Gemert, 25 april 2017

Toekomstvisie Gemert-Bakel: we richten
ons op een goede en constructieve
samenwerking met de Peelgemeenten
De gemeente Gemert-Bakel is klaar is voor de toekomst. Ze richt zich daarbij op een
verdere groei van de samenwerking met de Peelgemeenten, vanuit de gedachte: “lokaal
wat kan, regionaal wat moet”. Dat is de voornaamste conclusie uit de strategische visie
2030, waar het college van B&W op 18 april mee heeft ingestemd.
Een flexibele en ambitieuze gemeente die groeikansen ziet en pakt
In de toekomstvisie schetst het college de huidige situatie van de gemeente, de
maatschappelijke opgaven en ambities richting 2030 en wat dit betekent voor de gemeente.
Burgemeester Van Veen: “Met deze visie, dat een sluitstuk is van de provinciale opdracht
Veerkrachtig bestuur, toont de gemeente aan dat wij de snel veranderende wereld kunnen
bijbenen, niet stilstaan, ambitieus zijn en de groeikansen zien en pakken. Wij gaan uit van
onze eigen kracht. In de korte tijd dat ik nu burgemeester ben, is mij een aantal zaken
opgevallen die mij enorm trots maken; het uitstekende voorzieningenniveau, de versterking
van onze financiële positie en de betrokkenheid en het initiatief van onze inwoners. De
gemeente heeft geen trein, geen snelweg en toch groeit de bevolking gestaag, ook richting
2030. Dan heb je het goed gedaan en biedt de toekomst ook voldoende perspectief.”
Intensief proces
De toekomstvisie is het resultaat van een intensief proces. In een periode van enkele
maanden is de visie tot stand gekomen, waaraan inwoners, professionals van
maatschappelijke partners, de gemeenteraad, het college en ambtenaren een bijdrage hebben
geleverd.
Vervolg: toekomstvisie voor 1 juli naar de provincie
Het college biedt de toekomstvisie aan de gemeenteraad aan. Volgens planning zal de
toekomstvisie in de commissie van 10 mei worden besproken en daarna op de agenda van de
raadsvergadering van 1 juni ter besluitvorming worden opgenomen. Vervolgens wordt de
toekomstvisie volgens afspraak voor 1 juli 2017 aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Met elkaar initiatieven waarmaken voor een krachtig Gemert-Bakel.
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