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1. Aanleiding
Realisatie van de opgave ‘Vitale Kernen’ uit de Toekomstagenda Asten 2030.
2. Ambitie
Om een aantrekkelijke woongemeente te zijn, voeren we een actief woonbeleid. Ons
beleid is flexibel en gericht op de lokale woonbehoeften. Gelet op de vergrijzing werken
we gericht aan combinaties met zorg, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk
zelfstandig kunnen wonen. Wij versterken verder ook onze aantrekkingskracht voor
mensen die graag rustig landelijk willen wonen, dichtbij stedelijke voorzieningen en werk.
3. Doelstelling
Asten, Heusden en Ommel koersen vanuit de eigen identiteit en kracht. Maatschappelijk
initiatief is het vertrekpunt voor ontwikkeling van de kernen. Ruimte voor eigen initiatief
betekent dat dorpen, gebieden en gemeenschappen zich ieder op eigen wijze
ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat de ene kern meer voor elkaar krijgt dan een
andere.
We zetten in op behoud van voortgezet onderwijs in Asten. Dit is cruciaal in de
ontwikkeling van onze jongeren en het vormen van netwerken, die wellicht stimuleren
dat onze jongeren zich binden aan Asten of overwegen om er later terug te keren. We
koesteren de verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven.
In 2030 liggen de scores van onze kernen op het gebied van bevolkingsopbouw, sociale
samenhang, veiligheid en voorzieningenniveau (leefbaarometer.nl) boven het regionale
gemiddelde van de vijf landelijke Peelgemeenten.
4. Samenhang realisatie programma en reguliere organisatie / andere
programma’s
De overkoepelende programma’s Omgevingswet en Vitale democratie geven vorm aan de
inhoudelijke programma’s en zorgen voor samenhang in de uitvoering. De inhoudelijke
programma’s in de Toekomstagenda Asten 2030 zijn ook met elkaar verbonden en
overlappen op inhoudelijke punten met elkaar. Zo is het genoemde initiatief om te
komen tot zelfvoorzienende dorpen direct gerelateerd aan het programma
Klimaatbestendig en energieneutraal Asten en hangt de kwaliteit van het

voorzieningenniveau deels samen met de doelstellingen uit het programma
Centrumontwikkeling.
5. Proces van voorbereiding programma
Bij de totstandkoming van de Toekomstagenda Asten 2030 hebben inwoners, raadsleden
en andere betrokkenen bij de gemeente Asten meegedacht over de opgaven waar de
gemeente Asten tot 2030 voor staat. Dit heeft geleid tot 4 inhoudelijke maatschappelijke
opgaven, waarvan ‘Vitale Kernen’ er één is. Voor het programma ‘Vitale Kernen’ zijn in
de Toekomstagenda Asten 2030 reeds een aantal projecten en (mogelijke) initiatieven
benoemd. Daarnaast lopen er al een aantal projecten of initiatieven die goed aansluiten
bij dit programma. De projecten en initiatieven uit de Toekomstagenda Asten 2030 en de
reeds lopende projecten en initiatieven gaan we bundelen in een (dynamische)
projectenagenda. Deze projectenagenda is absoluut niet in beton gegoten. Sterker nog,
het is de bedoeling dat deze projectenagenda regelmatig wordt aangepast en aangevuld,
waarbij we de gemeenschap nadrukkelijk uitnodigen om met initiatieven te komen die
bijdragen aan de doelstellingen van het programma ‘Vitale Kernen’.
6. Vorm van participatie tijdens de uitvoering van het programma
Op basis van deze programmaopdracht en de projecten zoals genoemd onder 7
dynamische projectenagenda gaan we aan de slag. De projecten in de projectenagenda
worden zo veel mogelijk uitgevoerd volgens de nieuwe manier van besturen en werken
zoals beschreven in de Toekomstagenda Asten 2030 en de programmaopdracht ‘Vitale
democratie in Asten’. De burger en andere betrokken maatschappelijke partners worden
dus nadrukkelijk gevraagd om mee te denken en inbreng te geven bij de verschillende
projecten of zelfs als kartrekker op te treden. Mooie voorbeelden hiervan zijn de
renovatie van het Vorstermansplein en het initiatief Zorghuis Heusden.
7. Dynamische projectenagenda – onderdeel Vitale Kernen
In de dynamische projectenagenda gaan we alle projecten die onder de programma’s uit
de Toekomstagenda Asten 2030 vallen weergegeven. Voor het programma Vitale Kernen
worden alle reeds lopende projecten hierin benoemd.
Het gaat dan om de volgende projecten:
- Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs Asten;
- Nieuw (vernieuwd) gemeenschapshuis Asten;
- Lopende en in voorbereiding zijnde woningbouwprojecten (zie
woningbouwmonitor);
- Lopende en in voorbereiding zijnde infrastructurele projecten (zie paragraaf 3.3
van de begroting 2019);
- Projecten burgerinitiatieven/burgerparticipatie:
Zorghuis Heusden (UNITAS-terrein);
Herinrichting Vorstermansplein Heusden;
CPO project Heusden-Oost fase 2;
+1.000 inwoners Ommel;
Herstructurering processiepark Ommel;
Renovatie mountainbike route Dennendijkse Bossen;
Bikepark Schietbaanse Bossen;
Buurtfeesten.
8. Financiën
Het programma Vitale Kernen wordt zo veel mogelijk gerealiseerd binnen de bestaande
budgetten. In het geval dat er extra budget nodig is voor bepaalde projecten dan zal dit
via een separaat voorstel aan uw raad voorgelegd worden dan wel in de begrotingscyclus
meegenomen worden.
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