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UITGAVEN WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?
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Ruimtelijke ontwikkeling
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Samenwerking & Positionering

Dienstverlening

Veiligheid

Financiën

Overhead

Bestuur & Organisatie
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Cultuur

Sport

Recreatie
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,9

Wonen

Werken

Vrije tijd
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inwonertotaal

Onroerende 
zaakbelasting (OZB)

€351,-

Afvalstoffenheffing 

€332,-

Rioolheffing

€205,-

Valkenswaard is een  gemeente waarin het geweldig wonen, werken en 
recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor 
jongeren en jonge gezinnen. Een plek waar het heerlijk vertoeven is in de 
weelde van onze groene omgeving. Met de titel “Samen voor de 
toekomst van onze inwoners” presenteert het college van burgemeester 
en wethouders de programmabegroting 2023.

De begroting voor 2023 is de eerste begroting van de raadsperiode 2022- 
2026. Hierin staan de plannen van de gemeente voor 2023, wat die 
plannen kosten en welke inkomsten we kunnen verwachten. Er 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 2040 te realiseren. Een logische keuze want we 
hebben nog heel wat plannen in uitvoering en op stapel staan.

Het college van burgemeester en wethouders

Visie op toekomst

In deze Toekomstvisie Valkenswaard 2040 
bekijken we hoe we de bijzondere kwaliteiten van 
Valkenswaard versterken en tegelijkertijd een 
bijdrage leveren aan de Brainportregio. Twee 
kansrijke fronten vormen hiervoor het funda-
ment.

Hoe kunnen starters en jonge gezinnen fijn  
wonen?
Valkenswaard profileert zich als een fijne 
woongemeente voor starters en jonge gezinnen. 
Om als gemeente toekomstbestendig te blijven, 
ben je immers afhankelijk van nieuwe aanwas. 
Hier kun je ontsnappen aan de drukte van het 
grootstedelijke gebied, maar ben snel bij alle 
belangrijke hotspots van Brainport. Om scherpe 
keuzes te kunnen maken, leggen we de focus op 
starters en jonge gezinnen.

Hoe kunnen inwoners en bezoekers ontspannen 
en recreëren?
Valkenswaard profileert zich als de gemeente 
waar zowel de eigen inwoners als de bezoekers 
van de Brainportregio  kunnen ontsnappen aan 
het grootstedelijke gebied. Hier kan men 
ontspannen in -en genieten van- de prachtige 
natuur.  Valkenswaard biedt een perfecte 
ontsnapping aan de steeds digitalere maatschap-
pij en de hectiek van alledag. In Valkenswaard ga 
je ff offline. 

De gehele begroting kunt u lezen op 
www.valkenswaard.nl/commissievergadering
Kies op die pagina voor datum 19-10-2022.

Begroting 2023

Omgevingswet

Veel ambities van Valkenswaard sluiten 
aan bij de landelijke Omgevingswet die 
(waarschijnlijk) op 1 januari ingaat. 
Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen 
een grotere rol. Regels voor wonen, 
wegen, water en milieu worden 
eenvoudiger, begrijpelijker en 
overzichtelijker. Bijvoorbeeld voor 
(ver-)bouwen en milieu. Besluiten worden 
straks sneller genomen en zijn integraler. 
De nieuwe wet is belangrijk voor de leef-, 
woon- en werkomgeving  en helpt bij het 
realiseren van de Toekomstvisie.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is belangrijk bij het 
aantrekken en behouden van nieuwe 
en bestaande bedrijven en bij het 
streven naar een geschikte woon-
plaats voor jonge gezinnen uit de 
regio. De gemeente en de provincie 
investeren daarom fors in de bereik-
baarheid. De aanleg van de Westpa-
rallel en de nulplusmaatregelen zijn 
daar de beste voorbeelden van.  De 
provincie betrekt ons ook bij de 
uitwerking van de N69-Zuid (Belgi-
sche grens – aansluiting Westparallel).

Groote Heide Dommelland

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 Valkenswaard moet iedereen naar eigen 
vermogen kunnen ontwikkelen, meedoen 
en bijdragen aan de samenleving. Dit geeft 
voldoening en heeft een positief effect op 
het welzijn en de gezondheid van inwoners. 
Iedereen in Valkenswaard doet ertoe, 
ongeacht leeftijd en gender, met of zonder 
beperking en met verschillende culturen en 
achtergronden. Het streven is een samenle-
ving die gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
neemt. Hulp wordt geboden uit het eigen 
netwerk. Inwoners die het echt nodig 
hebben, kunnen blijven rekenen op 
passende ondersteuning.

5,2
miljoen

Hoeveel betaalt een 
meerpersoonshuishouden 
gemiddeld in 2023 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 
2023 zijn begroot op 

€ 95.800.000,-.
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