Over de
Toekomstvisie
Valkenswaard 2030. De horizon lijkt ver weg.
De toekomst is echter nooit ver weg.
Deze toekomstvisie is bedoel om – met een beleid dat past bij de maat en schaal van
Valkenswaard – af te bakenen wat we niet en vooral wat wél willen. De toekomstvisie
is daarmee het richtsnoer voor het handelen van het gemeentebestuur.
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Wat is
Valkenswaard…
“’t Leven is goed in m’n Brabantse land!” ’t Is goed leven in Valkenswaard!
Valkenswaard is meer dan een samenvoeging van de drie historische kernen
Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft. Valkenswaard is uitgaan, een
terrasje pikken, een praatje maken en een middagje winkelen en aansluitend lekker
eten in een van de vele restaurants. Valkenswaard is de fiets pakken en genieten
van de mooie natuurgebieden die Valkenswaard omringen, zoals de Malpie, de
Groote Heide en het Leenderbos, of van de beekdalen van de Tongelreep, de
Dommel en de Keersop. Valkenswaard is het decor van vele evenementen per jaar,
van bloemencorso tot bedevaart naar Handel en van zomeravondfeesten tot
internationale sportwedstrijden. De Markt en de Statie met hun hoge concentratie
horeca vormen in de weekenden een bruisende attractie met naamsbekendheid tot
ver buiten Brabant. Vooral bij groepen jongeren. De weekmarkt trekt keer op keer
bezoekers uit de regio en het Belgische achterland.
Valkenswaard is, ondanks de consequenties van levendigheid, vooral een sociale
gemeenschap, een vriendelijk “hallo!” van een wildvreemde voorbijganger.
Valkenswaard is mensen ontmoeten! Mensen die er wonen, mensen die er werken
en mensen die Valkenswaard aandoen om er hun vrije tijd te besteden. In
Valkenswaard zijn namelijk vele voorzieningen en activiteiten. Er is altijd wat te
beleven.
Valkenswaard heeft een unieke ligging en omgeving. Valkenswaard behoort zowel
tot de landelijke streek de Kempen als tot het stedelijk gebied en werkt samen met
de A2-gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. Ten zuiden van Valkenswaard
ligt de grens met België. Landschappelijk en economisch is er verbondenheid met de
zuiderburen. Die relatie zou best beter kunnen worden benut. Valkenswaard is ook
onderdeel van de Brainportregio, de regio die onlangs is uitgeroepen tot de slimste
ter wereld. Valkenswaard loopt niet voorop, maar de hoogwaardige, technologische
bedrijvigheid wordt ook hier merkbaar. Merkbaar zijn ook de nadelige consequenties
van de ligging van Valkenswaard, want Valkenswaard is nog steeds een
doorgangsroute van de Brainportregio naar België en omgekeerd. Dus Valkenswaard
is ook: hinder van vrachtverkeer.
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Een unieke
omgeving...
Enerzijds zorgt de ligging van Valkenswaard voor veel verkeershinder. Anderzijds
heeft Valkenswaard, een zeer unieke ligging. Landschappelijk wordt onze gemeente
omringd door de natuurgebieden de Malpie, de Groote Heide en het Leenderbos en
de beekdalen van de Tongelreep, de Dommel en de Keersop. Een deel van het
buitengebied is zelfs aangemerkt als Natura 2000 gebied en natte natuurparel.
Ten zuiden van Valkenswaard ligt de grens met België. Met hen zijn wij in
landschappelijk en economisch opzicht verbonden. Valkenswaard heeft een relatie
met de Belgische stad Tienen. De historisch fysieke banden tussen Valkenswaard en
de Belgische gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt en Lommel komen steeds
prominenter naar voren. In landschappelijk en recreatief opzicht maakt Valkenswaard
onderdeel uit van de Brabantse Kempen. De zanderige bodem, bedekt met heide,
veengebieden, vennen en eikenbos, zorgen voor een uniek stukje natuur in
Nederland en dient als trekpleister voor jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.
Hemelsbreed ligt Valkenswaard nog geen 10 kilometer van de kern van het stedelijk
gebied vandaan. Valkenswaard heeft een zeer compleet voorzieningenniveau, zowel
in sociaal, cultureel als recreatief opzicht. De grootschalige voorzieningen van het
stedelijk gebied vullen het lokale aanbod goed aan. Eindhoven is vanuit
Valkenswaard bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto.
De nabijheid van Eindhoven uit zich ook vanuit economisch perspectief.
Toptechnologieregio Brainport Eindhoven1 is een broedplaats voor innovatie en de
thuisbasis voor bedrijven en kennis- en researchinstellingen van wereldklasse.
Samen bedenken en maken zij de technologie van morgen die bijdraagt aan een
veilige, groene en zorgzame samenleving en aan een duurzame economische
ontwikkeling van Nederland. Met de regio Eindhoven als kern, is Brainport de spil
van een netwerk dat zich over Zuidoost-Nederland en de landsgrenzen uitstrekt. De
vijf speerpuntsectoren zijn High Tech Systems & Materials, Food, Automotive, Lifetec
en Design.

1

In 2011 is de Brainport regio gekozen tot slimste regio ter wereld. (Bron: Intelligent community forum)
Regio's die voor de titel ‘Intelligent Community of the Year' in aanmerking komen, slagen er in de ogen
van het ICF in om op brede schaal innovatieve, maatschappelijk relevante toepassingen te realiseren
op het gebied van breedband en ICT.
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Waarom een
toekomstvisie...
Valkenswaard heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een compleet dorp met
een goed leefklimaat en een veelzijdigheid aan voorzieningen. Deze ontwikkeling is
nooit klaar. De wereld om ons heen is continu onderhevig aan verandering. Ook in
onze regio doen zich tal van ontwikkelingen voor. Valkenswaard is een organisch
geheel binnen deze omgeving en het is belangrijk je te realiseren dat Valkenswaard
niet los van deze bredere omgeving kan opereren. Sommige ontwikkelingen kunnen
een kans bieden voor de lokale samenleving, andere sluiten wellicht minder goed
aan bij het wensbeeld voor onze gemeente. Om een goede weging te kunnen maken
bij het filteren van gewenste ontwikkelingen is een richtsnoer noodzakelijk. Een
richtsnoer dat het DNA van onze gemeente verbindt aan de kansen voor de
toekomst.
De gemeente wil een proactief beleid voeren. Dat wil zeggen: anticiperen op nieuwe
ontwikkelingen en bewust sturen op het bereiken van resultaten. Daarnaast is het
van groot belang om daarbij zowel de huidige inwoners en bedrijven als de potentiële
inwoners en bedrijven te betrekken.
Een aansprekende toekomstvisie is bij uitstek de leidraad om de beschikbare
beleidsruimte goed te benutten. En met ‘goed’ bedoelen we hier: in het belang van
huidige en toekomstige inwoners, instellingen en bedrijven.
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Uitdagingen…
Wij beseffen dat het niet vanzelf zal gaan om alle mooie dingen van Valkenswaard
zo te houden als het momenteel is. Trendrapporten tonen aan dat onze samenleving
de komende decennia ingrijpend zal veranderen. Landelijke ontwikkelingen op
demografisch, sociaal-cultureel, economisch en technologisch vlak zullen ook in
Valkenswaard hun uitwerking hebben. Tegelijkertijd beseffen we ook dat het
dagelijkse leven zich in belangrijke mate zal blijven afspelen in de sfeer van
gezinnen,
familiebanden,
vriendenkringen,
vrijwilligersorganisaties,
arbeidsorganisaties, buurten en wijken.
Ook in onze gemeente is dat het geval. Juist daar kan nogal wat veranderen, want
vergrijzing en ontgroening hebben grote gevolgen voor de demografische
evenwichtigheid, voor het draagvlak onder de voorzieningen en voor de
aantrekkingskracht van Valkenswaard.
Door de - met name - demografische factoren ziet de gemeente Valkenswaard zich
geconfronteerd met een aantal pittige uitdagingen. We noemen er een paar:
•

Hoe bieden wij het hoofd aan ontgroening en hoe kunnen wij de vergrijzing het
beste faciliteren?

•

Hoe borgen we de sociale cohesie waar Valkenswaard zo trots op is?

•

Hoe zorgen we ervoor dat Valkenswaard aantrekkelijk is en blijft als
vestigingsklimaat voor bedrijven?

•

Hoe houdt de gemeente Valkenswaard haar voorzieningenniveau op peil?
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De koers van
Valkenswaard
voor 2030...
Valkenswaard wil zich ook in 2030 kenmerken door haar dorpse karakter en
landelijke uitstraling, maar beseft heel goed dat Valkenswaard aan de rand van het
stedelijk gebied ligt. Daarmee kan Valkenswaard het beste van twee werelden
bieden. Dat is een kracht van onze gemeente.
In 2030 is de leefbaarheid in de wijken nog altijd een centraal thema. Door maximaal
gebruik te maken van de kracht van lokale gemeenschappen in combinatie met een
tandje extra van maatschappelijk betrokken instellingen en bedrijfsleven is het
mogelijk gebleven om het voorzieningenniveau te handhaven. De kwaliteit en
beschikbaarheid worden zelfs vergroot door slimme inzet van moderne
hulpmiddelen, zoals internet, en onconventionele organisatorische oplossingen.
Ook de infrastructuur voor het openbaar vervoer en de fiets is duurzaam ontwikkeld
door slimme technologieën toe te passen. De nieuwe verkeerscirculatie zorgt ervoor
dat doorgaand (vracht)verkeer niet langer gebruik maakt van de wegen dwars door
het centrum van Valkenswaard. Daardoor zijn niet alleen de veiligheid en
leefbaarheid in het centrum flink toegenomen, maar ook de levendigheid. Het
centrum heeft namelijk een behoorlijke kwaliteitsimpuls gekregen. Het centrum heeft
een groen en vooral ook intiem karakter gekregen. Er is meer eenheid in
beeldkwaliteit. De mix van detailhandel en horeca en de culturele uitstraling van de
markt en omgeving vormen het kloppend hart voor inwoners en bezoekers van onze
gemeente. Voor bezoekers zijn ook andere voorzieningen in Valkenswaard beter
bereikbaar geworden. Daar hebben de Westparallel, de Lage Heideweg en de
aanpassingen aan de Europalaan aan bijgedragen. Niet alleen zijn er voor het
bedrijfsleven en forenzen logischere verbindingen ontstaan met het wegennet om
Valkenswaard heen, maar ook heeft de recreatieve sector hier zijn voordeel mee
gedaan: meer hoogwaardige verblijfsrecreatie in het centrum en in het buitengebied,
hoogwaardige geclusterde sportvoorzieningen, zoals de vestiging van een
wellnesscentrum en goed bereikbare dagrecreatie en evenementen.
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De uitdaging te
lijf…
Om de uitdagingen, zoals deze op bladzijde 5 geschetst zijn, te lijf te kunnen gaan,
hebben het college, de gemeenteraad, het maatschappelijk veld en de gemeenschap
thema's benoemd die centraal moeten staan bij het opmaken van een
toekomstbeeld. Het idee hierachter is dat het gekozen toekomstbeeld de thema's
zodanig kan beïnvloeden dat hiermee op de lange termijn een positief effect teweeg
wordt gebracht om de uitdagingen te lijf te gaan.
De centrale thema’s zijn:
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Aanpak van
thema's; een open
houding...
De verhouding tussen de overheid en de burgers verandert. De noodzakelijke
beleidsinhoudelijke nadruk op participatie in brede zin gaat uit van een mensbeeld
dat wringt met de relatie overheid–burger, zoals die zich ontwikkeld heeft in de
tweede helft van de 20e eeuw. De actieve en participerende houding die wij vragen
van de burger, verlangt een vooruitstrevende houding en werkwijze van de
gemeente. Met name vraagt dit om een open houding met kernwaarden als
vertrouwen en coöperatie. De gemeente blijft centraal gepositioneerd, maar maakt
met name gebruik van zijn kaderstellende en voorwaardenscheppende rol. In
kwantitatieve zin betekent dit een verlichting van de druk op de gemeente. Dit is ook
noodzakelijk in het licht van de toenemende decentralisatie van de centrale overheid.
In kwalitatieve zin vraagt de innovatieve houding van de gemeente om specifieke
competenties om de taken van de gemeente georganiseerd te krijgen.
Samenwerking, zowel binnen als buiten de gemeente, zal daarbij een instrument zijn
dat steeds belangrijker wordt bij het behalen van doelen binnen de centrale thema's.
Valkenswaard is in toenemende mate over de grenzen van de eigen organisatie
heen gaan kijken. Thematische schaalvergroting, samenwerking en strategische
allianties zijn logische ontwikkelingen die ervoor moeten zorgen dat het gewenste
ambitieniveau van onze gemeente gerealiseerd wordt. Daarbij is het wel van belang
dat de eigen identiteit van Valkenswaard gewaarborgd blijft.
Uitgangspunt voor het realiseren van de gewenste koers voor Valkenswaard in 2030
is dat de integrale beleids- en uitvoeringsopgave zoveel mogelijk gerealiseerd wordt
met de inwoners en samenwerkingspartners binnen Valkenswaard. Het realiseren
van de beleidsopgave wordt echter steeds lastiger op de schaal van Valkenswaard.
Een integrale benadering van de centrale thema's vraagt niet alleen om een
beleidsgrenzen overschrijdende aanpak, maar vraagt tevens om een
gemeentegrenzen overschrijdende aanpak.
Van het ambtelijk apparaat wordt verwacht dat zij meer ontwikkelgericht gaat werken,
externe ontwikkelingen vertaalt naar lokale kansen en zoveel mogelijk externe
(subsidie)financiering/investeringen genereert bij de ontwikkeling van projecten. Om
de gewenste ambitie en kwaliteit te realiseren moet het ambtelijk apparaat hierop
ingericht zijn.
Op de volgende pagina's zijn de belangrijkste relaties, ontwikkelingen en kansen
weergegeven per centraal thema.
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Werken...
Valkenswaard: De betrokkenheid van ondernemers bij Valkenswaard is in 2030 nog
onveranderd hoog. Veel maatschappelijke uitdagingen zijn in nauwe samenwerking
tussen bedrijfsleven, instellingen en de gemeente aangepakt en opgelost. De
werkgelegenheid in Valkenswaard is stabiel gebleven door de jaren heen, omdat de
regio Zuidoost-Brabant ook in 2030 nog de slimste regio van de wereld is met een
dynamische economische sector. De spin-off die Brainport in de regio genereert, is
ook in Valkenswaard duidelijk merkbaar. Het is dan ook niet raar dat er veel forenzen
wonen in Valkenswaard die werkzaam zijn in Eindhoven. Deze forenzen wonen juist
in Valkenswaard, omdat Valkenswaard hen een kwalitatief woonmilieu met rust,
diversiteit en ruimte biedt. De samenwerking tussen het (lokale) bedrijfsleven, het
onderwijs en de gemeente is duidelijk merkbaar. Vanuit het onderwijs ligt er een
duidelijke verbinding met het bedrijfsleven, waarbij de focus wordt gelegd op het
opleiden van mogelijk toekomstige werknemers.
Brainport: De Brainport regio weet de juiste condities te creëren voor
(technologische) bedrijven en kennisinstellingen. De werkgelegenheid in de
toptechnologische sector blijft groeien en zal ook de rest van de werkgelegenheid
stimuleren (twee extra banen in de topindustrie leiden tot een extra baan in de
dienstensector).
Toeleveranciers van deze topindustriesectoren zijn te vinden op bedrijventerreinen.
De vrijetijdssector (detailhandel, horeca, sport, recreatie, toerisme, cultuur en
vermaak) in Valkenswaard heeft een bovenlokale verzorgingsfunctie, ook richting
Brainport, en biedt veel werkgelegenheid.
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de
arbeidsmarkt in evenwicht is.
A2, Kempen en grensgemeenten: Valkenswaard is de centrale motor in de
vrijetijdssector. Deze drie netwerken behoren tot de belangrijkste afzetmarkt voor
onze vrijetijdssector. Dankzij met name de A2 en de Kempen kan Valkenswaard een
bovenlokale functie vervullen en zijn voorzieningenniveau handhaven. De weekmarkt
en het levendige centrum oefenen een belangrijke aantrekkingskracht uit op onze
Belgische bezoekers. De vrijetijdssector heeft zich kunnen doorontwikkelen door
toepassing van technologische hulpmiddelen ten behoeve van informatievoorziening
en samenwerking.
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Wonen...
Valkenswaard: Valkenswaard biedt een aantrekkelijk woonklimaat voor haar
inwoners, zowel jong als oud. De inspanningen om de wijken vitaal, gezond en
leefbaar te houden zijn niet voor niets geweest. De bevolking(sopbouw) is door de
jaren heen stabiel gebleven. De nauwe samenwerking met corporaties en andere
maatschappelijke instellingen hebben geleid tot een aangenaam, hoogwaardig en
vooral ook veilig en duurzaam woon- en leefmilieu. Door een uitgekiend
woningbouwprogramma op maat is er ook plaats voor de jongere generaties die juist
zo belangrijk zijn voor de levendigheid. Zij zijn het die Valkenswaard in de toekomst
op de kaart blijven zetten. Dat zal wellicht ook de reden zijn dat ons onderwijs een
breed aanbod kent voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Het
beroepsonderwijs is op korte afstand vertegenwoordigd in Eindhoven, waarbij
samenwerkingsrelaties zijn gelegd met het onderwijsaanbod in Valkenswaard,
alsmede het bedrijfsleven.
Brainport: Er werken tienduizenden mensen rechtstreeks voor Brainport. Indirect
zullen dat er vast nog vele malen meer zijn. De mensen die in het stedelijk gebied
werken zoeken een aantrekkelijk kwalitatief woonklimaat in een groene omgeving.
Valkenswaard is ideaal gesitueerd ten opzichte van Brainport en de groene
omgeving.
A2, Kempen en grensgemeenten: Het voorzieningenniveau dat Valkenswaard in
2030 heeft, is voor vele mensen een reden om juist in Valkenswaard te blijven
wonen. Het in stand houden van het voorzieningenniveau op het gebied van
bijvoorbeeld winkelaanbod en cultuur, kan alleen doordat het afzetgebied zich
uitstrekt tot ver buiten Valkenswaard.
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Vrije tijd...
Valkenswaard: In 2030 zullen bestaande evenementen zijn doorontwikkeld, soms
zijn ze vervangen door nieuwe. Belangrijk is dat er voortdurend ruimte is voor het
ontplooien van nieuwe initiatieven die aansluiten bij het levendige Bourgondische
karakter van onze gemeente.
We zoeken in de evenementen ook meer verbinding met onze eigen wortels en
inwoners. Cultuurhistorische elementen, zoals de valkerij en de sigarenindustrie, zijn
daarbij herkenbare elementen geworden in de openbare ruimte. Musea maken
gebruik van moderne technologieën die aansluiten bij de beleving van de bezoeker.
De recreatieve voorzieningen kennen een goede mix tussen dag- en verblijfrecreatie,
hoogwaardigheid en laagdrempeligheid, veelzijdigheid en kleinschaligheid, en tussen
extensief (wandelen en fietsen in de natuur) en intensief (zwemmen, wellness, sport,
outdoor).
Daarbij kent Valkenswaard een zeer groene omgeving waar onder andere een
grensoverschrijdende samenwerking met België bestaat. Deze groene omgeving is
erg aantrekkelijk voor de toerist en recreant. Naast overnachtingsmogelijkheden zijn
er vele activiteiten mogelijk in het groen. Niet alleen fietsen, wandelen en
paardrijden, maar ook GPS tracking en wellness. Daarbij staan technologische
hulpmiddelen ter beschikking. De aanwezige voorzieningen in het groen staan altijd
in balans met de ecologische waarden van het gebied. Duurzaamheid is hierbij een
aspect dat een steeds prominentere rol zal krijgen.
De combinatie van een bruisend centrum en groene omgeving zijn zowel voor de
bewoner als de bezoeker enorm interessant (dagrecreatie en meerdaags verblijf).
Brainport: Mensen die in en rond Eindhoven wonen kiezen ervoor om Valkenswaard
te benutten als startplek voor vrijetijdsactiviteiten. Zij parkeren in Valkenswaard en
benutten het buitengebied voor dagactiviteiten.
A2, Kempen en grensgemeenten: Veel mensen die werkzaam zijn in de
toeristische sector zijn woonachtig in de omliggende gemeenten. Versterking van het
recreatief profiel levert ook voor de buurgemeenten meer toerisme op.
Valkenswaard kenmerkt zich in termen van recreatieve voorzieningen en
bedrijvigheid als de meest aantrekkelijke gemeente in de Kempen.
De landschappelijke kenmerken van de regio waar Valkenswaard in gelegen is, biedt
bij uitstek een kans om een verbinding te leggen tussen de verschillende
landschappelijke waarden, zoals hei, bos en water. De landschappelijke waarden,
gebundeld met de recreatieve voorzieningen, en cultuurhistorische waarden in de
grensstreek bieden veel potentieel voor een streekprofiel om naamsbekendheid te
creëren en te vermarkten.
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Welzijn...
Valkenswaard: Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun straat,
buurt of wijk is de belangrijkste factor geweest bij het verkrijgen en behouden van
leefbare wijken. Door het activeren van bewoners, het geven van meer
verantwoordelijkheid, het vergroten van zelfwerkzaamheid en het bieden van meer
keuzevrijheid bij het besteden van budgetten komen bewoners ook zelf in beweging.
Niet alleen op de ruimtelijk/fysieke onderdelen, maar ook als het gaat om het
organiseren van veiligheid, mantelzorg of andere sociale behoeften.
De zorgsector is in 2030 zeer snel geëvolueerd en heeft ingrijpend geïnnoveerd.
Techniek (uit de regio) wordt op een menselijke wijze ingezet om zorg op afstand te
verlenen. Waar nodig komen er natuurlijk echte handen uit de mouwen. Vaak zijn dat
mensen uit het zorgnetwerk van de zorgvrager, maar ook mantelzorgers en
vrijwilligers worden actief ondersteund en gewaardeerd. Professionals bieden hen
een vangnet.
Een breed welzijnsaanbod is een vast onderdeel in het programma van de brede
scholen die in alle wijken en dorpen vertegenwoordigd zijn. Cultuur en sport vormen
vaste onderdelen van het middagprogramma van de naschoolse opvang,
ondersteund door professionele begeleiders. Naast voldoende ruimte voor spontane
sport en spelbeoefening rond het huis en in de buurt, worden bestaande
sportvoorzieningen steeds verder geclusterd, zodat aantrekkelijke, multifunctionele
sportvoorzieningen ontstaan. Sportverenigingen werken nauw met elkaar samen. Er
wordt vooral geïnvesteerd in de breedtesport, zodat zoveel mogelijk mensen in 2030
bewegen en zo langer gezond blijven.
Door de vergrijzing is de zorgvraag flink toegenomen. Tegelijkertijd willen mensen
langer thuis blijven wonen, in het eigen dorp, in de eigen buurt of in kleinschalige
zorgclusters. Mensen zijn in dit opzicht in 2030 nog mondiger en veeleisender dan nu
het geval is. Niet langer one-size-fits all (als dat ooit al zo was) maar keuzevrijheid en
maatwerk.
Brainport: De bovenlokale stedelijke voorzieningen in Eindhoven zijn een welkome
aanvulling op het brede voorzieningenaanbod in Valkenswaard.
A2, Kempen en grensgemeenten: Deze bieden een afzetmarkt voor de
voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs.
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Bestuur...
Valkenswaard: In 2030 is er nog steeds een gemeentebestuur met een raad, een
burgemeester en wethouders. Toch zijn kerntaken en verantwoordelijkheden anders
georganiseerd. Valkenswaard opereert bestuurlijk in het A2 netwerk, maar
participeert ook in het stedelijk netwerk rondom Brainport. Gemeentegrenzen zijn
figuurlijk vervaagd. Er is een optimale balans gevonden tussen representatieve en
directe democratie. Die vindt zijn basis in een groot vertrouwen in het zelfsturend en
zelfoplossend vermogen in de samenleving. De ruimte die daarin wordt gegeven, is
erg groot. De wijkaanpak vindt zichzelf opnieuw uit en bestrijkt ook sociale en
economische onderwerpen. De gemeente (ambtenaren en bestuurders) is veel meer
verbindend bezig en veel uitvoering wordt overgelaten aan organisaties of
bedrijfsleven. Dat stelt andere eisen aan de gemeentelijke organisatie.
De verbinding met alle lagen in de samenleving gebeurt deels met fysieke
bijeenkomsten. Daarnaast wordt veel gebruikgemaakt van de mogelijkheden die
moderne media bieden om digitaal te participeren. Het gemeentebestuur omarmt
initiatieven uit de samenleving en weet die op waarde te schatten.
Brainport: In beginsel gaat Valkenswaard uit van haar eigen kracht. Complexe
beleidsopgaven binnen tal van beleidsterreinen vragen echter om een bovenlokale
aanpak. Daarbij is het belangrijk om proactief te participeren in stedelijke netwerken
als Brainport, SRE en stedelijk gebied.
A2, Kempen en grensgemeenten: De bestuurlijke samenwerking in A2 is een
voortzetting van de huidige strategie voor de beoogde samenwerking op bestuurlijk
niveau en de bedrijfsvoering. De bestuurlijke samenwerking met gemeenten in de
Kempen en de Belgische grensstreek is vooral een thematische samenwerking.
Deze samenwerking uit zich met name in de vrijetijdssector.
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Hoe nu verder...
De toekomstvisie geeft richting aan de vulling van de centrale thema's. Na
behandeling van de toekomstvisie in de gemeenteraad kan begonnen worden met
het ontwikkelprogramma.
Door de ruimte binnen het beleid slim te benutten en deze ruimte te verbinden aan
innovatieve projecten en kansrijke ontwikkelingen, kan de gemeente middels haar
uitgekiende marketingstrategie in een groot gebied naamsbekendheid creëren. Deze
naamsbekendheid versterkt niet alleen inhoudelijk de positie van Valkenswaard,
maar helpt tevens bij het genereren van financiering door derden. Deze laatste stap
van marketingstrategie past binnen de positionering van Valkenswaard.
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