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Aanbieden concept-Toekomstvisie gemeente Valkenswaard

In 2008 is een intensief proces opgestart dat geleid heeft tot een concept-Toekomstvisie waarin een
wensbeeld geschetst wordt voor de gemeente Valkenswaard voor de langere termijn.

De ”Toekomstvisie gemeente Valkenswaard” als leidraad gebruiken bij toekomstige besluitvorming.

Vanaf 2007 tot heden is een intensief proces doorlopen om een toekomstvisie op te stellen. Dit proces
heeft geresulteerd in een wensbeeld voor de gemeente Valkenswaard.

1. Start proces
In 2007 heeft het college de wens geuit om samen met de gemeenteraad, maatschappelijke instellingen
en de inwoners van Valkenswaard een breed gedragen strategische beleidsvisie te ontwikkelen. Deze
moest zich focussen op het beleid na 2009. Een andere aanleiding voor het maken van een strategische
beleidsvisie was de wens van het bestuur om duidelijke keuzes te maken vanuit de focus om diensten en
taken van de gemeente betaalbaar te maken en te houden.
2. Verloop proces
In 2009 zijn tal van belangenorganisaties betrokken bij het opstellen van het visiedocument waarin een
wensbeeld werd neergelegd voor onze gemeente. U bent als raad in een aantal themasessies
geïnformeerd over de voortgang en heeft daarbij richting kunnen geven aan het proces.
Begin 2010 is een formeel inspraaktraject doorlopen waarbij inwoners van de gemeente Valkenswaard
gevraagd is om te reageren op de concept-Toekomstvisie.
In 2010 is de concept-visie naar aanleiding van signalen van belangenbehartigers op een aantal punten
gewijzigd. Met name het economische belang en potentieel komt nadrukkelijker naar voren in de huidige
visie.
In een thema-avond heeft het college met u van gedachten gewisseld over de inhoud van de conceptToekomstvisie. Daarbij is door u aangegeven dat u zich herkende in het beeld dat het college schetste in
de toelichting bij de concept-Toekomstvisie, maar dat u dit beeld niet voldoende terug zag komen in het

visieidocument zelf. Naar aanleiding van die signalen heeft het college getracht om de beelden die bij die
thema-avond geschetst zijn te verwoorden in de voorliggende concept-Toekomstvisie.
De structuur en opzet van de nu voorliggende visie is aangepast ten opzichte van de versie zoals die
voorlag tijdens de thema-avond eerder dit jaar.
3. Wat is het resultaat?
De toekomstvisie geeft een globaal wensbeeld van Valkenswaard in 2030. Om te weten waar je naartoe
gaat, moet je echter ook weten wat op dit moment de sterke punten zijn van Valkenswaard, maar ook
waar de ontwikkelpunten zitten. De toekomstvisie begint dan ook met het in beeld brengen van de
huidige situatie. Daarbij is met name gefocust op de elementen die Valkenswaard op dit moment typeren
en welke dan ook behouden dienen te blijven.
Vervolgens worden de uitdagingen voor de komende twintig jaar in beeld gebracht. Uiteraard zijn er
wellicht nog veel meer uitdagingen dan in de toekomstvisie genoemd worden, maar de vier uitdagingen
zoals ze nu verwoord staan, zijn wellicht de meest cruciale aandachtspunten voor onze gemeente.
Vervolgens is toegewerkt naar een koers voor de lange termijn. Deze koers is een stip aan de horizon.
Een koers is noodzakelijk om te kunnen aangeven hoe de gemeente denkt de uitdagingen te kunnen
oppakken. Uiteindelijk is vanuit een thematische benadering gekozen voor het te lijf gaan van de
uitdagingen. De keuze voor de thema’s is in gezamenlijkheid met het maatschappelijk veld tot stand
gekomen. De thema’s die centraal staan in de toekomstvisie zijn doorgevoerd in de interne
bedrijfsvoering. Zo is de structuur van de gemeentelijke beleidsbegroting opgebouwd vanuit de
toekomstvisie. In de visie wordt per thema kort toegelicht wat de koers moet zijn voor Valkenswaard.
Daarbij wordt het thema beschreven vanuit de netwerkgedachte. Het idee daarachter is dat Valkenswaard
bij het realiseren van het wensbeeld uit de toekomstvisie daarbij voor een deel afhankelijk is van
omgeving. Door in netwerken te denken, kan Valkenswaard zich beter positioneren.
4. Reactienota
De concept-visie is onlangs nogmaals voorgelegd aan de belangenbehartigers in het maatschappelijk
veld. Deze reacties uit de informele inspraakprocedure zijn vervat in een reactienota. In de reactienota
staat beschreven welke reacties al dan niet hebben geleid tot een wijziging van de tekst van de conceptToekomstvisie. Deze reactienota is als bijlage bijgevoegd.
5. Ontwikkelprogramma
Na behandeling van de toekomstvisie in de gemeenteraad, kan begonnen worden de vervolgfase,
namelijk het opstellen van het ontwikkelprogramma. Bij het opstellen van het ontwikkelprogramma
verdient het de aanbeveling om niet sec een ontwikkelagenda op te stellen, maar dit proces te koppelen
aan het vestigen van een imago en creëren van een identiteit. De toekomstvisie functioneert daarbij als
een stevig fundament. Het vestigen van een imago en identiteit kan de gemeente zich profileren en
positioneren binnen de regio. Het voordeel van deze aanpak is tevens dat de gemeente de ruimte binnen
het beleid slimmer kan benutten, omdat deze ruimte verbonden wordt aan innovatieve projecten en
kansrijke ontwikkelingen. Feitelijk wordt voor een deel een marketingstrategie en concurrentiestrategie
toegepast om naamsbekendheid en een unieke positie te creëren en te claimen. 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
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Het structureel koppelen van besluitvorming aan de toekomstvisie.
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De toekomstvisie geeft een wensbeeld van de gemeente Valkenswaard over ongeveer 20 jaar.
Ontwikkelingen op macro en micro niveau zorgen ervoor dat ook de toekomstvisie een dynamisch stuk is.
Daarom wordt voorgesteld om de toekomstvisie elke vier jaar te actualiseren.
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De sturing op het realiseren van de toekomstvisie vindt elk jaar plaats bij het opstellen van de begroting.
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