteit van Stampersgat. De inwoners kijken naar elkaar 
om als het aankomt op veiligheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan buurtapps. Het groen, 
landelijk en rustig karakter in de omgeving van Stampersgat wordt gewaardeerd. Stampersgat 
ligt aan De Dintel en heeft een haventje. In het dorp zijn basisvoorzieningen aanwezig, zoals een 
brede school, bakker/buurtsupermarkt, dorpshuis en sportaccommodaties. Tot slot wordt door 
de inwoners gewaardeerd dat problemen in de gemeente snel zijn opgelost. 

Stampersgat kent dichtbij een grote ontwikkeling met het Agro & Food Cluster Nieuw 
Prinsenland (AFCNP), nu Cosun Beet company genoemd. Dit project is een gezamenlijk initiatief 
van de Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. Een gebied van ca. 300 hectare 
wordt ontwikkeld ten behoeve van de bestaande suikerfabriek, bedrijventerrein voor agro-food 
gerelateerde bedrijven en (ruim 200 hectare) glastuinbouw. Deze ontwikkeling heeft invloed op  
de ontwikkeling en het leefklimaat in Stampersgat.
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OUD GASTEL

De kern Oud Gastel ligt in het westen van de gemeente Halderberge, en ten noorden van 
Roosendaal en bedrijventerrein Borchwerf II. Oud Gastel telt grofweg 7.100 inwoners en 
kenmerkt zich door de hechte gemeenschap. Er zijn veel actieve inwoners, er is saamhorigheid, 
gemoedelijkheid, er zijn relatief veel verenigingen en vrijwilligers. Inwoners letten bovendien 
goed op elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid door middel van buurtapps. De 
Samenstichting Oud Gastel is erg actief. Het is fijn wonen in Oud-Gastel in een mooie omgeving. 
Er is veel groen en het dorp is goed bereikbaar door de ligging aan de A17. De BuitenBeter-
app helpt de inwoners om de leefomgeving netjes en schoon te houden en hier wordt goed 
gebruik van gemaakt. Ook qua voorzieningenniveau heeft Oud Gastel genoeg te bieden. Er zijn 
nieuwe schoolgebouwen en sportaccommodaties (zoals een zwembad). Er zijn ook culturele 
voorzieningen en een speelbos. Daarnaast is het dorp goed ontsloten met het openbaar vervoer. 
Er ligt een klein bedrijventerrein, Klaverweide.

OUDENBOSCH

Oudenbosch is de grootste kern van de gemeente Halderberge met rond de 12.500 inwoners. 
Het dorp ligt redelijk centraal in de gemeente. Oudenbosch kenmerkt en onderscheidt zich met 
haar religieus erfgoed. Er is een verscheidenheid aan  historische gebouwen en monumenten in 
het dorp, en daarnaast geeft de aanwezigheid van de basiliek, die boven de overige bebouwing 
uitsteekt, de kern deels haar identiteit. De kern kent een kernwinkelgebied met een goed 
bereikbare haven en voorzieningen voor de gehele gemeente. Het heeft tevens een (beperkte) 
regionale voorzieningenfunctie. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed, mede vanwege 
de aanwezigheid van het treinstation. Bereikbaarheid met de auto laat te wensen over. Via het 
hoofdwegennet is de komgrens goed te bereiken, binnen de kom zijn er de nodige problemen. 
Veel bedrijven in de kern zijn nog binnen of aan de bebouwde kom gelegen, waardoor veel zwaar 
verkeer door de kern heen rijdt. Dit zware verkeer zorgt soms voor onveilige verkeerssituaties.  
Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan in de doorgaande route  en de 
rondweg, waardoor dit probleem steeds minder wordt. De kern kent veel verschillende culturen, 
die zich op verschillende manieren in het straatbeeld tonen. Hier willen we meer gebruik van 
maken in het aanbod van bijvoorbeeld winkels en horeca. 
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HOEVEN

Hoeven is een kern in de zuidoostelijke hoek van de gemeente. Er wonen ongeveer 6.900 
mensen. Ook dit dorp kent een hechte gemeenschap. De inwoners van Hoeven zijn betrokken 
en het is in Hoeven gemoedelijk. Er is een actief verenigingsleven met als hoogtepunt het 
jaarlijkse carnaval en de carnavalsoptocht. De inwoners hebben zorg voor elkaar en kijken 
naar elkaar om, bijvoorbeeld door middel van buurtpreventieapps en whatsappgroepen. De 
Samenstichting Hoeven is actief in de samenleving. De inwoners van Hoeven wonen in een 
mooie, gevarieerde, landelijke en bosrijke omgeving. Daarbij bestaat een combinatie van rust en 
groen, is er een diversiteit aan bebouwing (zonder hoogbouw). Het rijksmonument Bovendonk 
trekt de aandacht. Dit is het voormalige seminarieklooster dat nu dient als conferentiecentrum 
en priesteropleiding. Qua voorzieningen gaat het goed in Hoeven, met brede school Uniek, 
diverse speel- en sportvoorzieningen, winkels en eetgelegenheden en de ontwikkeling van het 
centrum van Hoeven. 

BOSSCHENHOOFD

Aan de zuidrand van de gemeente ligt de kern Bosschenhoofd. De kern kent 2.480 inwoners en 
werd ook wel Seppe genoemd. Het nabijgelegen vliegveld Seppe ontleende de naam hieraan, 
tegenwoordig heet dit vliegveld Breda International Airport. Het dorp is goed ontsloten door de 
ligging langs de A58. Het kent een diversiteit aan woningbouw (zoals in voormalig retraitehuis 
Seppe) en voorzieningen. De kern heeft niet alleen een basisschool, slager en een bakker, maar 
ook Hotel De Reiskoffer en diverse horecagelegenheden. De doorgaande route Pastoor van 
Breugelstraat wordt doorkruist door de spoorverbinding tussen Etten-Leur en Roosendaal. De 
kern kent geen eigen treinstation. Bosschenhoofd kent een rijk verenigingsleven en diverse 
terugkerende evenementen waaronder de midzomerfeesten.
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BORCHWERF II

Bedrijvenpark Borchwerf II is een modern regionaal bedrijventerrein van 275 hectare in de 
gemeente Halderberge en Roosendaal. Het terrein ligt aan weerszijden van de snelweg A17. 
Het bedrijventerrein biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van diverse omvangen, van kantoren 
tot grootschalige industriële & logistieke bedrijven. Bedrijvenpark Borchwerf II staat ook bekend 
als logistiek bedrijventerrein. Er is op en rond Borchwerf een groenstructuur aangelegd dat past 
bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. Parkeren vindt plaats op eigen terrein van de 
bedrijven. De busverbinding tussen Roosendaal en Oud Gastel rijdt over het bedrijvenpark. Voor 
een deel van Borchwerf is een geluidszone opgenomen. 
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WAARDEN EN AMBITIES
De waarden van onze gemeente bepalen de identiteit van Halderberge: wat is kenmerkend voor 
Halderberge en wat maakt Halderberge uniek? We zijn tot een eerste denkrichting gekomen met 
zes waarden, die samen een omschrijving kunnen vormen van wat Halderberge is: 
1. Landschap: Groen en divers landschap
2. Wonen: Prettig wonen 
3. Dorpsgevoel: Betrokkenheid en samenwerking
4. Vestigingsklimaat: Aantrekkelijk door centrale ligging
5. Historie: Bijzonder cultureel erfgoed
6. Toekomst: Duurzame omgeving 

Iedere waarde kent zijn eigen ambities. Hieronder worden ze kort omschreven. In de volgende 
paragraaf koppelen we de verschillende thema’s van de fysieke leefomgeving aan de waarden. 

1. LANDSCHAP: GROEN EN DIVERS LANDSCHAP

Halderberge is het groene hart van West-Brabant. Er is diversiteit in landbouw en natuur. Het 
is goed recreëren in het Halderbergse landschap. Onder deze waarde komen de verschillende 
functies in het buitengebied samen: landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken). 
Uniek voor Halderberge is dan ook de overgang van klei naar zand. Daardoor kunnen we binnen 
onze gemeente genieten van zowel polderlandschap en bosgebieden. 

We willen in ons buitengebied graag de natuur in stand houden en versterken. Op die manier 
neemt ook de natuurbeleving toe, waarmee het bezoek door toeristen aan onze gemeente kan 
toenemen. Voor het (voormalig) agrarisch vastgoed zoeken we naar een toekomstbestendige 
invulling.

2. WONEN: PRETTIG WONEN

Halderberge heeft vijf kernen met ieder een eigen identiteit. Het is er prettig, veilig en gezond 
wonen. 
We streven naar een toekomstbestendig en levensloopbestendig woonaanbod, dat aansluit 
bij de vraag van onze inwoners. De leefbaarheid in onze gemeente is goed en dat willen we 
graag zo houden. Het voorzieningenaanbod speelt hierin een belangrijke rol. De inrichting van 
de leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Halderberge. 

3. DORPSGEVOEL: BETROKKENHEID EN SAMENWERKING

Halderberge is kleinschalig en heeft actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen. 
Inwoners, ondernemers, ketenpartners en de gemeente kennen elkaar en werken samen. Deze 
sociale kwaliteit beïnvloedt ook de leefbaarheid in onze gemeente: iedereen kan meedoen in de 
samenleving, kan elkaar gemakkelijk ontmoeten en (langer) zelfstandig wonen wordt mogelijk 
gemaakt. Bedrijven worden gevraagd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
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4. VESTIGINGSKLIMAAT: AANTREKKELIJKE DOOR CENTRALE LIGGING

Halderberge is centraal gelegen tussen Rotterdam, Antwerpen en Breda. De gemeente is goed 
bereikbaar over weg, water, spoor en lucht. Dat maakt dat Halderberge aantrekkelijk is voor 
ondernemers en inwoners. Ook de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen vinden 
we belangrijk. Onze inwoners willen we stimuleren om zich te voet of per fiets te verplaatsen. 
Voor bedrijven streven we naar innovatieve bedrijvigheid en duurzame bedrijventerreinen, die 
in goede staat verkeren.

5. HISTORIE: BIJZONDER CULTUREEL ERFGOED

Halderberge kent een rijke cultuurhistorie. De bijzondere historische bebouwing maakt de 
Halderbergse kernen uniek en is aantrekkelijk voor toeristen. Het erfgoed willen we graag 
behouden en ontwikkelen en als inspiratiebron gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen.

6. TOEKOMST: DUURZAME OMGEVING

Halderberge werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame 
en klimaatbestendige omgeving. Zo kunnen de waarden van Halderberge in de toekomst 
behouden blijven. Belangrijke uitdagingen binnen deze waarde zijn de energietransitie en de 
klimaatadaptatie. Maar ook de milieuaspecten (geluid, geur, luchtkwaliteit) willen we goed 
houden voor de toekomstige generaties.
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ONTWIKKELINGEN EN 
OPGAVEN
Voor veel beleidsaspecten is actueel beleid aanwezig binnen de gemeente Halderberge. Dit 
is onze basis. Wij kiezen voor continuïteit van bestaand actueel beleid als uitgangspunt voor 
het opstellen van de omgevingsvisie. Tegelijkertijd biedt de omgevingsvisie een ultieme 
mogelijkheid om in het bestaand beleid focus te leggen op de integraliteit in de diverse sectorale 
beleidsthema’s en hier de verbinding te maken naar de fysieke leefomgeving. Wij grijpen deze 
mogelijkheid aan bij het opstellen van de omgevingsvisie Halderberge. Daarbij gaan we op zoek 
naar verdieping op nieuwe thema’s waar nog beleid voor in ontwikkeling is. Denk bijvoorbeeld 
aan klimaat en duurzaamheid. Daarnaast biedt de omgevingsvisie kansen om beleidsthema’s  te 
vernieuwen, zoals voor mobiliteit en wonen. Al deze thema’s komen vervolgens integraal samen 
in de omgevingsvisie.

  
 
Op basis van bestaand actueel beleid van Halderberge zijn kenmerkende kwaliteiten per 
gebied benoemd en ambities voor de toekomst die grotendeels uit bestaand beleid naar voren 
komen. Dit beeld is in beweging en verandert door aanvullende ambities of het wegstrepen 
van tegenstrijdige ambities. De gebiedsanalyse is omgezet naar een wijkfoto van Halderberge 
als geheel en naar wijkfoto’s van de zeven gebieden afzonderlijk. De wijkfoto’s zijn bedoeld als 
onderlegger voor het gesprek met onze inwoners en partners over de omgevingsvisie voor 
Halderberge. Samen met onze inwoners en partners voeren wij het gesprek over de belangrijkste 
thema’s, opgaven en ambities die naar voren komen. In het omgevingsvisie-traject scherpen wij 
samen de wijkfoto verder aan.

Wijkfoto gemeente Halderberge
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BUITENGEBIED

Het buitengebied van Halderberge kent een overwegend agrarisch en groen karakter. De 
agrarische bedrijven, die aanwezig zijn, moeten ook in de toekomst hun bedrijfsvoering 
uit kunnen voeren. We bieden mogelijkheden om deze bedrijfsvoering uit te breiden met 
nevenfuncties. Er zijn echter ook andere ‘gebruikers’ van het buitengebied. We streven naar een 
gezonde leefomgeving, daarom mogen uitbreidingen en vebredingen niet voor grotere druk op 
het milieu zorgen. Ook de aanwezige grootschalige infrastructuren in het buitengebied en het 
vliegveld hebben een impact op het milieu. 

De toerist en recreant weet onze gemeente goed te vinden, vanwege de aanwezige 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in het buitengebied. Deze waarden 
willen we behouden of zelfs versterken met nieuwe initiatieven die passen bij de ambities in de 
omgevingsvisie. Water speelt hierin een belangrijke rol, maar ook voor andere aspecten, zoals de 
waterbergingsopgave (klimaatadaptatie).  

Er zijn verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden als recreatiecluster Bosbad 
Hoeven-Villapark Pagnevaart-De Haspel, jachthaven Goudbloemsedijk, bedrijventerrein De 
Gorzen, de Havendijk en Sterrenwacht Quasar. We gaan op zoek naar een goede en duurzame 
invulling voor de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, die passen binnen de omgeving. 
Zon op dak hoort hier ook bij, zeker op stallen en loodsen. We verruimen het 
functiegebruik onder de voorwaarde van kwaliteitsverbetering van het landschap. 
Ook de behoefte aan wonen in het buitengebied is aanwezig. De ruimte voor 
ruimte regeling kan hiervoor ingezet worden. We houden daarbij wel rekening 
met de aanwezige agrarische bedrijven. Huisvesting van bouwplaatsen voor 
carnavalswagens vormen nog een vraagstuk waar wellicht in het buitengebied 
ruimte voor moet worden gevonden.

      

              Wijkfoto buitengebied            
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STAMPERSGAT

In de kern Stampersgat zijn enkele woningbouwprojecten in ontwikkeling. Er is behoefte aan 
nieuwe woningen, maar de aawezige bedrijvigheid maakt de realisatie van nieuwe woningen 
lastig. Daarnaast moet de kern ook groen blijven met nieuwe groene ruimten met voldoende 
kwaliteit. Stampersgat is omringd door water. Hier kan meer gebruik van worden gemaakt door 
de waterrecreatie te verbeteren (aanlegsteiger en jachthaven). De recreant kan dan ook genieten 
van het verbeterde groen in de kern.  

Belangrijke projecten met invloed op Stampersgat zijn de herinrichting van het Staalunieterrein 
en de Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland (AFCNP). hieruit ontstaan diverse projecten in 
Stampersgat. 

Stampersgat kent veel verenigingen, wat zorgt voor een sociaal sterke gemeenschap. Dit is een 
kwaliteit, die gefaciliteerd dient te worden vanuit de gemeente. Daarnaast kent Stampersgat een 
dorpshuis, en een goed voorzieningenniveau. De leefbaarheid in de kern is goed.

 Wijkfoto Stampersgat        
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OUD GASTEL

In Oud Gastel worden de komende jaren op verschillende locaties woningen toegevoegd. In 
het centrum spelen diverse ontwikkelingen. Woningbouw op de locatie Linde-Joannes, de 
aanpak van het centrumgebied (Markt e.o.). Daarnaast wordt ook het busstation aangepakt. De 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer willen we op orde houden. De vraag is wat er met 
het busstation gaat gebeuren. De ideale locatie ligt in ieder geval niet op de huidige locatie, 
maar ergens aan de rand/buiten het dorp. Met het verplaatsen van het busstation rijden de 
grote bussen niet meer door het centrum. Dit verbetert de veiligheid (nu veel vandalisme), 
duurzaamheid en gezondheid.

In Oud Gastel wordt komende jaren ook het groen aangepakt. Klimaatadaptatie speelt overal in 
de gemeente een rol, maar zeker in Oud Gastel. De kern heeft weinig (oppervlakte)water. Nieuwe 
ontwikkelingen binnen de gemeente dienen klimaatbestendig uitgevoerd te worden, dat is een 
voorwaarde. 
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Het verenigingsleven in Oud Gastel is groots. Een voorbeeld is ‘t Veerke die meerdere activiteiten 
organiseert waaronder een jaarlijkse triatlon met landelijke bekendheid. 

Vanuit Oud Gastel is het buitengebied de aangewezen plaats om dichtbij huis buiten te 
recreëren. 

De bedrijventerreinen gaan we opwaarderen en verduurzamen. 

Wijkfoto Oud Gastel        



OUDENBOSCH

Wij willen de identiteit van de verschillende kernen behouden en versterken. Voor de kern 
Oudenbosch speelt identiteit misschien wel meer dan elders. Identiteit wordt hier bepaald door 
het religieus erfgoed, maar ook door de diverse samenstelling van de bevolking. 

Voor het kernwinkelgebied is een actiekaart opgesteld om het gebied nog mooier te maken 
en beter aan te laten sluiten op aspecten zoals cultuur, erfgoed en toerisme. Het treinstation 
Oudenbosch willen we graag opwaarderen tot een volwaardig overstappunt Openbaar Vervoer. 
De verbinding met de randstad moet in stand blijven. De aanwezigheid van de spoorlijn zorgt 
ook voor het aandachtspunt ‘veiligheid’. Voor het religieus erfgoed borduren we nu nog steeds 
voort op de keuzes die de bouwpastoor in 1875 heeft gemaakt. We gaan op zoek naar opties om 
het erfgoed te versterken.  Daarmee kan ik een combinatie worden gezocht met de aanwezige 
culturele identiteiten.

Wateroverlast en hittestress zijn problemen die spelen in Oudenbosch, daarom zetten we 
hier ook in op klimaatadaptieve maatregelen.

De bedrijven in Oudenbosch liggen in of grenzen aan de kern. Deze leefomgeving 
kunnen we verbeteren door bedrijven meer buiten de kern te situeren.  

       Wijkfoto Oudenbosch        
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HOEVEN

Het centrum van de kern Hoeven wordt aangepakt met onder meer een nieuw dorpshuis in 
de R.K. Kerk en diverse woningbouwprojecten. In het kader van klimaatadaptatie wordt de 
riolering op diverse locaties vervangen en zoeken we naar locaties voor waterberging voor de 
woningbouw. Aan de Bovendonksestraat zijn ook diverse woningbouwprojecten. De vraag naar 
nieuwe woningen is in Hoeven relatief hoog. Het voorzien in de parkeerbehoefte is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt. Op verschillende locaties in de kern worden nieuwe groenlocaties 
ingericht, zodat er meer gespeeld kan worden in het groen. De ontwikkeling en behoud van 
rijksmonument Bovendonk is een belangrijk project van Hoeven. 

         Wijkfoto Hoeven        
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BOSSCHENHOOFD

De kern Bosschenhoofd is onlosmakelijk verbonden met het nabij gelegen vliegveld Breda 
International Airport en omliggende recreatieparken. Op het bedrijventerrein bij het vliegveld 
zien wij een mogelijke verruiming van bedrijven. De recreanten uit de parken bezoeken de kern. 
Hierdoor blijft de mogelijkheid om het voorzieningenniveau op orde te houden. 

De recreatieparken zijn tevens gekoppeld aan de groene omgeving, waar de kern zich in bevindt. 
Dit groen kan meer in de kern worden getrokken, zodat de leefbaarheid toeneemt. De kern 
Bosschenhoofd en de omgeving zijn onderdeel van een waterwingebied. Daarom is sprake 
van een beschermingszone en kunnen niet alle activiteiten in de bodem plaatsvinden, 
waardoor de mogelijkheden voor bijvoorbeeld bodemwarmtepompen niet aanwezig 
zijn. Voor de energietransitie zoeken wij in deze kern naar andere mogelijkheden. 

                      Wijkfoto Bosschenhoofd        
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BORCHWERF II

Borchwerf is een modern bedrijventerrein. De groenstructuur ligt vast en zorgt voor voldoende 
groen. De kwaliteit/diversiteit van het groen laat echter te wensen over. De grote daken van de 
bedrijfspanden bieden mogelijkheden voor de aanleg van zonnepanelen. Het gebruiken van 
deze daken is ook een uitgangspunt van de concept Regionale Energie Strategie West-Brabant. 
Vanwege de grote gebouwoppervlakten en grijze daken is de mate van verstening op de 
percelen van de bedrijven erg  hoog. Hier kan meer vergroening plaatsvinden. Het gaat vooral 
om het bestaande groen. Het gaat om een andere invulling van het groen. Geen viooltjes maar 
iets wat beter is voor de biodiversiteit bijvoorbeeld.

Het bedrijventerrein is niet goed bereikbaar op de fiets. Er is wel een openbaar vervoerverbinding 
in de vorm van de buslijn tussen Roosendaal en Oud Gastel. Het is onze ambitie om de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer te verbeteren.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een bredere vraag in de gemeente Halderberge en 
speelt niet zo zeer op Borchwerf zelf. De werkgelegenheid op het bedrijventerrein zorgt wel 
voor een stijgende vraag naar huisvesting. Overnachtende vrachtwagenchauffeurs is 
en blijft een aandachtspunt. Dit gebeurt meestal zonder nodige voorzieningen 
zoals toiletgebouw of wasgelegenheid. Hier moeten we passende 
maatregelen voor vinden.
    
                       Wijkfoto Borchwerf II        
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PROCES
Over de opgaven per gebied gaan we het gesprek aan met de inwoners, ondernemers en 
ketenpartners van de gemeente. Herkennen zij zich in deze agenda? Agenderen zij andere 
onderwerpen? Hoe kijken zij naar onze dilemma’s? Welke prioriteiten komen naar voren? Naast 
het bespreken van de inhoud, willen we het ook graag hebben over de rolverdeling bij de 
uitvoering van de opgaven die er liggen. Welke taken kunnen de partijen zelf oppakken, wat 
wordt er van de gemeente verwacht bij de verschillende opgaven? In dit hoofdstuk bespreken 
we eerst de uitgangspunten, die we hanteren voor het participatieproces. Vervolgens staan we 
stil bij de verschillende stappen, die we gaan zetten om te komen tot de omgevingsvisie.

PARTICIPATIESTRATEGIE

Het doel van het participatietraject is het op integrale en uitnodigende wijze vastleggen van een 
visie op de gewenste ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee vormen we een 
duurzame omgevingsvisie van en voor gemeente Halderberge; waar bewoners, organisaties, 
ondernemers, verenigingen en ketenpartners mede-eigenaar van zijn, waar de gemeente de 
komende jaren mee aan de slag gaat en vanuit waar stakeholders initiatief durven te nemen. 
Iedereen die een idee heeft over de toekomst van Halderberge mag meedoen. Zoals benoemd 
in de Nota Burger- en Overheidsparticipatie is participatie vooral maatwerk en vraagt ook om 
duidelijkheid in verwachtingen naar elkaar toe. Participatie kan plaatsvinden in verschillende 
fasen van het beleidsproces: van de voorbereiding in de vorm van kaderstelling door de 
raad tot evaluatie van de uitvoering door de ambtelijke organisatie. Dit is terug te zien in 
onze organisatie: wij betrekken de inwoner, afhankelijk van het onderwerp, op verschillende 
momenten in beleidsprocessen. Het aandeel van de inwoner in het beleid kan daardoor diverse 
vormen aannemen.

Participatietrap met de 
‘treden van mee’

We geven participatie voor de omgevingsvisie daarom vorm aan de hand van de verschillende 
treden van de participatietrap. In verschillende fasen van het proces worden verschillende treden 
gehanteerd, hier gaan we verder op in onder ‘Werkstappen’. Ook verschillende stakeholders 
krijgen een andere rol in het proces. Informeren is de laagste trede van de participatietrap en 
is gebaseerd op informeren via eenzijdige communicatie. Tijdens het omgevingsvisietraject 
willen we dat iedere stakeholder op minimaal dit niveau betrokken is. Dat betekent  de brede 
samenleving, ketenpartners en andere overheden. De ambtelijke organisatie, geïnteresseerde 
inwoners, het digitaal burgerpanel, ondernemers, belangengroepen en een (optionele) advies/
klankbordgroep gaan we raadplegen en advies vragen in het proces.

Stakeholders en hun rol bij de omgevingsvisie Halderberge 

We inventariseren met deze stakeholders welke opgaven en ambities er zijn, geven samen 
met hen in gesprek verdieping aan deze thema’s en geven we in samenspraak prioriteiten. De 
opbrengsten uit de eerdere ‘dromen, denken en doen’ bijeenkomsten (in de kernen om tot een 
bestuurlijke visie te komen 2015) worden hierin meegenomen.
Participatie is dus belangrijk en we betrekken de samenleving op een passende wijze. De besluiten 
worden uiteindelijk door de gemeenteraad genomen, daarom zijn het alleen het College en 
de  Raad die meebeslissen. Zij worden op een aantal momenten in het proces geïnformeerd 
en gevraagd om keuzes te maken. We zetten daarnaast maximaal in op de participatie van de 
samenleving en proberen het niveau van co-creatie samen te bereiken. 

Stakeholders in het proces
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Meebeslissen: College en gemeenteraad

Raadplegen en advies vragen: Ambtelijke organisatie, geïnteresseerde inwoners, digitaal 

burgerpanel, ondernemers, belangengroepn, advies-/klankbordgroep, ketenpartners

Informeren: Brede samenleving, ketenpartners en overheden.



Hoe organiseer je het gesprek met de omgeving? Hoe bereik je ander publiek dan de usual 
suspects? En hoe kom je tot een effectieve intern gedragen aanpak? Een participatietraject 
begint vanuit publieksdenken en niet vanuit doelgroepdenken. Een doelgroep kies je zelf op 
basis van (demografische) kenmerken. Maar publiek kiest jou. In deze tijd van vele (digitale) 
communicatiemogelijkheden kiest het publiek zelf van wie ze wel of geen informatie wil 
ontvangen. Het publieksdenken geldt ook voor participatie. Iemand kiest zelf of hij/zij wil 
meedoen aan een participatietraject. En die kans neemt toe als  de potentiële deelnemer de 
uitnodiging als relevant beoordeelt. Participatie is een relevant gesprek met je omgeving. 
Daarom werken wij voor de omgevingsvisie met het communicatiemodel ‘Relevant Gesprek’. 
Het model bestaat uit acht stappen, die we na vaststelling van de Omgevingsagenda verder 
uitwerken in een gedetailleerd participatie- en communicatieplan.

Het model van het relevant gesprek

UITGANGSPUNTEN PARTICIPATIE

De belangrijkste uitgangspunten van de communicatie en participatie zijn: 
• Nota Burger- en Overheidsparticipatie: De gemeente Halderberge wil in dialoog met 

inwoners en ondernemers zoeken naar de beste, toekomstbestendige oplossingen. De Nota 
Burger- en Overheidsparticipatie dat hiervoor is opgesteld ligt aan de basis van onze aanpak 
rondom participatie en communicatie bij de omgevingsvisie.

• Anderhalvemeterparticipatie: we kiezen voor een combinatie van online en offline methoden 
die voldoen aan de voorwaarden voor veilige deelname in de anderhalvemetersamenleving.

• Heldere communicatie: communicatie moet tijdig, begrijpelijk en concreet zijn.  
• Verwachtingsmanagement: het is belangrijk om de deelnemers altijd te informeren over de 

beïnvloedingsruimte die zij hebben (bijvoorbeeld: wat gebeurt er met hun inbreng en hoe 
vindt de terugkoppeling plaats?). Uitgangspunt is dat iedereen mee mag denken en mee 
mag doen, maar de gemeenteraad neemt de beslissing over de uiteindelijke visie. 

• Brede betrokkenheid van buiten: voor een gedragen visie is het belangrijk om een zo groot 
en gevarieerd mogelijk deel van de inwoners en ondernemers te bereiken. 

• Voor elk wat wils: door een combinatie van communicatiemiddelen in te zetten, worden 
verschillende doelgroepen aangesproken. En door verschillende participatievormen te 
gebruiken krijgt de hele gemeenschap de kans deel te nemen op de manier die bij hem/
haar past.

• Participatie buiten het gemeentehuis: niet alle inwoners zullen op een georganiseerde 
bijeenkomst van de gemeente afkomen. Daarom kiezen we bij het organiseren van mogelijke 
bijeenkomsten voor locaties die inspireren of typische ontmoetingsplekken in Halderberge 
en gaan we op tournee langs de kernen. Waar mogelijk worden de participatiebijeenkomsten 
gecombineerd met andere bijeenkomsten, zoals bezoeken van het college aan de dorpen.

• Bijsturen waar nodig: gedurende het traject houden we continu in de gaten of er een diverse 
groep inwoners en organisaties wordt bereikt. Zo nodig sturen we bij.

• Nee is ook oké: niet elke inwoner zal mee (willen) doen aan het visietraject en dat mag ook. 
Hoewel het betrekken van mensen voorop staat en we het deelnemers zo toegankelijk 
mogelijk moeten maken om hun inbreng te delen, zullen er altijd mensen zijn die we niet 
bereiken of die niet bereikt willen worden vanwege gebrek aan tijd of interesse.

WERKSTAPPEN

Het proces om te komen tot de omgevingsvisie voor de gemeente Halderberge duurt ongeveer 
één jaar. Het proces delen we op in zes werkstappen, namelijk:
1. Opstarten en vastleggen uitgangspunten
2. Inventariseren
3. Verbinden en verdiepen
4. Afwegen en vertalen
5. Opleveren 
6. Vaststellen

Werkstap 1: Opstarten en vastleggen uitgangspunten

We leggen uitgangspunten voor het proces vast in deze Omgevingsagenda: deze omschrijft de 
relevante kaders en uitgangspunten die nodig zijn om voortvarend de omgevingsvisie op te 
stellen. In de nota leggen we de spelregels vast voor de gemeenteraad voor het vervolgproces. 
Na vaststelling van de Omgevingsagenda wordt een concretere uitwerking gegeven aan de 
participatie en communicatie.
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Werkstap 2: Inventariseren

Bij de tweede werkstap gaan we inventariseren wat er al is aan beleidswaarden, de huidige 
staat van de leefomgeving en gaan we voor het eerst ‘naar buiten’. We nemen de KEET mee 
naar de dorpen en wijken en gaan daar met de samenleving in gesprek. We gaan naar de 
bijeenkomsten van verenigingen, staan langs het veld bij de voetbal en gaan op bezoek bij de 
ondernemersvereniging. Zo inventariseren we gebiedsgericht wat de opgaven en kwaliteiten zijn 
volgens inwoners, ondernemers, belangengroepen en verenigingen.  We generen aandacht voor 
de omgevingsvisie en de samenleving denkt voor het eerst mee over hun buurt of omgeving.

Werkstap 3: Verbinden en verdiepen

In deze stap nemen we de geïnventariseerde gegevens en gaan daarmee het gesprek aan 
met de stakeholders. We organiseren gesprekken met inwoners, organisaties, verenigingen, 
maatschappelijke instellingen, overige belanghebbenden, ketenpartners en buurgemeenten. We 
leggen tijdens deze gesprekken verbindingen en brengen verdieping aan in de waarden, thema’s 
en ambities. De gemeenteraadsleden zijn betrokken bij de bijeenkomsten om de gesprekken te 
volgen en mee te luisteren. Aan het einde van deze werkstap ronden we het participatieproces 
af en gaan we de opbrengsten intern afwegen en vertalen. Er volgt een terugkoppeling van de 
participatie in de raad, op basis van cijfers (deelname, doelgroepen, etc.) en grove lijnen van de 
opbrengsten. De raad controleert of de participatie volgens de kaders van de Omgevingsagenda 
heeft plaatsgevonden.

Werkstap 4: Afwegen en vertalen

We verzamelen alle gegevens die we hebben opgehaald vanuit huidig beleid, de participatie 
en de opgaven per gebied. Daaruit volgt een aantal keuzes die gemaakt moeten worden. We 
maken een overzicht gemaakt van de verschillende opgaven, gekoppeld aan gebieden en 
ambities (botsingen). Door keuzes te maken bekennen we kleur: welke opgaven passen het 
beste bij het DNA, bij de ambities van de gemeente Halderberge? Welke opgaven zijn nodig om 
de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren? Waar gaan we voor de komende jaren? Dit alles 
is inbreng voor een interactieve bijeenkomst met de raad waarin zij deze botsingen doorlopen 
en de keuzes maken.

Werkstap 5: Opleveren

In deze voorlaatste stap wordt de omgevingsvisie vormgegeven aan de hand van de eerder 
gemaakte keuzes. Dit concept  bespreken we met het college en de raad.

Werkstap 6: Vaststellen

De ontwerp omgevingsvisie wordt ter inzage gelegd, en gedurende een periode kan men 
zienswijzen inbrengen. Hiervoor bieden we ook zowel online als offline mogelijkheden (als 
onderdeel van de participatie). We communiceren breed over de ter inzagelegging zodat iedereen 
écht de kans heeft om zijn/haar zienswijzen in te brengen. Eventuele ingebrachte zienswijzen 
worden verwerkt in een definitieve versie. De raad stelt de definitieve omgevingsvisie vast.

ROL VAN DE RAAD

De gemeenteraad van Halderberge heeft in het omgevingsvisietraject een controlerende, 
kaderstellende rol. Raadsleden willen graag betrokken worden in het proces. Dit betekent dat zij  
voldoende geïnformeerd worden over wat er speelt. Op die manier kan er ook tijdig gereageerd 
en bijgestuurd worden, indien nodig. Tijdens de participatie geven zij ruimte aan inwoners om 
mee te doen. Raadsleden zijn tijdens de bijeenkomsten betrokken als toehoorders en stellen 
zich daarbij terughoudend op. Binnen de gemeenteraad is een actieve werkgroep betrokken bij 
de implementaie van de Omgevingswet. Zij worden uitgebreid betrokken bij het vervolgproces.

De rol van de gemeenteraad
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BIJLAGE
Inventarisatie van opgaven en projecten per deelgebied.
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