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1. INLEIDING
Hapert heeft het! Veel inwoners in Hapert zetten zich dagelijks in om Hapert 
te laten bruisen. Hapert kent een actief verenigings- en vrijwilligersleven. De 
betrokken inwoners zijn als vanzelfsprekend ondernemend. Als ze ergens 
voor gaan dan gaan ze er vol voor, om samen te bouwen aan een gelukkige en 
mooie samenleving. Een mooi voorbeeld hiervan is de inzet van de inwoners 
voor de realisatie van de MFA in Hapert. Een interactief proces om heel Hapert 
te betrekken bij het behouden van de leefbaarheid in Hapert.

Daarnaast wordt gewerkt aan een gebiedsvisie kern Hapert 2040. Deze nieuwe 
gebiedsvisie voor Hapert (met inbegrip van buurschap Dalem) moet gelden 
voor de komende 20 jaar, als onderdeel van de Omgevingsvisie voor de 
gemeente Bladel. Het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert (GBOH) is hiervoor 
een participatieproces gestart, daarbij ondersteund door Negen. In het 
proces stond co-creatie centraal. De inwoners van Hapert weten zelf immers 
het beste wat nodig is om hun dorp leefbaar te maken en houden. Middels 
verschillende processtappen is input opgehaald voor de gebiedsvisie, op een 
wijze waarmee een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle inwoners 
werd bereikt. Aan de hand van vijf thema’s is input verzameld. 

Dit document omschrijft de aanpak en het resultaat van dit proces, zoals 
opgehaald bij de inwoners van Hapert. In hoofdstuk twee is het proces en de 
aanpak hiervan omschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk drie per thema de 
belangrijkste bevindingen geanalyseerd en uitgewerkt in speerpunten. 
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2. AANPAK
Om te komen tot een breed gedragen Gebiedsvisie kern Hapert 2040 is 
een participatieplan opgesteld. In dit plan is uitgewerkt hoe de inwoners 
te betrekken en inspraak te geven in de ontwikkeling van de gebiedsvisie. 
Gedurende het hele participatieproces stond co-creatie centraal. Alle 
betrokkenen werden vanaf begin tot eind meegenomen om een gezamenlijke 
gebiedsvisie te vormen. Per doelgroep is de meest geschikte benadering 
gekozen. Dit om te zorgen voor een representatief beeld van de Hapertse 
bevolking. Hierdoor bestond het proces uit meerdere onderdelen waarin input 
werd verzameld. Het merendeel van deze onderdelen bestond uit kwalitatieve 
onderzoeksmethoden, waarbij gesprekken hebben plaatsgevonden 
met inwoners en/of ondernemers in Hapert. Andere onderdelen, zoals 
vragenlijsten en facebook polls, waren van meer kwantitatieve aard. 

In de bijlage is het volledige participatieplan te vinden. Hierin is uitgewerkt 
welke manieren en werkvormen gebruikt zijn per doelgroep.

Doelgroepen 
Onder aanvoering van het GBOH werd bij zoveel mogelijk inwoners van Hapert 
input opgehaald voor de gebiedsvisie, op een wijze dat daarmee een zo breed 
mogelijke vertegenwoordiging van alle inwoners werd bereikt. Daarbij valt te 
denken aan verenigingen, ondernemers, kinderen, jongeren en senioren. De 
getallen in de afbeelding hiernaast geven weer hoeveel respondenten uit elke 
doelgroep er (ongeveer) betrokken zijn bij het proces. 
In totaal hebben meer dan 800 inwoners, van jong tot oud, een bijdrage 
geleverd aan deze gebiedsvisie. 

Thema’s 
De thema’s waarop input gevraagd werd, zijn te clusteren in 5 hoofdthema’s  
die samen het leven in Hapert omvatten. Deze zijn gebaseerd op de 
thema’s die in 2009 en 2018 aan de orde kwamen in de dorpsvisies (‘Hapert 
toekomstbestendig’ en ‘Hapert Aantrekkelijk en Vitaal 2030). 

De vijf thema’s zijn: 
• Wonen in Hapert en Dalem
• Functionele versterking centrumgebied van Hapert 
• Duurzaam en groen Hapert
• Veilig en bereikbaar Hapert 
• Zorg en welzijn in Hapert
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3. GEBIEDSVISIE HAPERT
3.1 Wonen in Hapert en Dalem

Taartdiagrammen zijn gebaseerd op de input verzameld door de online enquête (n=74). Zie de inhoud van 

de enquête in de bijlage. 

Zowel jong als oud vindt het fijn om in Hapert te wonen. De omgang tussen 
inwoners is prettig, alle benodigde voorzieningen zijn aanwezig en je bent 
binnen korte tijd op andere plekken voor zaken die je niet in Hapert kunt 
krijgen. Inwoners wijken hiervoor meestal uit naar Bladel. Eindhoven en 
Tilburg zijn ook binnen 30 minuten bereikbaar, wat makkelijk is voor zaken 
die ook in Bladel niet te vinden zijn. 

Net als de meeste ouderen kiest ook de jeugd er vaak voor om in Hapert te 
blijven wonen. Door het huidige woningaanbod is dit echter vaak moeilijk 
of zelfs niet mogelijk. Ook voor woningzoekenden uit omliggende dorpen 
is Hapert een populair dorp, dat merkt ook Woningstichting De Zaligheden 
(WSZ) op. De vraag naar betaalbare (starters en senioren) woningen is 
op dit moment groot, terwijl er een overschot is aan verouderde grote 
gezinswoningen. Gezien de gezinsverdunning zijn er minder van dergelijke 
woningen nodig, maar is er meer behoefte aan kleinere woningen. WSZ is 
van plan dergelijke grote woningen te verkopen en compenseert dit door 
het toevoegen van nieuwe woningen. Daarbij gaat het bij voorkeur om 
woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens met lage inkomens en lage 
middeninkomens. WSZ verwacht op middellange termijn (5-15 jaar) nog 30 a 
40 (eigentijdse duurzame) woningen aan de voorraad toe te voegen.

“Ik wil graag in Hapert blijven wonen, maar helaas 
zijn er weinig tot geen starterswoningen.”

Ondernemers binnen Hapert wijzen erop dat wonen en werken onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden. Voor het behouden dan wel bewerkstelligen van 
voldoende werkgelegenheid voor de jeugd, is het noodzakelijk om daarvoor 
de noodzakelijke huisvestingsmogelijkheden te creëren in de nabijheid van de 
industrieterreinen. Dus zeker ook in Hapert. 

Het is fijn om in Hapert te wonen Ik kan wonen in Hapert zoals ik wens

Eens Oneens Weet niet Eens Oneens

1%
22%

2% 2%

97% 76%

Weet niet



6

6

Ouderen in Hapert geven vooral aan dat ze graag meer levensloopbestendige, 
gelijkvloerse woonmogelijkheden zien, zodat ze de rest van hun leven in 
Hapert kunnen blijven. Ook bevordert dit de doorstroming, waardoor ook 
jongeren meer kansen krijgen om in Hapert te (blijven) wonen. WSZ heeft 
op dit moment een geschikt woningaanbod voor ouderen in Hapert. De 
vraag of deze woningen echter als ‘zorgwoning’ worden ingezet, hangt af 
van ontwikkelingen in het dorp op het gebied van zorg en welzijn. Relevante 
vragen daarbij: is in de toekomst 24-uurszorg mogelijk? Zijn zorgpartijen 
bereid daarin te investeren? Of is het de bedoeling dat men in Hapert tot 
op hoge leeftijd in het dorp kan blijven wonen, maar men, wanneer de 
gezondheid ernstig achteruit gaat (bijv. vanwege een gevorderd stadium van 
dementie), naar Bladel moet verhuizen? Voor WSZ zijn deze vragen relevant 
vanwege de woningtoewijzing in de toekomst. Bovendien geven ouderen en 
hulpbehoevenden aan dat ze behoefte hebben aan elkaar, bijvoorbeeld door 
dicht bij elkaar te wonen in een veilige omgeving. 

‘‘Er moet voldoende woningaanbod zijn voor alle leeftijden.”

De aantrekkingskracht die Hapert heeft, brengt volgens de inwoners ook 
nadelen en gevaren met zich mee. Met ruim 5.500 inwoners is Hapert een 
hecht dorp met een goede sfeer, veel saamhorigheid en gemoedelijkheid. 
Men maakt zich zorgen over het behoud van de landelijke en groene 
leefomgeving, wanneer het dorp hard zou gaan groeien. Ook worden zorgen 
uitgesproken over het gebrek aan nieuwe, jongere vrijwilligers om voor de 
oudere generaties te zorgen. Wijken zouden bewoond moeten worden door 
verschillende leeftijden en diverse lagen van de bevolking. Onderhoud is 
hiervoor van groot belang. De aantrekkingskracht in Dalem is minder groot, 

respondenten geven aan dat er jonge aanwas in de vorm van starters en jonge 
gezinnen ontbreekt.

“Ik ben blij met m’n dorp en durf dit ook uit te dragen wanneer 
gevraagd wordt naar m’n afkomst.”

Speerpunten
In Hapert moet wonen voor alle doelgroepen mogelijk en betaalbaar zijn met 
extra aandacht voor jongeren en ouderen. Dat betekent: 
•  Meer beschikbare huurwoningen of appartementen, vooral gericht op 
 jongeren. Mogelijkheden onderzoeken dat inwoners uit Hapert voorrang 
 krijgen op mensen van buitenaf. 
•  Thuishuis voor ouderen, waar ze allen een eigen ruimte hebben, maar ook 
 een gedeelde keuken en woonkamer, zodat ze minder eenzaam zijn en 
 elkaar kunnen helpen. 
•  In gesprek met alle betrokken partijen op het gebied van wonen, zorg en  
 welzijn om op dorpsniveau een visie op deze problematiek te formuleren 
 (ism WSZ). 
•  De filosofie van de toekomstige MFA door vertalen naar de inkleuring van de 
 woningbouw met aandacht voor onderlinge ontmoeting tussen diverse type 
 inwoners. 
•  Nieuwbouw niet als enige oplossing zien voor het woningtekort, maar 
 juist de huidige woningvoorraad flexibel inrichten zodat adequaat op de 
 verandering in de vraag kan worden ingespeeld. 
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Onderstaande plattegrond geeft aan waar mogelijke bestemmingen zijn voor nieuw woningaanbod. Men noemt de huidige locatie 
van Den Tref en Het Palet en leegstaande winkels als mogelijke inbreidingslocaties. Kleinschalige inbreidingslocaties worden buiten 
beschouwing gehouden. 
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3.2 Functionele versterking centrumgebied  
         van Hapert

 
Taartdiagrammen zijn gebaseerd op de input verzameld door de online enquête (n=74). Zie de inhoud van 
de enquête in de bijlage.  

Een kleine meerderheid van de inwoners vindt dat het winkelaanbod van 
Hapert past bij de omvang van het dorp. Volgens hen voldoet het centrum 
aan de dagelijkse behoeften die er zijn, het is hiermee geen winkeldorp, 
maar een boodschappendorp. Om deze status te behouden, is het zeer 

belangrijk om de winkels die voorzien in de basisbehoeften te behouden. 
Behoud van de supermarkten in het centrum is hierbij van essentieel belang. 
Personen die uitbreiding van het winkelaanbod wensen, missen een slager, 
dierenwinkel en een HEMA (of iets vergelijkbaars). Men ziet hiervoor kansen in 
de huidige winkelleegstand. Voornamelijk ouderen zijn gebaat bij een breder 
winkelaanbod en hebben de behoefte aan een gelegenheid om betaalbaar 
een kopje koffie te kunnen drinken of een broodjeszaak. Kinderen missen 
vooral een kledingwinkel in het centrum.

“We missen een laagdrempelige ontmoetingsplek 
voor jong en oud.”

Men is zich bewust van de uitdaging om de middenstand te handhaven. Ze 
zien dat steeds vaker producten online worden gekocht en dat het moeilijk 
is voor winkeliers om te blijven bestaan. Een aantal familiebedrijven in 
Hapert stelt zich op dit moment de vraag of zij er op termijn mee stoppen, al 
dan niet door het gebrek aan opvolging. Volgens hen is de bereikbaarheid, 
doorstroom en parkeergelegenheid een bepalende factor voor klanten om 
in Hapert boodschappen te doen. Het centreren van het centrumgebied (op 
lange termijn) wordt door zowel inwoners als winkeliers aangemoedigd. Op 
de korte termijn kan een betere uitstraling van het winkelgebied bijdragen 
aan het behoud van wat er is. De winkeliers van Hapert zien in dat ze door 
meer samen te werken en een gezamenlijke visie en uitstraling elkaar kunnen 
versterken.

Het winkelaanbod in Hapert past 
bij de omvang van het dorp

In mijn vrije tijd is er genoeg te 
doen in Hapert

Eens Oneens Weet niet Eens Oneens Weet niet

41% 35%4% 8%

55% 57%
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Wat betreft uitstraling wordt met name de Markt genoemd als een belangrijk 
aandachtspunt. Men mist een gezellige uitstraling en een laagdrempelige 
ontmoetingsplek aldaar. De geparkeerde auto’s zijn er een doorn in het 
oog voor velen. Hoewel men ook aangeeft dat er een groot tekort is aan 
parkeergelegenheid in het centrum op dit moment, wordt verwacht dat door 
ontwikkelingen zoals het groeiende gebruik van de (elektrische) fiets en meer 
online boodschappen doen, dit tekort in de toekomst niet zal groeien. Dit 
parkeertekort wordt naar verwachting voornamelijk veroorzaakt door het 
parkeergedrag in Hapert. Daarom stellen zowel inwoners als ondernemers 
voor een blauwe zone in te voeren om het huidige parkeertekort tegen te 
gaan.

“Maak duidelijk een keuze voor een plek om te parkeren en een plek 
om te verblijven (zoals een Markt), dat zorgt voor meer balans.”

Ook vanuit Dalem is men tevreden met het winkelaanbod en het type 
voorzieningen in de omgeving. Voornaamste aandachtspunt volgens inwoners 
van Dalem is de sociale leefbaarheid (onderling contact, samenhang in de 
buurt en versterking van verenigingen). 

Speerpunten
In Hapert moet het centrum zijn functie als winkel- en recreatiegebied 
behouden en versterken door het aanbod uit te breiden en de uitstraling te 
verbeteren. Dat betekent: 
• Eén gezamenlijke uitstraling en visie door samenwerking tussen winkeliers.  
 Een groot deel van de Hapertse winkeliers is reeds aan de slag om dit te  
 realiseren. 
• Samenwerking winkeliers en kleine (startende) lokale ondernemers 
 stimuleren, bijvoorbeeld vershof/dorpswinkel met diverse aanbieders. 
• Op lange termijn een duidelijke afbakening van het kernwinkelgebied. Als  
 winkeliers buiten ‘de kern’ gaan stoppen, deze locaties niet meer als 
 detailhandel bestemmen. 
• De aantrekkelijkheid van het centrum verhogen door terrassen en adequaat 
 aanbod aan parkeerfaciliteiten. 

9
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Onderstaande plattegrond geeft goeddeels het winkelgebied van Hapert aan, waarbij zowel vanuit de inwoners als winkeliers is  
aangegeven op langere termijn te streven naar meer concentratie van winkels/ detailhandel met daarbij een scherpere afbakening van 
een kernwinkelgebied. Insteek is in ieder geval het behouden van Markt en Kerkstraat (donkergrijs aangegeven) als toekomstig  
kernwinkelgebied. Hierin wordt het medisch centrum naar het centrumgebied verplaatst. Ook zorgen winkeliers samen voor een eenduidige  
uitstraling van het openbaar gebied. 
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3.3 Duurzaam en groen Hapert

Taartdiagrammen zijn gebaseerd op de input verzameld door de online enquête (n=74). Zie de inhoud van 

de enquête in de bijlage.  

Iedereen geeft aan de groene uitstraling, die het dorp heeft, belangrijk te 
vinden. Goede voorbeelden van de aanwezigheid van groen zijn het park, 
de Oude Provincialeweg en rondom de kiosk, al laat het onderhoud soms te 
wensen over. Dit laatste geldt ook voor de wadi op De Wijer (bij de groene 
ingang van Hapert). Oude bomen worden gezien als de monumenten van 
Hapert die gekoesterd moeten worden, aangezien er nauwelijks monumentale 
gebouwen aanwezig zijn. Ook inwoners van Dalem zijn blij met de groene 
uitstraling. Zij geven aan dat er voor nu en in de nabije toekomst geen 
behoefte is behoudens het conserveren dan wel kwalitatief versterken 
hiervan.

“Ik zie dat er de laatste tijd ontzettend veel bomen worden 
gekapt, bijvoorbeeld in de Ganzestraat.”

Men is bang de groene en daarmee de dorpse uitstraling van Hapert 
te verliezen. Dit door het verdwijnen van openbaar groen op plekken 
waar wegwerkzaamheden geweest zijn of waar nieuwe woningbouw of 
industrieterreinen komen. Vooral in het centrum ziet men liever meer groen. 
Ook inbreiding mag geen druk geven op het aanwezige groen in Hapert. Er zijn 
veel initiatieven en voorstellen om meer groen te krijgen in Hapert, waaronder 
een groene ‘tulband’ en groen bij de MFA. Bovendien draagt een groene 
omgeving bij aan meer beweging en ontmoeting tussen inwoners. 

Eens Oneens Weet niet Eens Oneens Weet niet 

17%
5% 60%

78%

20%

Hapert is en blijft een dorp met 
een groene uitstraling

Het treffen van 
duurzaamheidsmaatregelen voor 

de toekomst wordt in Hapert 
gestimuleerd

20%
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Inwoners van Hapert zijn over het algemeen slecht op de hoogte van 
duurzaamheidsmaatregelen, die getroffen worden in het dorp (en de rest van 
Bladel), hoewel ze dit doorgaans wel belangrijk vinden. Ze stellen voor dat het 
winnen van duurzame energie meer gestimuleerd mag worden. Standpunten 
en communicatie vanuit de gemeente hierover kan duidelijker. Het valt enkele 
inwoners op dat er nog weinig zonnepanelen op de daken liggen. 

“Ik merk weinig in Hapert van duurzaamheid, ik kan me voorstellen 
dat dit door de gemeente beter gestimuleerd kan worden.”

Het OBGB (Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel) 
bepleit wat duurzaamheid betreft de mogelijkheden te onderzoeken om 
in coöperatief verband te streven naar het (nagenoeg) volledig voorzien 
in de eigen engerihuisvoorziening voor bedrijven (en mogelijk ook 
inwoners) van de gemeente Bladel. Daarnaast zien zij de vestiging van 
een mestverwerkingsbedrijf op één van de KBP terreinen in strijd met een 
aanvaardbare mileusituatie. 

Speerpunten
In Hapert moet het groene karakter behouden blijven en moeten inwoners 
gestimuleerd worden meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen. 
Dat betekent: 
• Standaard toetsing van nieuwe projecten door stedenbouwkundige of 
 deze afbreuk doen aan een groen Hapert. Door bepaalde delen groen een 
 monumentale status te geven kan gezorgd worden dat dit behouden blijft. 
• In kaart brengen duurzaamheidsmaatregelen en hier meer mee naar buiten 
 treden (rondom MFA, nieuwbouwprojecten, subsidiemogelijkheden etc.). 
• Stimuleren dat bedrijven zonnepanelen op daken leggen.
• Rondje Hapert: een groene wandelroute in en rondom Hapert, ongeveer 7 
 km, langs o.a. moestuintjes (bij MFA), plukroute (i.s.m. VELT) en 
 speelplaatsen. Zoveel mogelijk gebruik maken van groen wat er al is en dit 
 met elkaar verbinden. 

12
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Onderstaande plattegrond geeft belangrijke groene delen van Hapert aan die met elkaar verbonden kunnen worden en die 
behouden zouden moeten worden. Ook huidige speelterreinen dienen gehandhaafd te worden. Jeugd geeft aan behoefte te hebben 
aan Panna-veldjes en een skatepark. Hiervoor ziet men, i.v.m. mogelijk geluidsoverlast, kansen op het evenemententerrein bij de molen. 
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3.4 Veilig en bereikbaar Hapert

Taartdiagrammen zijn gebaseerd op de input verzameld door de online enquête (n=74). Zie de inhoud van 

de enquête in de bijlage. 

Over het algemeen voelt men zich veilig in Hapert. Kinderen kunnen 
veilig buiten spelen, wat blijkt uit het feit dat er weinig tot geen incidenten 
voorvallen. Er zijn voldoende speeltuintjes met daar weinig gevaarlijke 
kruispunten in de buurt waardoor kinderen makkelijk in de eigen wijk kunnen 
spelen. Dit is in Dalem, door de type percelen en de opzet van de straten, 
minder goed mogelijk. Hoewel dit niet als knelpunt wordt ervaren door 

huidige bewoners, biedt het wel kansen gezien het vestigingsklimaat voor 
starters of jonge gezinnen aldaar. 
Op het gebied van verkeersveiligheid is men niet tevreden. Gevaarlijke punten 
zijn er volgens velen teveel in Hapert. Vooral het kruispunt bij Van Mossel 
(Oude Provincialeweg - Castersedijk) baart zorgen bij een groot deel van de 
inwoners. De Oude Provincialeweg en De Wijer (ondanks dat deze nieuw is 
ingericht) zijn gevaarlijk, voornamelijk voor fietsers. Als alternatief voor deze 
fietsers, wordt (wederom) een nieuw fietspad via De Vliegert geopperd. 

“Fietsen op De Wijer en Oude Provincialeweg  is onveilig. Ook komt er 
veel zwaar verkeer over die wegen wat voor veel overlast zorgt.”

Ook het handhaven van de maximaal toegestane snelheid vraagt om extra 
aandacht, dit geldt voor zowel de bebouwde kom als de doorgaande wegen. 
Ook in Dalem rijdt het verkeer, in ervaring van de bevraagde personen, vaak 
te hard. Wegdekken en trottoirs in Hapert zijn vaak slecht, wat problemen 
oplevert voor (mensen met) kinderen en rollator- en rolstoelgebruikers. De 
N284 vraagt extra aandacht op het gebied van doorstroming, geluidsoverlast, 
fijnstof en veiligheid. Tot slot wordt het weren van sluipverkeer meerdere 
malen genoemd. Tot ergernis van veel inwoners rijden er veel grote 
voertuigen, zoals vracht- en landbouw verkeer, door Hapert.

Eens Oneens Weet niet Eens Oneens Weet niet

62%2% 14%

36% 55%

Het verkeer in Hapert is 
goed geregeld

Kinderen kunnen vrij en veilig buiten 
spelen in Hapert

31%
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“Vooral in het centrum van Hapert is het niet verkeersveilig 
voor onze kinderen, veel drukte en niet overzichtelijk.”

Over de fysieke bereikbaarheid van Hapert zijn de meeste inwoners goed 
te spreken. De busverbinding met Eindhoven is goed, maar druk in de 
spits. Alleen de verbinding met Tilburg wordt, vooral in het weekend, 
hopeloos genoemd door de slechte verbinding vanuit Reusel naar Tilburg. 
De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen kan door (ingrijpende) 
verkeersaanpassingen worden verbeterd, of door een adequate aansluiting op 
een openbaarvervoersvoorziening. 

Ook worden er enkele suggesties genoemd op het gebied van digitale 
bereikbaarheid. Er is behoefte aan een activiteitenwebsite waarop een 
overzicht te vinden is van alle activiteiten, specifiek in Hapert. 

Speerpunten
In Hapert moet jong en oud veilig kunnen leven. De verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid van Hapert vraagt blijvende aandacht om de leefbaarheid in 
Hapert te behouden. Dat betekent: 

Extra aandacht voor de volgende punten:
• Kruispunten provinciale weg (m.n. bij Van Mossel) (prioriteit!) 
• Fietsers op de Oude Povincialeweg en De Wijer (te weinig plaats)
• Verkeerssituatie apotheek en huisarts
• Zebrapaden terug in het straatbeeld
• Fietspad voor jeugd richting Bladel (via De Vliegert)
• Bereikbaarheid KBP bevorderen door adeequate aansluitng op openbaar  
 vervoer en aanpassingen N284
• Activiteitenwebsite specifiek voor Hapert (digitale bereikbaarheid)
• Aanleggen glasvezelverbinding

15
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3.5 Zorg & welzijn in Hapert

Taartdiagrammen zijn gebaseerd op de input verzameld door de online enquête (n=74). Zie de inhoud van 

de enquête in de bijlage. 

De Hapertse bevolking bestaat in de komende 20 jaar in toenemende mate 
uit senioren. Om deze grote groep inwoners gelukkig oud te laten worden 

in Hapert moeten er voldoende faciliteiten zijn om de nodige zorg dicht bij 
huis te ontvangen. Specifiek onder deze groep ouderen worden er meer 
mogelijkheden gewenst om samen te komen. Dit zien we ook terug als 
aandachtspunt in het visiedocument ‘Ouder worden in de gemeente Bladel’. 
Dit document is leidend en kaderstellend voor alle initiatieven die binnen de 
gemeente worden genomen in het kader van zorg en welzijn. Hieruit halen wij 
de volgende punten: 

1. Bereik: ontmoeting persoonlijk en in laagdrempelige fysieke locaties 
  (zoals de MFA). 
2. Zelfregie: kennis en informatie over de mogelijkheden om zelf regie 
  te blijven voeren; fysieke ontmoetingsplaatsen (zoals de MFA) 
  kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen. 
3. Huisvesting: een tussenvorm tussen het voormalige verzorgingshuis 
  en het verpleeghuis, waar wonen en zorg kunnen worden 
  gecombineerd. 
4. Zorg: meer samenwerking en afstemming tussen zorgaanbieders, 
  overheid, ondernemers, onderwijs en ouderen. 
5. Eenzaamheid: laagdrempelige, kleinschalige en toegankelijke fysieke 
  locaties (zoals de MFA) spelen hierin een cruciale rol.

Eens Oneens Weet niet Eens Oneens Weet niet 

39%

15% 26%

46% 58%

In het centrum van Hapert moet 
een medisch centrum worden 

gerealiseerd

Hapert moet een 1-loketfunctie 
krijgen voor alle zorg- en 

welzijnsvragen van inwoners

16%



18

“Zorg in één zorggebouw, dat beter toegankelijk is dan nu [over het 
gebouw met apotheek etc.] Parkeren is er soms lastig.”

Ook wenst men over het algemeen een verdere coördinatie en afstemming 
van vraag en aanbod in de zorg tussen professionele zorgaanbieders. Een 
centraal gelegen medisch centrum kan hiervoor, volgens de meerderheid 
van de inwoners, de oplossing bieden, hoewel ze ook zeker open staan 
voor andere oplossingen waarmee zorgverlener en zorgbehoevende 
makkelijker samenkomen. In het kader van de leefbaarheid en het steeds 
langer zelfstandig blijven wonen van ouderen, is het centrum een absolute 
voorkeurslocatie voor een dergelijk medisch centrum. Men ziet bij de huidige 
locatie van Het Palet, Den Tref en elders in het centrumgebied mogelijkheden 
hiervoor. 

“Er kan ook meer samengewerkt worden binnen de zorg en 
welzijnsorganisaties.”

Speerpunten
In Hapert moeten ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met 
voorzieningen dichtbij huis, waar ontmoeting centraal staat. 
Dat betekent: 
• Informatieoverzicht van aanwezige en gewenste welzijnsinstellingen (longlist 
 mogelijke initiatieven).

• Voor ouderen is een zorghotel/hospice voor de opvang van mensen die (nog) 
 niet zelfstandig kunnen wonen na een ziekenhuisopname of die in de laatste 
 levensfase zijn beland een uitkomst. Verblijf in eigen dorp is op deze   
 momenten belangrijk (naar idee van senioren). Deze plek kan breder worden  
 ingezet voor ouderen die nog beter ter been zijn. Bijvoorbeeld als centraal  
 eetpunt waar men kan samenkomen. 
• Het realiseren van een “Informatie- en steunpunt Zorg en Welzijn Hapert”, 
 waar men terecht kan met vragen over zorg en welzijn. Informatie 
 beschikbaar over o.a. WMO, ZVW, WLZ en doorverwijzing 
 welzijnsvraagstukken. Mogelijk gebruik maken locatie Den Tref voor 
 gezondheidscentrum i.c.m. bovengenoemde. 
• In gesprek gaan met alle betrokken partijen op het gebied van wonen, zorg 
 en welzijn om op dorpsniveau een visie op deze problematiek te formuleren 
 (i.s.m. WSZ). 



3.6 Buurtschap Dalem

Om een vitale sociale cohesie te behouden in Dalem is het nodig om aandacht 
te blijven geven aan het buurtschap: om vergrijzing ruimte te geven, om 
verjonging aan te brengen, om het verenigingsleven een plek te geven, om 
jong en oud te combineren, om leegstroom en verrommeling te voorkomen. 

De gemeenschap van Dalem hecht veel waarde aan het aanbrengen van een 
circa 2.500 meter lange Eco-Zone ‘De Groene Ader Dalem’, die aansluit op de 
bestaande Eco-Zone (Hapert – Cartierheide) vanuit De Pan richting de bossen 
bij het Vennenbos en De Pals. Dit mede ter verbetering van het leefklimaat 
van de inwoners van Dalem. Het plan vindt steun van vrijwel de gehele 
populatie en buurtvereniging van Dalem, alsmede van het Landal GreenParks 
‘Het Vennenbos’. Het plan is als projectvoorstel ingediend bij de Stichting 
Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds), terwijl er daarnaast verkennende 
gesprekken hebben plaatsgevonden/ plaatsvinden met de Gemeente Bladel, 
Landal GreenParks ‘Het Vennenbos’ en het Brabants Landschap. Alle partijen 
hebben aangegeven het gedachtegoed te steunen en uit te kijken naar de 
concrete vervolgstappen.

SPEERPUNTEN
Een beperkte en zorgvuldige toevoeging van landelijke woningen 
gecombineerd met splitsingen zou Dalem toekomstbestendig kunnen maken. 
• Ruimte voor senioren; levensloopbestendig wonen door het mogelijk maken 
 van woningsplitsen (ook inpandig) of b.v. een extra oprit indien nodig
• Ruimte voor starters en/of doorstromers. Eventueel naast 
 levensloopbestendig (met woningsplitsing) voor een gezonde mix van leeftijd
• Ontmoetingsruimte voor jong en oud waar tevens het verenigingsleven 
 in stand gehouden kan worden en bijeenkomsten of activiteiten gehouden 
 kunnen worden voor inwoners van Dalem.
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4. SLOTWOORD
We staan in Hapert voor veel grote, maar ook mooie uitdagingen om ons dorp 
ook in de toekomst leefbaar te houden. Hapert heeft al veel in huis voor jong 
en oud om prettig te leven; omringd door groen en vol betrokken verenigingen 
en ondernemers. Dat willen we graag zo houden. 

Deze gebiedsvisie vat samen waar we als inwoners aan willen werken om 
daarvoor te zorgen. Zonder de bijdrage van alle betrokkenen was deze 
gebiedsvisie niet tot stand gekomen. We danken alle inwoners, ondernemers 
en organisaties die een bijdrage hebben geleverd aan deze gebiedsvisie. Als 
GBOH hopen we ook in de toekomst op hen een beroep te kunnen doen om 
samen invulling te geven aan onze visie en ambities.

Samen met de gemeente Bladel gaan we kijken of en hoe we deze gebiedsvisie 
verder kunnen concretiseren. We rekenen daarbij op een constructieve 
samenwerking zoals we vanaf onze oprichting gewend zijn en die al positieve 
resultaten heeft opgeleverd.
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5. BIJLAGE
5.1 Participatieplan

DORPSQUIZ HAPERT
Op 27 september 2019 vond de tweede Hapertse Dorpsquiz plaats. Ook 
het GBOH is hierbij aangesloten. Het doel van deze processtap was het 
introduceren van het GBOH en de plannen voor de gebiedsvisie. Op 
laagdrempelige en ludieke wijze is een eerste input opgehaald. De werkvorm 
is afgestemd met organisatie dorpsquiz.  

Pagina uit quizboek: 
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IN GESPREK MET VERENIGINGEN
Binnen de klankbordgroep van het GBOH zitten vertegenwoordigers van 
verschillende verenigingen/organisaties in Hapert. Ook zij hadden een rol 
in het proces. Middels een werkvorm werd input verzameld op basis van de 
thema’s voor de gebiedsvisie. Zo’n 20 vertegenwoordigers waren aanwezig, 
waarbij stellingen en vragen zijn besproken. Vervolgens kreeg ieder de 
gelegenheid om met de werkvorm input te verzamelen bij de achterban van 
hun organisatie of vereniging. 

Werkvorm
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IN GESPREK MET ZORG EN WELZIJN
Met betrekking tot de zorgverlening in Hapert heeft een overleg 
plaatsgevonden met een vertegenwoordigster van het medisch centrum 
in Hapert en met de GBOH-projectgroep Zorg en Welzijn. Gezamenlijk zijn 
onderwerpen besproken zoals nieuwe mogelijkheden in het kader van 
samenwerking, clustering en huisvesting van organisaties, verenigingen, 
instellingen en aanbieders die zich richten op zorg en gezondheid. Ook zijn de 
aandachtspunten in het recentelijk tot stand gekomen visiedocument ‘ouder 
worden in de gemeente Bladel’ meegenomen in dit proces. Input is verzameld 
vanuit onderstaande organisaties: 
• Huisartsen
• Zorgaanbieders in het paramedische circuit zoals fysiotherapeuten, 
 psychotherapeuten, diëtisten, logopedisten enz.  
• Professionele zorgaanbieders zoals instellingen voor thuiszorg
• Ondersteunende diensten zoals bloedafname
• Aanbieders in het kader van (dag)opvang en begeleiding 
• Informatieverstrekkers en adviseurs in het kader van het zorgaanbod 
 zoals een WMO-loket, ouderenadviseurs

MINI-DORPSQUIZ VOOR KINDEREN
Onder 54 leerlingen van groep 6 van basisschool Het Palet in Hapert is in 
oktober een mini-dorpsquiz uitgezet. Aan de hand van een quizboek, waarin 
per thema een 5-tal vragen werden gesteld, gingen zij in groepjes aan de slag. 

Als antwoord op de vragen dachten ze na over de mogelijkheden en behoeftes 
rondom de genoemde thema’s. Elk groepje had een week de tijd om na te 
denken over de antwoorden die zij gaven.
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SENIOREN UIT HAPERT
Via de nieuwsbrief van de KBO is er onder ruim 500 adressen in Hapert een 
flyer verspreid. Op deze flyer hebben 48 senioren een reactie achtergelaten. 
Uit deze input zijn per thema conclusies getrokken namens de doelgroep 
senioren uit Hapert. 

ONLINE VRAGENLIJSTEN
Om ook de jeugd te betrekken in dit onderzoek is er een online vragenlijst 
opgesteld. Deze is verspreid onder de deelnemers van het Haperts Lagerhuis 
en via verenigingen. In deze vragenlijst kunnen de jongeren hun mening 
achterlaten door op stellingen te reageren en aan te geven of ze het er mee 
(on)eens zijn. Ook via de website en facebookpagina van het GBOH is een 
vragenlijst verspreid. In totaal is de vragenlijst ingevuld door 74 respondenten 
uit Hapert, waaronder 29 jongeren (<35 jaar). 

ONDERNEMERS UIT HAPERT (MKB) 
MKB-ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Hapert zijn in 
dit proces ook uitgedaagd een mening te geven over het functioneren en de 
functionele versterking van het centrumgebied van Hapert. Om weloverwogen 
uitspraken te kunnen doen over deze onderwerpen, heeft MKB Hapert externe 
deskundigheid ingeschakeld van Rob Weiss. Tijdens deze sessie zijn de voor- 
en nadelen van de afbakening/ vaststelling van het kernwinkelgebied in Hapert 
besproken. Aan de hand van een drietal stellingen is het gesprek gestart, 
gevolgd door het voorleggen van enkele oplossingen zijn er eerste stappen 
gezet richting een meer gezamenlijk kernwinkelgebied. 

ONDERNEMERS UIT HAPERT (OBGB)
Ook het lokale bedrijfsleven, gevestigd op Bedrijventerrein Hapert en op 
het Kempisch BedrijvenPark is bij dit onderzoek betrokken. Zij werden. 
vertegenwoordigd door de OBGB (Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen 
Gemeente Bladel). Tijdens dit gesprek kwamen de thema’s aan bod, met de 
nadruk op wonen en werken. 

WONINGCORPORATIE
Tijdens een gesprek met de Woningstichting De Zaligheden (WSZ) is het 
woningaanbod in Hapert besproken. WSZ heeft ruim 400 huurwoningen in 
Hapert, ofwel 19% van de Hapertse woningvoorraad en richt zich hiermee voor 
een groot deel op ouderen. Tijdens dit gesprek zijn huidige ontwikkelingen 
besproken en is er een doorkijk gemaakt richting de toekomst. Zowel zorgen 
als mogelijkheden die WSZ voor ogen heeft zijn besproken. De opbrengst 
hiervan is verwerkt in dit verslag. 

OPENBARE KLANKBORDGROEP GBOH
Tijdens een drukbezochte editie van de openbare klankbordgroep van het 
GBOH zijn er vier stellingen besproken met de 106 aanwezigen. Per stelling 
kreeg men de kans om te reageren en er werden door de gespreksleidster 
aanvullende vragen gesteld, zodat alle 5 de thema’s aan bod zijn gekomen. De 
opbrengst van deze gesprekken in verwerkt in dit document.
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FACEBOOK POLLS 
Om de inwoners van Hapert ook op een laagdrempelige manier te betrekken 
bij de visievorming, zijn er Facebook polls geplaatst. Via deze polls konden de 
bezoekers van de Facebookpagina van het GBOH reageren op verschillende 
stellingen m.b.t. de geformuleerde thema’s door aan te geven of ze het eens 
of oneens zijn met de stelling. Ook via de pagina ‘Hapert in beeld’ zijn de polls 
gedeeld. In totaal zijn er 96 reacties achtergelaten op de stellingen. 

DE VIA FACEBOOK GEPOLSTE STELLINGEN ZIJN: 
• Het woningaanbod in Hapert sluit goed aan op de woningbehoeften
• Vanuit Hapert ben ik binnen 10 minuten bij de winkels die ik nodig heb
• Ook in Hapert moet duurzaamheid een belangrijk punt op de agenda zijn
• Ik voel me in Hapert altijd veilig
• Hapert heeft onvoldoende faciliteiten voor zorg en welzijn

VRAGENLIJST DALEM
Tijdens het proces is er specifieke aandacht geweest voor Dalem. Dalem is 
een buurtschap met ongeveer 200 inwoners, circa een kilometer ten zuiden 
van Hapert. Inwoners van Dalem kregen de kans feedback achter te laten via 
een vragenlijst, welke is ingevuld door 8 personen. Aanvullend is er een aantal 
gesprekken gevoerd met buurtbewoners over de situatie in Dalem. De thema’s 
die besproken zijn, komen overeen met de vijf thema’s uit dit onderzoek. 
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5.2 Online vragenlijst

1. Woon je in Hapert? 

2. Wat is je leeftijd?

3. Het is fijn om in Hapert te wonen
a.  Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

4. Ik kan wonen in hapert zoals ik wens
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

5. Ik heb de volgende woonwensen:  

6. Het winkelaanbod in Hapert past bij de omvang van het dorp
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

7. In mijn vrije tijd is er genoeg te doen in Hapert
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet 

8. Hoe kan het centrum van Hapert functioneel versterkt worden? 

9. Hapert is en blijft een dorp met een groene uitstraling
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

10.  Het treffen van 
 duurzaamheidsmaatregelen voor 
 de toekomst wordt in Hapert gestimuleerd
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

11.  Wat mis je aan duurzaam en groen 
 in Hapert? 

12.  In het centrum van Hapert moet een medisch 
 centrum worden gerealiseerd
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

13. Hapert moet een 1-loketfunctie krijgen voor alle zorg- en welzijnsvragen 
 van inwoners
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

14. Hoe kunnen wij de zorg in Hapert verbeteren? 

15. Het verkeer in Hapert is goed geregeld
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

16. Kinderen kunnen vrij en veilig buiten spelen in Hapert
a. Eens
b. Oneens
c. Weet ik niet

17. Wat moet er nog aan de veiligheid en bereikbaarheid van Hapert   
 verbeterd worden? 

18. Heb je nog opmerkingen naar aanleiding van deze enquête? 



27

5.3 QUIZBOEK KINDEREN
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