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Welkom 



INHOUD 

1. Introductie 

2. Toelichting proces herindeling Haaren 

• Voorgeschiedenis  

• Waar staan we nu: Herindelingsontwerp en Nieuwe grenzen 

3. Draagvlakonderzoek  

4. Vervolg en tijdpad 

• Wettelijk spoor 

• Via zienswijzen naar Herindelingsadvies 

• Start operationele fase 

5. Warme overdracht en rol bewonerscoöperatie 

6. Meer informatie en vragen 
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Overgang Biezenmortel naar Tilburg 
 

• 1996:  Haaren + Helvoirt + Esch = Haaren* 

• 1997:  Haaren* + Biezenmortel = Haaren** 

• 2021:  opsplitsing gemeente Haaren**   

Biezenmortel naar gemeente Tilburg 
 

 

Inwoneraantal (per 1-1-2018): 

Haaren:     14.106  

Biezenmortel:       1.419  

Tilburg:   215.830  
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1. Introductie 



Biezenmortel 
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Biezenmortel naar Tilburg 

• Ca. 1.420 inwoners en 9 km2 

• Bijzonderheden:  

– Landgoed Assisië (Prisma Brabant) 

– (vml.) Kapucijnenklooster met      
 St. Josephkerk (Beukenhof) 

– Natuurgebied De Leemkuilen (ca. 80 ha.) 

• Actieve bewonerscoöperatie Biezenmortel 

• Grote verwevenheid en (herstel) historische band 
Biezenmortel – Udenhout   

• Biezenmortel 3e dorp!   
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• Bestuurskracht Haaren: 2008-2017  

– onafhankelijke onderzoeken.  

– visie provincie NB (Veer)krachtig Bestuur.  

• Burgerpeiling inwoners Haaren (4-10-2017) 
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2. Toelichting herindeling Haaren 
 



Relevant voor Tilburg 

• Draagvlak inwoners 
Biezenmortel.  

 

• Voorwaarden: 

– Vorm: grenscorrectie 
(wijziging inwoners <10%). 

– Datum: 2021 (géén 
herindelingsverkiezingen). 
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Splitsing: gezamenlijk proces 
• Kaderstelling:  

– principebesluiten betrokken gemeenteraden. 

• Eensluidend vaststellen  

– herindelingsontwerp en herindelingsadvies. 

• Ontvlechten mensen en middelen:  

– soepel laten plaatsvinden. 

• Warme overdracht:  

– vroegtijdig werken aan goede overgang. 

 

 …vraagt een gezamenlijke voorbereiding. 
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Herindelings-
datum 

grenscorrectie/ 
lichte 

samenvoeging 

ontvangende 
gemeenten 

participatie 
inwoners 

continuïteit 
dienstverlening 

voorzieningen 
overgaand 

gebied 

• 21-12-2017:   Opsplitsing Haaren (raad Haaren) 
• Febr. en mrt 2018:  Principebesluiten beoogde herindelingsdatum en 

      bereidheid overname van deel van gemeente  
      Haaren (raden Tilburg, Oisterwijk, Boxtel en Vught)  

• 5-7-2018:    Richtingbepaling overgang dopen (raad Haaren). 
• 9-10-2018:   B&W 5 gemeenten: Herindelingsontwerp en Nota 

      Nieuwe Grenzen  ter besluitvorming raden in  
      december 2018. 

 

Kaders gemeenteraden  



Resultaten wettelijk traject  

• Ter besluitvorming raden (december 2018) 

- Herindelingsontwerp inclusief logboek 
draagvlakonderzoeken. 

- Nota Nieuwe Grenzen en kaart. 

 

• Ter informatie:  

– Onderzoek Financiële positie gemeente Haaren 

– Onderzoek kapitaalgoederen 

– Convenant Personeel 

– Bestuursovereenkomst Herindeling Haaren 
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Rol gemeenteraden wettelijk traject 

Conform Wet algemene regels herindeling (Wet arhi): 

Eensluidend vaststellen door 5 gemeenteraden:   

• Herindelingsontwerp – 17 en 18 december 2018 

• Herindelingsadvies – 3 en 6 juni 2019 
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Herindelingsontwerp 
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Routekaart voor 
opsplitsing gemeente 
Haaren. 
 
Start wetgevingstraject. 

Herindelingsontwerp 



Inzoomen: Herindelingsontwerp 
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Inhoud Herindelingsontwerp: 

• Aanleiding gezamenlijk herindelingsontwerp en voorgeschiedenis 

• Uitgangspunten: 
– Grenzen  

– Herindelingsdatum  

– Vorm herindeling (lichte samenvoeging en grenscorrectie) 

• Kenmerken gemeenten, financiële aspecten en strategische visie 

• Toets criteria Beleidskader Gemeentelijk Herindeling (BZK, 2013) * 

• Draagvlak       2013 
• Interne samenhang, dorps- en kernenbeleid 
• Bestuurskracht 
• Evenwichtige regionale verhoudingen 
• Duurzaamheid 
• Overeenstemming toepassing variant 
• Personeel 
• Aanvullend criterium provincie: schaalniveau 

• Draagvlak    2018 
• Bestuurskracht 
• Interne samenhang en 

nabijheid bestuur 
• Regionale samenhang 
• Overeenstemming variant 
• Personeel 
• Aanvullend criterium 

provincie: schaalniveau 



Nieuwe grenzen 
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Uitgangspunten nieuwe grenzen 

1. Uitgangspunten logische grenzen: 
– Aansluiten bij bestaande dorpsstructuren. 

– Bestaande barrières aanhouden die landschap bepalend zijn en die mensen 
niet makkelijk oversteken. 

– Respecteren samenhangende landschappelijke elementen. 

– Consistente aansluiting bij bestaande grenzen ontvangende gemeenten. 

– Voorkomen versnippering bestaande kadastrale percelen. 

 

2. Zeer beperkt maatwerk o.b.v. voorkeuren inwoners 
Haaren (getoetst aan uitgangspunten). 

 
• NB: eigendom geen reden om te constateren dat een grens onlogisch is en aanpassing 

daarvoor passend is. 
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Nieuwe gemeentegrens Tilburg 
1. Oude Bosschebaan 

– Hele wegprofiel Oude Bosschebaan in Tilburg 

– Aanpassing voorkeur Oude Bosschebaan nr. 35 (Tilburg) 

 

4. Gijzelsestraat:  

– Hele wegprofiel in één gemeente (Tilburg). 

 

7. N65  

– Gehele wegprofiel en gronden ten noorden van N65 
naar Tilburg (waaronder De Leemkuilen). 

– Enige afwijking praatprent gemeente Haaren 17 
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Oude bosschebaan 

Gijzelsestraat 
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‘historische’ dorpsgrens 
Grens cf praatprent 
Grens cf NNG 

N65  grens Oisterwijk 
- Tilburg 



3. Draagvlakonderzoek inwoners 
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Conform  
Wet arhi: 
draagvlaktoets 
in latende én 
ontvangende 
gemeenten. 
 

Gespreksronde Haaren voorjaar 2018 
 



Draagvlakonderzoek inwoners Tilburg 

– Wat: peilen draagvlak in ontvangende gemeente. 

– Waarom: wettelijk verplicht én vroegtijdige 
betrokkenheid inwoners in herindelingsproces. 

– Hoe: Burgerpanel (400 Tilburgers; digitaal) + 
informatiebijeenkomst (ca. 75 aanwezigen) sept. 2018. 

– Doel: soepele integratie en overgang 

• Warme overdracht bewerkstelligen 

• Leren uit het verleden (Udenhout bij Tilburg ‘97) 

• Welkom inwoners Biezenmortel en start dialoog! 
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Steun voor overgang Biezenmortel naar Tilburg 



Hoofdlijnen resultaten 
draagvlakonderzoek • Géén bezwaren overgang Biezenmortel  

– leren uit het verleden  

– succes vieren van goede ervaringen (na verloop 
van tijd) Udenhout bij Tilburg. 

• Dorp moet dorp blijven;  

– Biezenmortel moet géén wijk van Tilburg worden  

– Met voldoende (bestuurlijke) aandacht 

– Steunpunt gemeente borgen (in Udenhout)) 

• Wens ontwikkeling/ groei Biezenmortel:  

– woningbouwontwikkeling prioriteit. 
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Resultaten (II) 

• Leefbaarheid:  

– in stand houden voorzieningen (o.a. 
gemeenschapshuis, school) en verenigingen  

– ondernemerschap stimuleren 

• Mobiliteit/ bereikbaarheid:  

– OV en fiets als belangrijke aandachtsgebieden 

– verkeersveiligheid rondom Landgoed Assisië  

– ontsluiting i.r.t. recreatie (o.a. LDD) 

• Inclusieve stad:  

– integratie/respect voor bewoners Landgoed Assisië  

– goede overgang voorzieningen sociaal domein. 
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Resultaten (III) 
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• Met oog voor praktische zaken: 
- afvalservice, strooibeleid etc.  
- dienstverlening en communicatie naar burgers 

• Vraag naar actieve, meedenkende en 
ontwikkelingsgerichte rol gemeente. 

• Kennis over Biezenmortel borgen  
- van gemeente Haaren, wijkagent etc. 

• Dialoog met inwoners voortzetten en 
coöperatie benutten. 
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Continue dialoog 

• Dialoog met huidige én nieuwe inwoners. 
• Aandachtspunten geven richting aan agenda 

operationele fase. 
• Blijvend ruimte om (nieuwe) kansen, ideeën en 

aanvullende aandachtspunten te identificeren. 
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Raadsbesluit 
Herindelings-

ontwerp  
december 

2018 

Raadsbesluit 
Herindelings-

advies  
juni 2019 

November 2020 
herindelings-

verkiezingen Boxtel, 
Oisterwijk en Vught 

(lichte samenvoeging)  

1-1-2021 
Herindeling Haaren 

Grenscorrectie 
Biezenmortel – 

Tilburg  

Maart 2022 
verkiezingen 

Tilburg 

4. Vervolg en tijdpad: wettelijk traject 



Belangrijke momenten 
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17 en18 december 2018:  
vaststellen Herindelingsontwerp door 5 
gemeenteraden; inclusief vaststellen Nota 
nieuwe grenzen. 

Zienswijzeperiode 
21 december 2018 t/m 14 februari 2019 
     Positief mag ook! 
‘Hoorzitting’: april 2019 

Besluitvorming  

Besluitvorming  
3 en 6 juni 2019: vaststellen 
Herindelingsadvies door raden 

Zienswijzen: 
• Schriftelijk 
• Mondeling 
• Digitaal 



En ondertussen…. 
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• Warme overdracht:  
• Bilaterale afstemming Haaren-Tilburg. 
• Voorbereiden praktische overgang (beleid, financieel, personeel, 

voorzieningen, operationeel etc.). 
• Continuïteit dienstverlening burgers. 
• Betrokkenheid inwoners, organiseren draagvlak, pro-actief in gesprek 
• Aandacht voor communicatie  

• Coördinerend (wijk/dorps)wethouder Tilburg voor operationele fase 



Doorkijkje: operationeel traject 

• Ontvlechting Haaren en invlechting gemeenten 

– zorgvuldige, efficiënte en volledige overdracht naar 
ontvangende gemeenten. 

– Afstemming over invlechting verschillende 
onderdelen in ontvangende gemeenten.  

• Maatwerk in splitsingstraject: 

– Op onderdelen gezamenlijk traject 5 gemeenten 

– Bilateraal proces: gemeente Haaren met 
betreffende ontvangende gemeente c.q. Tilburg. 

– Met oog voor continuïteit dienstverlening burgers. 
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5. Voortzetten gesprek.. 
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Biezenmortel Samen Krachtig 



Dialoog 
• Biezenmortel:  

– volwaardige kern binnen gemeente Tilburg; 3e dorp. 

• Rol bewonerscoöperatie:  

– draagvlak bewoners en verenigingen borgen.   

– vastleggen (minimale) wederzijdse verwachtingen. 

• Bewonerscoöperatie (nog) niet exclusief voor 
belangenbehartiging inwoners Biezenmortel.  

– Waar wenselijk of nodig: overleg met direct betrokkenen. 

• Dorps(wijk)wethouderschap Tilburg  

– Wethouder Erik de Ridder 

• Pro-actief contact  vooruitlopend op herindeling:  

– warm welkom en continue dialoog! 

– Hoe/ welke wensen in vervolgproces?  
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Tot 1-1-2021 gemeente Haaren 

Gezamenlijke website herindeling Haaren: 

www.haaren.nl/herindeling  
 

Gemeente Tilburg: 14 013  

 

Contactpersonen Tilburg: 

Erik de Ridder – dorpswethouder; coördinerend operationele fase  

Mark van Akkeren – Omgevingsmanager dorpen 

Susanne Vleeshouwers – projectleider Tilburg herindeling Haaren 
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6. Meer informatie 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://cdn.appletips.nl/wp-content/uploads/2013/09/telefoon-logo-7-retina.png&imgrefurl=https://www.appletips.nl/ios-8-gesprekken-voeren-via-je-ipad-of-ipod-touch-continuity/&docid=Z4YVVh-4ZPQInM&tbnid=0Uont_m0OvE0uM:&vet=10ahUKEwjQt5iYlqLdAhWPz4UKHbexBsUQMwiAASg5MDk..i&w=512&h=512&hl=nl&bih=805&biw=1707&q=telefoon symbool &ved=0ahUKEwjQt5iYlqLdAhWPz4UKHbexBsUQMwiAASg5MDk&iact=mrc&uact=8
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VRAGEN? 
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Kaart  

https://tilburg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in
dex.html?id=be01e499c9e94323ba3a9b7edc413219 
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