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In Bladel zijn we blij met wat we hebben. Met reden!

De ligging in de prachtige natuur van de Brabantse Kempen. 

21.000 betrokken inwoners verenigd in vijf dorpen. Een gemeente 

met een economische regiofunctie. We zijn óók ondernemend en 

ambitieus. Jij weet als onze nieuwe burgemeester wel raad met de 

groeipotentie die er is. Binnen de gemeente en in de regio verenig 

je mensen en belangen. Doelgericht. Zelfbewust. En met een groot 

hart voor onze inwoners. De bloei van Bladel is waar het jou om gaat.

Onze nieuwe burgemeester is om te beginnen een uitstekende 
bestuurder die energie uitstraalt én een voorliefde heeft voor dit deel 
van Brabant. Het belang en de verdere ontwikkeling van onze gemeente? 
Dat kan op jouw volledige toewijding en aandacht rekenen. Je bent 
mensgericht, snapt hoe het lokaal bestuur werkt en geeft op een frisse, 
eigentijdse manier invulling aan je ambt. Jouw warme persoonlijkheid 
en no-nonsense stijl dragen in belangrijke mate bij aan je effectiviteit als 
burgemeester van onze gemeente. 
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Waar je
voor gaat

> ONZE NIEUWE
 BURGEMEESTER
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Onze inwoners hebben meegedacht over 

hun nieuwe burgemeester. Ze zijn het er 

van harte over eens dat de burgemeester 

vooral informeel moet zijn. Ook blijkt uit de 

consultatie dat we in Bladel graag iemand 

zien die zich opstelt als een burgermoeder/

burgervader en die daarbij gevoelens

toont.

Enthousiaste Aanvoerder70%

Effi ciënte Probleemoplosser10%

Kritische Coach18%

Trouwe Beschermer2%

Wat vinden 
onze inwoners
belangrijk?

> INWONERSCONSULTATIE

De burgemeester als 
enthousiaste aanvoerder

Als het over stijl van leidinggeven gaat heeft een 
overgrote meerderheid de voorkeur voor een 
enthousiaste aanvoerder in onze betrokken en 
bedrijvige gemeente. Strikt onpartijdig zijn is ook een 
zwaarwegende eigenschap voor onze inwoners. De durf 
om snel in actie te komen, wordt belangrijker geacht 
dan praten totdat er genoeg draagvlak is.   

Een Enthousiaste aanvoerder wordt
getypeerd door het opzoeken van grenzen. 
Hij/zij richt de blik op de toekomst, schuwt 
verandering niet, en betrekt anderen
graag bij zijn/haar plannen.



Welke twee woorden 
omschrijven het karakter van 
de gemeente het best?

Betrokken

     53%

Bedrijvig

    38%

Divers

   20%

Innovatief

   20%
  
Rust

   20%

Trots

 13%

Bruisend

 13%

Anders, namelijk:

  12%

Stellingen

BLIJFT   LAAT
PROFESSIONEEL NEUTRAAL GEVOELENS ZIEN

17% 29%7% 19%8% 13%7%

IS EEN   BURGERVADER
BESTUURDER NEUTRAAL -/MOEDER

14% 23%9% 19%12% 16%7%

GAAT VOOR  GAAT VOOR
GOEDE SFEER NEUTRAAL BESTE RESULTAAT

19% 11%23% 9%17% 9%12%

GAAT VOOR UITDAGINGEN  GAAT VOOR UITDAGINGEN
VAN DE TOEKOMST NEUTRAAL VAN  VANDAAG

17% 14%23% 11%14% 8%12%

IS ZAKELIJK NEUTRAAL IS INFORMEEL

17% 25%5% 26%5% 20%3%

Aantal respondenten

Ruim 470 van onze inwoners hebben zich uitgesproken
over wat zij van hun nieuwe burgemeester verwachten.
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Dit ben jij
voor Bladel

> ONZE NIEUWE
 BURGEMEESTER

Je bent een verbinder
in de samenleving 

Ontmoeting is voor ons Brabanders belangrijk. Daarop 
vormt Bladel beslist geen uitzondering. Juist in het 
sociale verkeer leg je als burgemeester een stevige 
basis om je ambt goed uit te oefenen. Jij snapt dat en 
investeert met plezier in het contact met inwoners. 
Je bent zichtbaar en aanwezig in de dorpen. Wat je 
daar ophaalt gebruik je om er als burgemeester voor 
iedereen te zijn. Je hebt oog en oor voor wie achterop 
dreigt te raken. Mensen ervaren jou als een van hen. 
Je staat dan ook dichtbij, maar blijft je bewust van je 
publieke functie en handelt hiernaar met natuurlijk 
gezag.

Je hebt als burgemeester bij uitstek een verbindende 
rol in onze gemeenschap. Voor jou staat voorop dat 
het de inwoners van Bladel goed gaat. Ook op het vlak 
van veiligheid en openbare orde ben jij het gezicht van 
de gemeente. In een crisissituatie ben je er om jouw 
mensen tot steun te zijn. Lokale partners, van politie 
tot jeugdzorg, moedig je aan in het werk dat zij doen. 
Je legt nadruk op het belang van preventie en bent 
gedreven daarin resultaat te boeken. Je durft gedrag 
te normeren en treedt doortastend op als een grens 
wordt overschreden. Ook dan blijf je in contact met 
betrokkenen om samen de situatie te verbeteren.

“Onze nieuwe burgemeester staat 
boven de partijen, is betrokken bij 
het wel en wee van de bewoners, 
handhaaft de openbare orde en 
is makkelijk benaderbaar voor de 
gewone burger.”

Wat we van onze burgemeester verwachten 

hebben we in drie rollen samengevat.

Goed om te weten: ervaring in het openbaar 

bestuur is geen harde eis.

Jouw persoonlijkheid en wat je meebrengt 

om de drie rollen te vervullen maken voor

ons uiteindelijk het verschil.
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2. Je bent een aanjager
 op het gemeentehuis

Ontwikkelkansen zijn er in de gemeente Bladel volop, 
plannen ook. De uitdaging is om keuzes te maken, 
keuzes waar we daadwerkelijk samen de schouders 
onder willen zetten. Dat vraagt een gedeeld perspectief 
op hoe we de gemeente verder ontwikkelen. Als 
burgemeester geef je dit proces vuur, vaart en voeding! 
Je bent een strateeg die ideeën en mensen mobiliseert 
en samenbrengt. Met je analytisch vermogen draag je 
eraan bij dat wij, raad en college, het onderscheidend 
profiel van Bladel samen verder inhoud geven. Jouw 
aanstekelijke visie en energieke persoonlijkheid 
nodigen binnen en buiten het gemeentehuis mensen uit 
om mee te doen. 

Als voorzitter geef je met humor en met veel inzicht 
in de verhoudingen leiding aan raad en college. Je 
helpt in het debat focus aan te brengen.

Dreigt de besluitvorming te verzanden, dan neem 
je het proces stevig in handen. Je houdt ons bij de 
les en bent een steun en toeverlaat voor het team 
van wethouders. Het is je niet om jezelf te doen. Jij 
brengt anderen in positie. Zo krijgen we steeds meer 
beeld bij waar we naartoe willen en bij wat er nodig 
is om dat te realiseren. Je neemt het initiatief om 
samen met de gemeentesecretaris en de griffier 
ervoor te zorgen dat de wisselwerking tussen raad, 
college en ambtelijke organisatie soepel verloopt. Je 
bent doelgericht en ondernemend, maar je hebt ook 
de lange adem om stap voor stap naar het gewenste 
eindbeeld toe te werken. 

“Onze burgemeester is iemand 
die zich open, betrokken maar 
fair opstelt. Iemand die het 
college van B&W aanvoert en 
de gemeenteraad uitdaagt zich 
positief kritisch op te stellen met 
betrekking tot elk onderwerp de 
gemeente betreffend.”
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 Je bent een  
 ambassadeur in de regio

Van de Kempengemeenten is Bladel de grootste 
gemeente. We zijn onderdeel van Brainport Eindhoven 
en leveren een belangrijke bijdrage daaraan via onze 
maakindustrie. We profiteren van onze ligging in deze 
regio en de ambitie is om door te groeien. Dat willen we 
dan wel op zo’n manier invullen, dat we onze eigenheid 
en kwaliteit bewaren. Jij bent het gezicht van een 
zelfbewuste, autonome gemeente waarin we de zaken 
voor elkaar hebben, ook financieel. Je bent gericht op 
samenwerking – óók over landsgrenzen heen - en zet 
je in voor uitstekende relaties met partners. In alles 
geldt: je bent uit op resultaat voor Bladel en bent daar 
dienstbaar aan.

We hechten waarde aan een goede samenwerking 
binnen de Kempen. Hoe scherper we in Bladel 
benoemen en uitdragen waar we voor staan, hoe 
effectiever en voorspelbaarder we ook in regionale 
netwerken kunnen opereren. Jij maakt steeds de 
vertaalslag, van binnen naar buiten, en vice versa, 
en bouwt zo in de regio aan de positie van Bladel als 
betrouwbare samenwerkingspartner. Goede relaties 
met de andere gemeenten in de Kempen is een 
belang waar jij stevig op inzet. Je gaat daarvoor de 
boer op. De kansen of knelpunten die er zijn, weet je 
met overtuigingskracht te agenderen. Je stimuleert 
dat er dwarsverbanden en nieuwe coalities ontstaan, 
zodat we met anderen aan oplossingen werken voor 
vraagstukken die ook in onze gemeente spelen. 

33.. “De nieuwe burgemeester
van Bladel is daadkrachtig
en zoekt samenwerking met
de buurgemeenten.”



Karakter in de Kempen

Als iets Bladel kenmerkt, dan is het dat traditie en ambitie 

hier uitstekend samengaan. Onze 21.000 inwoners vormen 

een bloeiende lokale gemeenschap waarin mensen elkaar 

zien staan. Vieren is belangrijk; van carnaval tot festivals, van 

kindervakantieweek tot kermis. 

Casteren, Bladel, Hapert, Hoogeloon, 
Netersel. Samen zijn we één gemeente.

We hechten aan sterke sociale verbondenheid en aan Brabantse 
gezelligheid. Dat zie je onder meer terug in ons rijke verenigingsleven. Wie 
van buiten komt is welkom en we omarmen het als zij initiatief nemen om 
mee te doen. Inwoners zijn in de eerste plaats gericht op hun eigen dorp. 
De identiteit van de afzonderlijke dorpen is dan ook sterker ontwikkeld dan 
die van de gemeente als geheel. Waar we állemaal trots op zijn; de natuur 
en de groene ruimte van de Kempen. Die zijn ons veel waard. 

Als gemeente zijn we economisch veelzijdig. Ondernemerschap en 
innovatie zijn ruim vertegenwoordigd. Aan organisatiekracht en inzet is in 
Bladel geen gebrek. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de manier waarop 
we de energietransitie vormgeven en de samenwerking tussen bedrijven, 
onderwijs en gemeente. 

Hoe onze inwoners de dingen aanpakken, dat bepalen ze graag zelf. Het 
is vanouds een karaktertrek die je in de Kempen veel aantreft. Arrogantie 
en elitair gedrag worden niet op prijs gesteld. We houden de verhoudingen 
graag goed, waardoor de neiging kan bestaan om zaken onbesproken te 
laten. Om te weten wat er echt speelt, moet je dan ook verder kijken en 
vooral goed luisteren naar wat er achter woorden schuilgaat.

Een assessment is onderdeel van de procedure.

Verbinder.
Aanjager.
Ambassadeur.

> ONZE NIEUWE
 BURGEMEESTER
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