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“Levensloop bestendige gemeente”
Baarle-Nassau is een levendige plek waar je ontspannen kunt wonen.
Investeren in ondernemerschap, betaalbare woningen en een frisse visie voor het
centrum zijn de sleutels tot succes.
Dit vraagt om lef, creativiteit en luisteren naar wat de inwoners van Baarle-Nassau, Ulicoten
en Castelre echt belangrijk vinden. Dit vraagt om een open en transparant alternatief voor
beleid en uitvoering van de afgelopen vier jaar.
Er is veel tijd gestoken in een nieuwe visie voor onze gemeente. Wij vinden dat we nu samen
aan de slag moeten om plannen te realiseren.
Keerpunt ‘98 maakt zich hard om jonge starters een eerlijke kans op de woningmarkt
te bieden, om werkruimte te creëren voor ondernemers, een aantrekkelijk centrum te
ontwikkelen met kroegjes, koffietentjes en winkeltjes waar je in de avond nog eens doorheen wandelt,
verenigingen een plek hebben, onderwijs groeit en innovatieve WMO ideeën
(zorg & ondersteuning) zich kunnen ontwikkelen. Het is hierbij onmisbaar om de handen
ineen te slaan met Baarle-Hertog.
Keerpunt ’98 staat voor een levendig en groen en gezellig centrum waar altijd iets te beleven is voor
zowel inwoners als bezoekers. Samen met inwoners willen we dit verder uitwerken in een concreet
plan. Welke voorzieningen zijn nodig, wat kunnen inwoners zelf doen, en hoe kunnen middelen
effectief ingezet worden? Haast is hierbij geboden. Als de rondweg af is, moeten we direct aan de slag
met het opwaarderen van het centrum.
Om de opwaardering van het centrum tot een succes te maken, realiseren we samen een omslag in
denken! In deze denkwijze staat zaken mogelijk maken voor de gemeenschap centraal.
Dit doet Keerpunt ‘98 door het aanpakken van leegstand en het stimuleren van hergebruik,
dit door het aanpassen van gemeentebeleid en (bouw)voorschriften. We kijken waar
behoefte aan is om te bouwen, we beschermen monumenten en zetten ons in voor het
vergemakkelijken van het verkrijgen van toestemming voor het verbouwen van de eigen
woning. Met aandacht voor een evenwicht tussen bouwen en groen.
Bij zorg en ondersteuning heeft Keerpunt ‘98
als uitgangspunt dat er meer ruimte moet komen voor maatwerk zodat je kunt doen wat
nodig is. Regeldruk vanuit de gemeente die kostbare tijd van
bijvoorbeeld leerkrachten en zorgpersoneel kost, moet worden vermeden.
Ruimte om WMO en jeugdhulp dichtbij en op maat gesneden voor onze gemeenschappen te
Organiseren is belangrijk. Daarbij is het van belang dat er voldoende ruimte is voor medezeggenschap
Van cliënten en ouders. En dat er aandacht is vanuit de gemeente voor wat mantelzorgers
aan ondersteuning kunnen gebruiken.
Keerpunt ‘98 maakt zich hard voor het wegnemen van regeldruk voor startups, zzp-ers en
mkb-ers zodat Baarle-Nassau een aantrekkelijk vestigingsklimaat uitstraalt voor (nieuwe)
ondernemers. Dit brengt levendigheid mee en zorgt voor economische groei van
Baarle-Nassau. Hiervoor zetten we een nieuwe koers in binnen de gemeente Baarle-Nassau
waarbij we willen dat er minder gewerkt wordt van controle en regelgeving maar vanuit
samenwerking, gericht resultaat en prestatie met een gedragen verantwoordelijkheid door
de ondernemers zelf. Aanbestedingsprocedures en het verstrekken van vergunningen moet

versimpeld en hiermee versneld worden. Door de lokale onderwijsinstelling beter aan te
laten sluiten bij de plaatselijke economie kan Baarle-Nassau een groeiende omgeving worden
waarbij kennis en innovatie binnen de gemeente beschikbaar wordt en blijft.

“Ruimte geven in het buitengebied”
Baarle-Nassau is uniek gelegen op de grens met Vlaanderen omgeven door een
prachtig weidse natuur, historische hoogtepunten en levendige agrarische sector.
Voor het optimaal beheren, onderhouden en gebruiken van het buitengebied is het nodig om
meer ruimte te geven
Keerpunt ‘98 ziet kansen voor een levendig ontwikkeld buitengebied van Baarle-Nassau
waarbij activiteiten opgezet en bezocht kunnen worden, de agrarische sector zich ontwikkelt
in balans met de omgeving, Mkb-ers zich makkelijk kunnen vestigen, horeca en toerisme
kunnen groeien en bestemmingsplannen regelarm kunnen worden herbestemd. Hiermee blijft het
buitengebied een aantrekkelijk verblijfsgebied én de economische monitor van onze gemeente.
Daarnaast voorkomen we door het buitengebied levendig te houden dat drugscriminelen hun intrek
nemen in leegstaande panden.
Keerpunt ‘98 daagt uit om inspirerende projecten in het buitengebied te ontwikkelen zodat
recreatie, toerisme en duurzaam agrarisch ondernemen groeit. Daarom zet Keerpunt ‘98
zich in om procedures te verkorten om herbestemmen van kavels mogelijk te maken en te
sturen op een duurzame en ecologische agrarische sector door koplopers te belonen. Zodat
natuur, toerisme en landbouw en veeteelt met elkaar in balans zijn en het buitengebied een
aantrekkelijk plek is om te wonen, fietsen, wandelen en te ondernemen.

Bestuur op maat
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn beide kleinschalige gemeenten. Dit is enerzijds onze kracht. We
staan hierdoor dicht bij onze inwoners en weten wat er leeft in onze gemeenschap. Anderzijds zien we
dat de schaal van onze gemeente te klein is om alle opgaven op een goede manier op te pakken. De
ambtelijke fusie is geen goed antwoord op dit vraagstuk. De dienstverlening aan onze inwoners is
achteruit gegaan, de slagkracht van de gemeente is gelijk gebleven en de kosten zijn hoger geworden.
De unieke situatie van Baarle vraagt een bestuur op maat. Dit betekent voor Keerpunt ’98 dat over
zaken die zowel Hertog als Nassau aangaan, zoals de inrichting van de openbare ruimte of het behoud
van een sterk verenigingsleven, gezamenlijk besloten wordt. Om dit te realiseren moet voor 2020 een
Europese Gemeente worden opgericht. Gemeentetaken die typisch Nederlands zijn, kunnen we dan
samen met andere Nederlandse gemeenten oppakken.

