Valkenswaard. Bourgondische gemeente in de Kempen, op
steenworp afstand van de Belgische grens. Hier, omringd door
unieke natuurgebieden als de Malpie, de Grote Heide en het
2
Leenderbos, leven zo’n 31.000 inwoners op 56,50 km met
elkaar.
Valkenswaard biedt hen het beste van twee werelden.
Enerzijds het bruisende dorp zelf met een verrassend veelzijdig
voorzieningenniveau. Anderzijds is Valkenswaard onderdeel van
stedelijke netwerken én van de slimste toptechnologieregio ter
wereld, Brainport.
Maar Valkenswaard kent ook uitdagingen in een wereld die in
hoog tempo verandert. Want Valkenswaard is ook: verkeershinder als gevolg van de N69 die het dorp doorsnijdt. En ook
onze gemeente ontkomt niet aan de gevolgen van ontgroening
en vergrijzing van de Nederlandse samenleving.
Daarom wil Valkenswaard een integraal, proactief beleid voeren
op de thema’s werken, wonen, vrije tijd, welzijn en bestuur.
Samen met huidige én potentiele inwoners en bedrijven willen
we anticiperen op nieuwe kansen ontwikkelingen en bewust
sturen op resultaten.
Anno 2012 heeft Valkenswaard een hoge ‘Quality of Life’. Dat
willen we, met elkaar, tot in lengte van jaren graag zo houden.
Valkenswaard, april 2012
Burgemeester en wethouders
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Over de toekomst
van Valkenswaard

Werken in 2030: proeftuin van de Brainportregio

Vrije tijd in 2030: groene leisure and pleasure zone

In 2030 zijn ondernemers onverminderd sterk betrokken bij Valkenswaard.
De strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen
en gemeenten heeft geleid tot verrassende en innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast heeft de vrijetijdssector in Valkenswaard
zich ontwikkeld tot dé proeftuin voor slimme technologie uit de Brainportregio.
Die Valkenswaardse vrijetijdssector is uitgegroeid tot krachtige motor voor de
(regionale) economie en zorgt zelfs voor werkgelegenheid in andere sectoren
(onder meer in de dienstverlening).

De combinatie van een bruisend centrum en een groene omgeving blijken in 2030
zeer aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en toeristen. Valkenswaard biedt een
uitgebalanceerde mix van dagrecreatie en meerdaags verblijf en heeft zich in
recreatief opzicht ontwikkeld tot de aantrekkelijkste gemeente in de Kempen. In
nauwe samenwerking met België wordt ‘de groene schatkamer’ van Valkenswaard
op aantrekkelijke, innovatieve en ecologisch verantwoorde wijze opengesteld.
Moderne technologieën uit ‘de koker’ van Brainport, toegepast in de vrijetijdssector,
sluiten aan op de beleving van de moderne toerist. De bundeling van landschappelijke waarden, recreatieve voorzieningen en cultuurhistorische waarden zijn
bovendien cruciaal gebleken bij het ‘vermarkten’ van de streek.

Wonen in 2030: rust, diversiteit, ruimte

Welzijn in 2030: keuzevrijheid, initiatief en maatwerk

Bestuur in 2030: regisseren, verbinden, faciliteren

In 2030 is Valkenswaard een vitale, gezonde, leefbare én levendige gemeente
met een stabiele bevolking(sopbouw). Op alle terreinen die bijdragen aan een
aantrekkelijk woonklimaat, scoort Valkenswaard méér dan goed. Het uitgekiende
woningbouwprogramma, bijvoorbeeld, biedt ruimte voor jonge starters.
Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig en sluit uitstekend aan op de behoefte
van het regionale bedrijfsleven. En het afzetgebied voor hoogwaardig winkelaanbod, uitgaan en cultuur strekt zich uit tot ver buiten Valkenswaard. Niet voor
niets kiezen duizenden werknemers uit ‘de slimste regio ter wereld’ Valkenswaard
als woonplaats vanwege de rust, diversiteit en ruimte.

Valkenswaard in 2030 is een zelfwerkzame gemeente. Inwoners tonen hun
betrokkenheid bij hun straat, buurt en wijk en dragen samen zorg voor de leef
baarheid. Meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de besteding van
budgetten, zorgen daarnaast voor dynamiek, beweeglijkheid en vindingrijkheid.
Inwoners zoeken actief de samenwerking met elkaar, het bedrijfsleven en de
gemeente bij het organiseren van veiligheid, zorg of andere sociale behoeften.
De sportvoorzieningen in Valkenswaard, altijd al van een hoog niveau, zijn in
2030 geclusterd tot aantrekkelijke, multifunctionele sportcentra.

In 2030 heeft het gemeentebestuur van Valkenswaard een optimale balans
gevonden tussen representatieve en directe democratie. Er is nog steeds een
gemeentebestuur met een raad, een burgemeester en wethouders. Met een
groot vertrouwen in het zelfsturend en zelfoplossend vermogen in de samen
leving. Dat vertrouwen uit zich in veel bewegingsruimte voor burgers en
bedrijven. Valkenswaard is daarnaast een zeer proactieve bestuurspartner in
het A2 netwerk, de ELAT driehoek en de Brainportregio.

