Impressieverslag bijeenkomst bestuurlijke toekomst 2 februari 2015
Inleiding
Hans Gaillard heet in een vol Vestzaktheater de 100 deelnemers aan de eerste brede bijeenkomst in het kader van de bestuurlijke toekomst Son en Breugel van harte welkom . Hij
stelt de zaal de vraag of Son en Breugel nog bestaat in 2020. Als antwoord daarop geeft hij
zelf aan dat de vraag niet moet zijn of, maar hoe? Hij licht toe op welke wijze we deze hoe
vraag aan de hand van het zogenoemde BOB-model willen beantwoorden. Deze bijeenkomst is onderdeel van de beeldvormingsfase en is er op gericht om het beeld, een foto van
Son en Breugel, compleet te maken. Hoe ziet de gemeente er nu uit en welke ambities en
uitdagingen heeft de gemeente? Wat zijn de sterkten en zwakten van de gemeente?
Presentatie Hans Mommaas
Professor Mommaas is in de startbijeenkomst in september met de raad geweest om een
presentatie te houden over een duurzaamheidsanalyse op basis van (sociaal-) economische,
ecologische en sociaal culturele data.
Tijdens deze brede bijeenkomst schetst hij aan de hand van beschikbare data een foto van
Son en Breugel. Daarbij vergelijkt hij Son en Breugel ook met de gemeenten in de directe
omgeving.
Op de drie hoofdfactoren (economisch, sociaal cultureel en ecologisch) scoort Son en Breugel overwegend prima.
De gemeente scoort economisch goed, mede vanwege Ekkersrijt en de relatief rijke bevolking. Nadeel hiervan is de toename van verkeer. Een zwakte bij de economie is dat het winkelaanbod in Son en Breugel als beperkt wordt ervaren.
Sociaal cultureel scoort de gemeente gemiddeld. In vergelijking met de buurgemeenten is de
sociale cohesie hier niet bijzonder hoog, maar nog steeds een stuk beter dan in Eindhoven.
Ook het wonen wordt als prettig ervaren. Demografisch zit de gemeente met een vergrijzing,
relatief meer nog dan enkele buurgemeenten, wat zijn weerslag op de sociale cohesie heeft.
Op ecologisch gebied scoort de gemeente bovengemiddeld met veel groen, bos en een relatief schone lucht. Geluidshinder wordt wel als nadeel ervaren, evenals de in verhouding tot
Nederland en de omliggende gemeenten zeer beperkte aandacht voor duurzame energieopwekking en verminderen energieverbruik.
In zijn conclusie geeft Hans Mommaas aan, dat Son en Breugel - evenals andere dorpen in
de rand rond Eindhoven - nadrukkelijk onderdeel is van het stedelijk gebied, waar de dorpen
niet zonder Eindhoven kunnen en Eindhoven niet zonder de dorpen. Mede door zijn krachtige economische positie heeft Son en Breugel 'the best of both worlds'.
Werkgroepen
Na de presentatie van Hans Mommaas gaan de deelnemers in een aantal werkgroepen uiteen om onder leiding van raadsleden aan de hand van een van de 4 thema’s te discussiëren
over de foto van Son en Breugel.
Bestuur en financiën
In de werkgroep bestuur en financiën werd met name gesproken over de rol die de gemeente in haar gemeenschap én in de regio moet hebben. Dichtbij de burger en belangen van de
gemeente in de regio vertegenwoordigen. Daarbij is ook gesproken over het goed tegen het
licht houden van de samenwerkingsverbanden: Passen deze nog bij een multischalige aanpak van de gemeente? En hoe zorgen we dat de gemeenteraad voldoende controle en verantwoording houdt zodat de gemeenschap een volwaardige regionale partner is?
Duurzaamheid en groene identiteit
De werkgroep duurzaamheid en groene identiteit heeft met name gesproken over de ambitie
om de gemeente duurzaam te maken, mede in het licht van de opmerking van professor
Mommaas over duurzame energieopwerking en verminderen energieverbruik. Daarbij is ook
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gesproken over een regionale aanpak voor het led-verlichting (met Philips lighting in Eindhoven moeten we state of the art kunnen zijn) en zonnepanelen (Son valley). Ook moet de
groene identiteit versterkt worden met het opvoeren van handhaving (mede vanuit de provincie) en verder ontwikkelen van afvalinzameling. Aandachtspunten hierbij zijn voornamelijk: Hoe kunnen we bedrijven en jeugd betrekken bij het verduurzamen van de gemeente?
Nu zijn het de actieve 20% van de bevolking, hoe kunnen we dit versterken en welke rol
moet de gemeente daarin spelen?
Gemeenschapszin en ontwikkeling en groei
Er waren twee groepen die hiermee bezig waren. Opvallend is dat in deze groepen zowel
jongeren als ouderen met elkaar in discussie gingen over een dorp dat enerzijds er op gericht is om jongeren perspectief te bieden om hier te kunnen blijven/komen wonen met voorzieningen die daarop gericht zijn en anderzijds er op gericht is de ouderen blijvend te kunnen
faciliteren. Aandachtspunt is de verschillende typen voorzieningen die je in het dorp of in de
omgeving (met dan dus een goede ontsluiting met OV) moet hebben.
Ook wordt er aandacht gevraagd voor de vrijwilligers, nu veel ouderen, om deze in kaart te
brengen en gerichter te kunnen faciliteren en tegelijkertijd jongeren meer aan te trekken
voor vrijwilligerswerk. Als oplossing wordt genoemd ‘onwetendheid over elkaar weg nemen’.
Initiatieven daarop gericht stimuleren ook de bereidheid om elkaar te helpen. Tegelijkertijd
wordt er ook geroepen dat er meer ontmoetingsplekken moeten komen die passen bij de
wensen van deze tijd. Multifunctioneel waarbij zowel ouderen als jongeren elkaar ontmoeten
in verschillende settingen. Daarmee stimuleer je de gemeenschapszin die zo nodig is om de
gemeenschap van 15000 inwoners gezond te houden. Dit is werd door de groepen als een
belangrijk aandachtspunt gezien.
Economie en mobiliteit
Ook hier waren twee groepen actief. Op het thema mobiliteit werd aangegeven dat Son met
de auto best goed bereikbaar is maar dat er een kans is op het gebied van hoogwaardig OV
via Ekkersrijt en het centrum van Son om het nu relatief zwakke OV te verbeteren. Ook de
bereikbaarheid vanuit Helmond moet verbeterd worden zonder dat dit het leefklimaat aantast. Ook werd opgemerkt dat bij festiviteiten de parkeergelegenheid beperkt is. Nadeel van
meer parkeergelegenheid is dat dit ten koste kan gaan de leefbaarheid en daarom werd de
suggestie gedaan voor een parkeergarage ondergronds.
Ten aanzien van economie is de kracht van Ekkersrijt benoemd, maar tegelijkertijd is aangegeven dat dit een blijvende investering en commitment van de gemeente en het bedrijfsleven vraagt. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat het buitengebied voldoende
ruimte heeft om te ontwikkelen. De fysieke ontsluiting is nu (nog) goed maar de digitale ontsluiting (vooral in het buitengebied) moet beter. Ook werd genoemd het doorontwikkelen van
het centrum van Son, met ruimte voor (specialistische) winkels en andere voorzieningen
zoals ZZP werkruimtes en sociale ontmoetingsruimtes zodat het centrum weer meer cachet
krijgt. Son moet qua centrum nog meer een hart van de gemeenschap worden waar wonen,
werken en winkelen op een aangename locatie geconcentreerd wordt.
Afsluiting
Hans Gaillard sluit deze plezierige en productieve avond af met een uitdrukkelijke dank voor
de aanwezigheid van eenieder en voor de input die geleverd is. Hij nodigt iedereen uit ook in
de volgende fase van het project aanwezig te zijn om mee te denken over de bestuurlijke
toekomst van Son en Breugel.
Ruurd Palstra 3 februari 2015
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