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Voorwoord  
Waar zijn we goed in als Cranendonckse gemeenschap? Wat vinden wij belangrijk en willen we graag 

behouden en versterken? En waar willen wij als Cranendonck in 2024 staan?  

De antwoorden op deze vragen staan beschreven in het boekwerkje wat nu 

voor u ligt, de ‘Visie Cranendonck 2009 – 2024’. Deze toekomstvisie is tot stand 

gekomen in een zeer dynamisch proces. Met een groep van ruim 70 personen, 

waaronder raadsleden, afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties en andere inwoners, is gedacht en uitvoerig 

gesproken over het toekomstige Cranendonck.  

Het leverde een duidelijke koers op voor de komende jaren. Onderdeel van deze 

koers zijn 5 zogenoemde focuspunten. Op de gebieden wonen en leven, 

onderwijs, werk en economie, zorg, recreatie en toerisme is heel helder 

vastgelegd waar we als gemeente voor staan, waar we trots op zijn en wat we 

willen bereiken, behouden en versterken. Een koers die destijds is vastgesteld 

door de gemeenteraad onder leiding van voormalig burgemeester Meinema. 

Het boekje dat nu voor u ligt beschrijft de keuzes en focuspunten die 

gezamenlijk zijn vastgesteld. Het moet passen bij de inwoners van Cranendonck 

en samen moeten we deze visie tot leven laten komen door initiatieven en 

projecten binnen onze gemeente. Het is gelukt om iets abstracts als een visie, 

om te zetten in een leesbaar en duidelijk document. Dat helpt ons met het 

ontwikkelen van nieuw beleid, de inzet van middelen en het maken van keuzes, 

nu en in de toekomst.  

Inmiddels zijn we als gemeente al een aantal jaar enthousiast én met succes aan 

de slag om de visie leven in te blazen. En dit blijven we doen. Waar dat kan zo 

veel mogelijk samen met u! 

Cranendonck, april 2013  

Mr. M.M.D. Vermue-Vermue  

Burgemeester 
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een sfeerimpressie  
Cranendonck is een heerlijke plaats om in te wonen en te verblijven. De verschillende kernen 

hebben elk hun eigen charme maar ze hebben gemeen dat het stuk voor stuk levendige plekken zijn 

waar altijd wel wat gebeurt. Van kermis tot wielerronde en van carnaval tot gilde. Mede dankzij het 

goed georganiseerde openbaar vervoer vindt zowel jong als oud zijn weg naar de uitstekende 

voorzieningen die efficiënt geclusterd zijn in de verscheidende kernen. Het woningaanbod is 

gevarieerd en enkele slimme ingrepen hebben eraan bijgedragen dat het aanbod uitstekend is 

afgestemd op de behoeften van alle inwoners. Jongeren hoeven niet langer hun heil elders te zoeken 

maar kunnen desgewenst in Cranendonck blijven en instromen in een betaalbare woning. Door de 

slimme technische toepassingen zoals domotica en op maat ingekochte zorg zijn ouderen in de 

gelukkige omstandigheid langer in hun eigen woning te verblijven. 

Voor de eigen inwoners en voor mensen uit de regio is het prima toeven op één van de talrijke 

terrasjes, gelegen aan de uitgebreide wandel- en fietsroutes. Even bijtanken met een Budels 

biertje en een lokaal kaasje na een prachtige fietstocht. Cranendonck staat vooral bekend als een 

plek waar je naar toe gaat om in alle rust te genieten van het groene, het landelijke, het dorpse en 

het gastvrije. Voor een bourgondische dag, weg uit de dagelijkse hectiek van de stad, moet je in 

Cranendonck zijn. En ook de gezinnen met kinderen kunnen in alle rust genieten van de vele 

mogelijkheden die Cranendonck te 

bieden heeft. Zo staat het Muzenrijk hoog aangeschreven voor ouders en kinderen die voldoende vertier willen. In 

Cranendonck vervelen inwoners en bezoekers zich nooit! > 

Er wordt ook gewerkt in Cranendonck. Het DIC is landelijk gebombardeerd als een schoolvoorbeeld 

van hoe economie, duurzaamheid, milieu en efficiency hand in hand kunnen gaan. Metaalgelieerde 

bedrijven hebben elkaar gevonden in Cranendonck. Deze bedrijven werken uitstekend samen en ze 

vullen elkaar prima aan. Mooi om te zien is dat de gewenste symbiose op een prachtige manier vorm 

heeft gekregen. Cranendonckse studenten lopen stage bij één van de vele kennisintensieve bedrijven 

die zich op het DIC hebben gevestigd. Niet verwonderlijk dus dat Cranendonck binnen de 

Brainportregio een begrip is geworden als het gaat om ‘metallurgische innovaties’. De succesvolle 

wijze waarop bedrijven in het DIC met elkaar samenwerken blijft in Europa niet onopgemerkt. 

Zakenlieden, studenten en politici weten Cranendonck te vinden voor ‘uitwisselingen’, ‘stages’ en 

‘excursies’. Het komen en gaan van deze lieden gaat prima dankzij de uitstekende infrastructuur met de 

> 
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ontsluiting op belangrijke snelwegen, de aanwezigheid van het Airpark en het treinstation in de kern 

Maarheeze. En ook overnachten is dankzij de aanwezigheid van enkele uitstekende hotels geen enkel 

probleem in Cranendonck!      

 

De visie 
in een 

notendop > 
Cranendonck focust zich de komende vijftien jaar vooral op het behouden en versterken van de rustieke, 

fijne leef- en woonomgeving. Het ‘eigene’ van elke kern moet zoveel mogelijk blijven bestaan. Uitgangspunt 

is dat Budel een centrumfunctie heeft en dat voorzieningen in de verschillende kernen behouden blijven 

voor zover deze zichzelf bedruipen. De markt doet zijn werk en de gemeente intervenieert vooral functioneel 

door scherp te anticiperen op kansen en ontwikkelingen, door te faciliteren, door partijen bij elkaar te 

brengen en door de sociale cohesie te versterken. Voor wat betreft ‘wonen’ focust de gemeente zich op het 

beter tegemoet komen aan de wensen van met name jongeren en ouderen. De financiële basis om deze 

zaken te kunnen realiseren ligt hoofdzakelijk bij het duurzaam doorontwikkelen van onze economie en het 

beter benutten van de recreatieve mogelijkheden in de verschillende kernen. Bij dat laatste is het van belang 

dat het rustieke en groene karakter van Cranendonck te allen tijde behouden blijft.      

Op de volgende pagina’s beschrijven we per thema de focuspunten voor de komende jaren. We gaan 

hierbij uit van de volgende thema’s: 



9 

 

Wonen+leven 
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Onderwijs 

Zorg 
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Wonen+leven   
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Wonen+leven: 
focuspunten 

Voor wat betreft wonen en leven richt de gemeente zich op: 

> het behouden en versterken van het groene en rustieke karakter van  

Cranendonck als woongemeente 

> het behouden en versterken van het ‘eigene’ van elke kern en het versterken van de sociale 

cohesie 

> het afstemmen van het woningaanbod op de behoefte per kern (met name voor jongeren en 

ouderen); diversiteit en kwaliteit boven kwantiteit 

> het behouden van goedlopende voorzieningen in de kernen; voor overige voorzieningen de 

markt z’n werk laten doen; wel zorgen voor een bepaalde ‘ondergrens’ in elke kern om de cohesie 

in de kernen te versterken (gemeenschapshuis, zo mogelijk tenminste een basisschool en een 

sociaal contactpunt (bijv. winkeltje) 

> het verbeteren van het openbaar vervoer, zodat de voorzieningen in andere kernen goed 

bereikbaar zijn voor met name ouderen 

> het aantrekkelijker maken / opwaarderen van het centrum in Budel en Maarheeze voor het 

'welzijn' van inwoners en recreanten/toeristen en om de economische kansen voor het 

bedrijfsleven (met name detailhandel en horeca) te vergroten 

> het streven naar behoud van het inwoneraantal om het voorzieningenniveau op peil te kunnen 

houden (hierbij het accent leggen op mensen die in Cranendonck komen wonen én werken en het 

aantrekken van kenniswerkers die in de regio Eindhoven werken) 

> 

> 
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Als het gaat om wonen moeten we veel creatiever zijn: 

bestaande woningen ombouwen tot betaalbare woningen 

voor starters, meer variatie in woningtypen, meer vrije kavels 

voor particulieren en kijken naar nieuwe woonvormen voor 

met name ouderen. 

letwel: 

niet in alle kernen  

streven naar uitgebreide 

voorzieningen en geen  

uitbreidingswijk bouwen 

voor forensen  

“ 

” 
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Werk+economie: 

>focuspunten  
Voor wat betreft werk en economie richt de gemeente zich op: 

> het beter benutten van de bestaande potenties / sterke punten op het gebied van 

toerisme/recreatie (o.a. landschappelijke waarde, historie) en industrie  

(symbiose tussen innovatieve en duurzame metaalgelieerde bedrijven) 

> het innemen van een duidelijke positie binnen de Brainport-regio met de 

onderscheidende punten van Cranendonck: 1. de aanwezigheid en de kansen van het DIC 

2. de gunstige ligging in de ELAt-regio (‘schakelpunt’ voor België en Limburg) 

3. de goede bereikbaarheid (snelweg, spoor, vliegveld, potenties van de haven) 

4. de ruimte op de huidige bedrijventerreinen (met name Airpark II en III) 

> het uitgroeien tot een belangrijke toeleverancier van ondersteunde producten en diensten 

aan kennisbedrijven in Eindhoven en het benutten van agglomeratie Eindhoven als 

afzetmarkt 

> het meer samenwerken op lokaal en bovenlokaal niveau zodat Cranendonck kan 'aanhaken' bij 

kansrijke initiatieven vanuit Brainport 

> het binnen de kaders van de leefbaarheid ruimte geven aan de infrastructurele  

 ontwikkelingen om de economische ontwikkeling te stimuleren  > 

(weg-spoor(station/overslagterminal)-vliegveld-water) 

> het behouden en versterken van de positie van het MKB, door hen beter te faciliteren (o.a. 

revitaliseren verouderde bedrijventerreinen, meer/passende bedrijfsruimte, breedband, etc.) 

> het flexibel, gericht en daadkrachtig 'meedenken' met ondernemers die initiatieven willen nemen die 

ten goede komen aan de gewenste ontwikkeling van Cranendonck (passend bij de visie) en zorgen 

voor minder regels / kortere procedures 
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> (het anticiperen op) het creëren van meer arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden (o.a. 

kenniswerkers) door in te steken op de totale keten van onderzoek tot eindproduct; het 

verbinden van bedrijfsleven en onderwijs om meer gebruik te maken van elkaars 

mogelijkheden (o.a. kennisnetwerken, stageplaatsen, etc.) 
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Werk+economie  

Juist door te focussen op onze sterke 

punten, zoals duurzame industrie, trekken we 

ook bedrijvigheid uit andere sectoren aan. 

letwel: 

niet teveel focussen op maakindustrie en 

voorkomen dat Cranendonck te afhankelijk blijft 

van enkele grote bedrijven; dit maakt de lokale 

economie kwetsbaar 

“ 

” 

> 

> 

> 
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Recreatie+toerisme  
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Recreatie+toerisme: 

focuspunten  
Voor wat betreft recreatie en toerisme richt de gemeente zich op: 

> het beter benutten van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme en het scherp 

anticiperen op kansrijke initiatieven; ook meer meedenken met initiatiefnemers 

> het tegemoet komen aan de recreatieve behoeften van eigen inwoners en het aantrekken van 

mensen binnen en buiten de regio 

> het meer laten samenwerken van partijen die actief zijn in deze sector zoals horeca, 

detailhandel, (sport)verenigingen, maar ook onderwijs en economie (zowel lokaal als 

regionaal) 

 > het in gang zetten van het vliegwiel (samen met enkele andere partijen) om de gewenste 

dynamiek te creëren om recreatie en toerisme verder te ontwikkelen; de gemeente heeft 

hierin een belangrijke aanjagende rol 

> 

> het bewaken van de identiteit van Cranendonck als groene en rustieke gemeente; de 

ontwikkeling van recreatie en toerisme moet aansluiten bij deze identiteit (en niet ten 

koste gaan van) 

> het gericht inzetten van marketing, PR en het creëren van een sterk imago om extern 

bekendheid te genereren voor de mogelijkheden en intern ‘trots’ te creëren 

> het bieden van een alternatief voor de moeilijke situatie in de agrarische sector door 

agrariërs te ondersteunen om de overstap te maken richting agrotoerisme; dit voorkomt 

bovendien ‘landschappelijk verval’ 

> het verbeteren van de verblijfsmogelijkheden (o.a. overnachtingsmogelijkheden, meer 

aanlegplaatsen voor fietsers en wandelaars) 

let wel: Cranendonck leent zich bij uitstek voor recreatie en 

Cranendonck moet geen “‘kleinschalig’ toerisme: wandelaars en fietsers die komen 
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‘Valkenburg’ worden genieten van de mogelijkheden van het platteland.” 
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Onderwijs  

> 

> 
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Onderwijs: 

focuspunten  
Voor wat betreft onderwijs richt de gemeente zich op: 

> het streven naar behoud van het basisonderwijs in de kernen en waar mogelijk het 

uitbreiden van de basisscholen tot brede scholen (ook toegankelijk voor kinderen met een 

beperking) / multifunctionele accommodaties (met o.a. kinderdagverblijf, naschoolse 

opvang e.d.) 

> het handhaven van onderbouw voor middelbaar onderwijs, voor zover de 

bevolkingssamenstelling dit toelaat (wel reëel kijken naar vraag en aanbod en 

betaalbaarheid) en het stimuleren van Cranendonckse jongeren voor wat betreft hun 

vervolgopleidingen in het voortgezet onderwijs 

> het stimuleren van de (sociale) functie van scholen als ‘contactplaats in de buurt’ door 

samenwerking met andere actoren 

> het verbeteren van de bereikbaarheid van voortgezet en speciaal onderwijs let 

wel: geen energie steken in volwassenen- 
> 
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educatie (dit is vlak over de grens goed verzorgd) en een school voor speciaal 

onderwijs 

in 

Cranendonck is niet > 

haalbaar 

Zorg: 

focuspunten  
Voor wat betreft zorg richt de gemeente zich op: 

> het stimuleren van de zelfredzaamheid van haar inwoners  

> het faciliteren van inwoners om zo lang mogelijk in de eigen woning te wonen 

> het behouden en versterken van de sociale binding door hier in alle beleidsterreinen rekening 

mee te houden (zodat mensen eerder geneigd zijn om elkaar ‘te helpen’) 

> het zorgen voor een vangnet voor die mensen waarbij de zelfredzaamheid in het gedrang komt 

> het in nieuwbouwplannen voorrang geven aan vernieuwende woon-zorgvormen en het 

anticiperen op innovatieve ontwikkelingen in de zorg (domotica, internet, glasvezel, breedband) 

> 

We moeten realistisch zijn als het gaat om onderwijs:  

de bevolkingsopbouw maakt dat we ons in Cranendonck vooral 

moeten richten op het basisonderwijs. 
“ 

” 

> 

> 
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> het verbeteren van de bereikbaarheid van o.a. zorgvoorzieningen 

> het laten prevaleren van de kwaliteit van voorzieningen in plaats van de kwantiteit 

> 

let wel: de gemeente kan niet overal voor zorgen;  

voor de zorgtaken buiten de Wmo is de gemeente afhankelijk van landelijke wet- en 

 > 

Inspanningen moeten vooral zijn gericht op het vergroten 

van de zelfredzaamheid van mensen. 

regelgeving en andere (markt)partijen 

“ 

” 
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> 

Zorg 
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Cultuuromslag: van 
buiten naar binnen 

denken > 

Structureel overleg 
met partijen uit de 

samenleving > 

Periodiek intern 

overleg > 

Van visie 
naar 
realisatie  
De interactief tot stand gekomen strategische visie stelt de toekomst en ontwikkeling van 
de Cranendonckse gemeenschap centraal. De strategische visie is koersbepalend voor de 
komende 15 jaar en dient als toetssteen voor beleidsmedewerkers, college(s) en 
gemeenteraad als het gaat om het maken van keuzes en het ontwikkelen van beleid. 
Bovendien is de visie leidend bij het ontwikkelen van het bestuursprogramma en de 
programmabegroting en bij de toepassing van interactief beleid. 

> Het is essentieel dat de visie tussen de oren komt van ambtenaren, college en gemeenteraad. 

Nóg belangrijker is dat het tussen de oren blijft zitten! Hiertoe is het van belang dat het college en 

de raad de uitgangspunten van de visie blijven bewaken en dat de ambtelijke organisatie adequaat 

wordt toegerust om de visie te concretiseren in het (dagelijks) werk. Dat betekent dat 

medewerkers de tijd, middelen en mogelijkheden krijgen om de visie ook daadwerkelijk als 

toetssteen te gebruiken. Daarnaast betekent het dat medewerkers doordrongen moeten zijn van 

de kansen en de mogelijkheden van deze visie. In het dagelijkse functioneren zouden 

leidinggevenden en medewerkers hun werk als vanzelfsprekend moeten toetsen aan de 

uitgangspunten van de visie. 

Deze ‘omslag’ vereist in de bedrijfsvoering en cultuur meer dienstbaarheid aan en interactie 

met de gemeenschap, van buiten naar binnen denken en de drive om 

dienstverlening/producten kwalitatief steeds verder te verbeteren in lijn met de focuspunten uit 

deze visie.  

> Als belangrijk ‘borgingsinstrument’ vindt structureel overleg plaats tussen bestuurders, 

vertegenwoordigers uit de gemeenschap (bijv. instellingen, bedrijven) en ambtelijk betrokkenen. 

Op deze manier worden de focuspunten uit de visie scherp bewaakt en wordt op structurele basis 
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geëvalueerd of en in 

hoeverre het handelen van 

de gemeente in lijn blijft met 

de visie. Een dergelijk 

overleg zorgt voor 

commitment van gemeente 

naar vertegenwoordigers uit de samenleving, maar ook andersom. Belangrijk is immers dat 

doelen en acties scherp in het vizier blijven staan en resultaten daadwerkelijk worden geboekt. 

> In het driehoeksoverleg van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier wordt intern 

verankerd dat de strategische visie wordt bewaakt, waarbij de inbreng van raad en college en de 

doorwerking naar de organisatie is geborgd. 

 

Procesbegeleiding ontwikkeling ‘Visie 2009-2024’: > 

Hendrikx & Van der Heijden • Eindhoven 

Realisatie brochure: > Ontwerpbureau Henk 

Aarts • Soerendonk 

> Drukwerk: 

Drukkerij Boonen • Hamont-Achel (B) 

> 

> 

Colofon 
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