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UITGAVEN WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
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Bestuur & Organisatie

3.800.000

4.000.000

700.000

€

€

€
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Wonen

Werken

Vrije tijd
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inwonertotaal

Onroerende 
zaakbelasting (OZB)

€346,-

Afvalstoffenheffing 

€319,-

Rioolheffing

€205,-

Valkenswaard is een enorm groene gemeente waarin het geweldig 
wonen, werken en recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en 
bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge gezinnen. Met de titel 
“Koersvast met de Toekomstvisie” presenteert het college van burge-
meester en wethouders de programmabegroting 2022.

De begroting voor 2022 is de vierde en laatste begroting van de 
raadsperiode 2018-2022. In de begroting staan de plannen van de 
gemeente voor 2022, wat die plannen kosten en welke inkomsten we 
kunnen verwachten. Om ruimte te bieden aan een nieuwe gemeente-
raad, is gekozen voor een beleidsarme begroting. Er worden dus geen 
grote nieuwe voorstellen gedaan, maar ingezet op het voortzetten van 
lopende zaken om de Toekomstvisie te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders

Visie op toekomst

De Toekomstvisie bestaat uit vijf thema’s. 
Deze thema’s komen ook terug in de 
jaarlijkse gemeentelijke begroting.

Wonen: we zorgen op korte termijn voor 
huisvesting die aantrekkelijk is voor 
jongeren. Op de middellange termijn 
zorgen we voor huisvesting die past bij 
jonge (Brainport)gezinnen.

Werken: De vrijetijdssector én de Brainport-
regio bieden grote kansen voor werkgele-
genheid en bedrijvigheid. Daar treffen we 
allerlei maatregelen voor. 

Vrije tijd: we geven een impuls aan 
verblijfsrecreatie en innovatieve leisure. 

Sociaal Domein: we maken, naast de 
wettelijke verplichtingen, ook niet- 
wettelijke keuzes als dat mogelijk is. 

Bestuur & Organisatie: we maken een 
fundamentele keuze voor overheidspartici-
patie in beleid en communicatie. 

De gehele begroting kunt u lezen op 
www.valkenswaard.nl/commissievergadering
Kies op die pagina voor datum 20-10-2021.

Begroting 2022

Masterplan Centrum

We werken aan een compact, aantrekkelijk 
en onderscheidend winkelcentrum, waarbij 
leegstaande winkels buiten het 
kernwinkelgebied worden getransformeerd 
naar woningen. De nieuwe autoluwe 
markt, met meer groen en ruime terrassen 
is een mooi resultaat. De komende tijd 
gaan we door met maatregelen die het 
centrum van Valkenswaard versterken.

Bereikbaarheid

Met de nieuwe Westparallel wordt de 
bereikbaarheid van Valkenswaard 
flink verbeterd. We investeren samen 
met de provincie flink in verkeers-
maatregelen Dommelen Zuid, het 
autoluw maken van ons centrum, 
sluiproutes verminderen, kruispunten 
veiliger maken en ruimte voor 
alternatieven zoals de fiets en de bus. 
We voeren de komende periode meer 
dan 25 projecten uit voor een 
verkeersveilig en aantrekkelijk 
Valkenswaard.

Groote Heide Dommelland

De gemeente Valkenswaard is een fijne 
gemeente om in te leven en te werken. 
Meer bezoekers, bestedingen en banen 
in de vrijetijdssector. Dat is het doel van 
ons programma Groote Heide Dommel-
land! Met het programma bereiden we 
projecten in het buitengebied voor om de 
natuur, vrijetijdsvoorzieningen en de 
leisure-economie te versterken. Hierbij 
doorlopen we een participatieproces met 
relevante betrokkenen. Het beschermen 
van onze kwetsbare natuur en het maken 
van duurzame keuzes staan voorop.

Algemene Reserve 

Sociaal Domein

In het Sociaal Domein werken we eraan om 
meer (groepen) inwoners de mogelijkheid te 
bieden om elkaar te ontmoeten en om mee 
te doen. Ieder naar eigen vermogen en 
behoefte. Met of zonder een beperking. 
Inwoners die dat nodig hebben, kunnen 
blijven rekenen op passende ondersteuning. 
Het streven is dat mensen zich prettig voelen 
in hun woonomgeving, dat ze oog hebben 
en houden voor elkaar en dat jongeren zich 
maximaal kunnen ontwikkelen en gezond en 
veilig kunnen opgroeien. We doen dit onder 
de vlag Valkenswaard oog voor iedereen.

1,9
miljoen

Hoeveel betaalt een 
meerpersoonshuishouden 
gemiddeld in 2022 aan: 

INKOMSTEN WAAR KOMT HET GELD VANDAAN?

Een deel ontvangen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en overige inkom-

stenbronnen.

De totale inkomsten voor 
2022 zijn begroot op 

€ 87.600.000,-.
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