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 Voorwoord

Het voorwoord. Voor u als lezer het begin van dit onderzoeksverslag. Maar voor mij betekent het schrijven van dit voorwoord het einde 
van tien maanden parttime afstuderen. In februari was mijn eerste dag bij beeckk. Een klein Eindhovens adviesbureau met een fijne 
werksfeer waar ik hard aan mijn scriptie heb kunnen werken. Het onderwerp lag klaar om uitgewerkt te worden en vanaf die eerste dag 
kon ik direct aan de slag. Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is demografische krimp. Een verschijnsel dat sinds 2006 in de 
media is en voorspelt dat de bevolking flink zal afnemen en de samenstelling ervan behoorlijk zal veranderen. Of dat werkelijk gaat ge-
beuren? Dat weet niemand. Voorspellen is een risicovol vak. Maar het is beter om in te spelen op de krimp dan het risico te lopen kost-
bare tijd te verliezen. En dat past ook bij Nederlanders. Aan de hand van voorspellingen voor de toekomst wordt het ruimtelijk beleid 
in Nederland steeds weer aangepast. God creëerde de wereld, maar de Nederlander creëerde Nederland - las ik ter voorbereiding van 
mijn theoretisch kader. En dit onderzoek is nog een aanvulling daarop. De verwachting voor demografische krimp in Zuidoost-Brabant 
en het ruimtelijk beleid dat daarvan het gevolg is of zou moeten zijn, mag niet ontbreken in de ruimtelijke ordening van ons land. Met 
als doel dat de ontwikkelingen in Nederland nog beter gaan aansluiten op de toekomst.

Natuurlijk wil ik een aantal mensen bedanken voor hun ondersteuning bij het schrijven van mijn scriptie. Sjoerd, bedankt voor je altijd 
snelle en nauwkeurige commentaar op telkens weer een nieuw geschreven hoofdstuk. Maar ook mijn andere vier ex-collega’s van 
beeckk, dankjewel voor alle hulp. En natuurlijk Huib Ernste; uw onuitputtelijke bron van kennis heeft mijn scriptie tot het einde toe 
aangevuld: bedankt.

Dan ga ik nu beginnen aan de volgende masterscriptie.

Fabiënne Nota

30 november 2011

“God created the world, but the Dutch created the Netherlands.”
(Marco Bontje, 2001)
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Samenvatting

Dit onderzoeksverslag heet: ‘Stad en land ten tijden van demografi-
sche krimp’. Daarmee worden twee thema’s aangesneden die de aan-
leiding vormen van dit onderzoek, namelijk de verwachte komst van 
demografische krimp en de verschillen die hierdoor ontstaan tussen 
stedelijke en landelijke gemeenten. Allereerst een korte toelichting op 
beide thema’s.

Demografische krimp
Nederland heeft sinds korte tijd te maken met demografische krimp. 
Dit fenomeen kan worden uitgelegd aan de hand van twee processen. 
Enerzijds is er in Nederland sprake van harde krimp door ontgroening 
en vergrijzing. Dat betekent in absolute zin een afname van het aan-
tal inwoners en in relatieve zin een verandering van de verdeling naar 
leeftijd in een voor de toekomst van de gemeente ongunstige zin. An-
derzijds vindt er zachte krimp plaats als gevolg van de urbanisatiecy-
clus. Nederland bevindt zich op dit moment in een proces van re-urba-
nisatie, waarbij de bevolking van de landelijke gebieden naar de stad 
trekt. Als gevolg zijn het de landelijke gemeenten die in grote mate 
met demografische krimp te maken zullen krijgen, terwijl de steden en 
omliggende dorpen nog enige tijd zullen groeien. 

Als gevolg ontstaan er twee identiteiten: stad en land. De stedelijke 
gemeenten vormen het voorzieningen- en ontmoetingscentrum, het 
knooppunt van infrastructuur en het internationaal niveau. De lande-
lijke gemeenten bieden rust en ruimte. Zij mogen enkel bouwen voor 
migratie-saldo nul en richten zich op leefbaar en kleinschalig wonen; 
daarnaast spelen zij een belangrijk rol op het gebied van toerisme. De 
aanwezigheid van zowel stad als land zorgt voor kwaliteit in een regio. 
Het is belangrijk dat gemeenten zich bewust zijn van hun identiteit en 
hierop inspelen. 

Landelijke gemeenten moeten accepteren dat zij te maken krijgen 
met demografische krimp en moeten afstappen van het zogenaamde 
‘groeidenken’. De krimp bagatelliseren of bestrijden is niet verstandig 

en leidt enkel tot verlies van kostbare tijd en een overmaat aan bouw-
plannen. Beter kan men uitgaan van het ‘camel nose’-effect en denken 
dat de voorspellingen slechts een topje van de ijsberg zijn. Men moet 
de krimp begeleiden en benutten. Hiervoor is het nodig dat men zich 
op drie zaken concentreert. Ten eerste is regionale samenwerking no-
dig om op grote schaal de programmering van bouwplannen te kunnen 
maken. Ten tweede is lokaal maatwerk nodig zodat bouwplannen aan-
sluiten bij het type krimp en weinig concurreren met de omgeving. En 
ten derde is het nodig om de bouwplannen te matigen en een nieuwe 
manier van bouwen toe te passen. Men moet zich voorbereiden op 
een vraaggestuurde woningmarkt met meer senioren en alleenstaan-
den, en veel aandacht voor kwaliteit. Voorzieningen krijgen te maken 
met een geringer draagvlak en zullen mogelijk moeten verdwijnen. 
Leegstand moet worden voorkomen.

Stad en land
Het tweede thema van dit onderzoek betreft stad en land. Zoals be-
schreven zullen stad en land te maken krijgen met een verschillend 
toekomstbeeld en moeten zij inspelen op een eigen identiteit.  Daarbij 
komt dat deze gebieden niet eenvoudig zijn aan te wijzen; de grens tus-
sen stad en land is de laatste jaren vervaagd. Lefebvre beschrijft stad 
en land als twee uiteinden van een as die loopt van nul tot honderd 
procent. Von Thünen, Burgess, Champion en Hugo hebben elk een sys-
tematisch model opgesteld met een urbaan centrum en daaromheen 
zones van steeds landelijker gebied. De laatste stedelijke zone is de 
forensenzone bestaande uit satellietsteden, waarna enkel nog de ru-
rale zone komt. In tegenstelling tot het homogeen en geïsoleerd veld 
waarin de stad van Von Thünen zich bevindt, geven Weber, Christaller 
en Lösch aan dat steden zich in elkaars nabijheid vestigen en hierdoor 
een polycentrisch systeem van hexagonen ontstaat.

Tegenwoordig kunnen stad en land worden aangegeven door afbake-
ning van het stadsgewest. Het urbaan centrum tot en met de foren-
senzone vormt de binnenperiferie van het stadsgewest. Het urbaan 
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centrum is de stad; de zones daaromheen heten het ‘ommeland’. De 
rurale zone bestaat uit de buitenperiferie van het stadsgewest. In zijn 
geheel vormt de binnenperiferie van het stadsgewest één arbeids-, 
woon- en verzorgingsgebied dat kan worden bepaald door te kijken 
naar de forensen-, migratie- en voorzieningenstromen. Deze beschrij-
ven het dagelijks verkeer in de regio. Het ommeland heeft niet langer 
een ondergeschikte functie aan de stad en bewegingen doen zich niet 
enkel voor naar en vanaf de stad, maar er bestaan ook kris-kras rela-
ties tussen de minder stedelijke gemeenten. De buitenperiferie kent 
verschillende gradaties van landelijkheid. 

Zuidoost-Brabant
In het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant, rondom de centrale 
stad Eindhoven, bevindt zich een regio waar bovenstaande verschijn-
selen zich voordoen. Dit zogenaamde kaderwetgebied ‘Zuidoost-Bra-
bant’ is het onderwerp van dit onderzoek. Er is bekeken in hoeverre 
de afzonderlijke gemeenten in de regio te maken hebben met dit ver-
schijnsel en hoe hiermee wordt omgegaan. Hiervoor is het noodzake-
lijk niet alleen de toekomstverwachtingen ten aanzien van demografi-
sche krimp en de verdeling van stad en land te analyseren, maar ook te 
kijken hoe lokaal maatwerk zou moeten aansluiten op de gemeenten 
door onderzoek te doen naar hun specifieke kenmerken en beleidsma-
kers te spreken over hun beleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt 
dan ook: 

“Wat is het toekomstbeeld van de afzonderlijke gemeenten in de 
regio Zuidoost-Brabant op basis van de afbakening van stadsgewes-
ten, de verwachte demografische opbouw van gemeenten en hun 
specifieke kenmerken, in hoeverre komt dit beeld overeen met het 
toekomstbeeld van de beleidsmakers van deze gemeenten en wat is 
het gevolg hiervan voor het beleid?”

Onderzoek
Onderzoek is gedaan aan de hand van de gefundeerde theoriebena-
dering. Vooraf is geen sprake geweest van een uitgewerkte theorie; 
maar met een minimum aan voorkennis hebben de onderzoeksvragen 
en begrippen gedurende het onderzoek theoretische lading en een 
definitie gekregen. Het eerste deel van het onderzoek kent een theo-
retische benadering. Kennis is opgedaan via documenten. Het tweede 
deel van het onderzoek kent een praktische benadering. Hier is kennis 
opgedaan bij veertien gemeenten via het open, halfgestructureerde en 
individuele face-to-face interview met de wethouder in kwestie en het 
gebruik van ‘concept-driven coding’. Door een vergelijkende casestudy 
via de hiërarchische methode is de theoretische informatie aangevuld 
met deze praktische informatie. Als resultaat betreft het einde van het 
onderzoek een uitgewerkte theorie.

Zuidoost-Brabant in theorie
Aan de hand van het theoretisch onderdeel kan de regio Zuidoost-
Brabant worden verdeeld in twee onderdelen: stadsgewest Eindhoven 
en stadsgewest Helmond. Stadsgewest Eindhoven bestaat uit de ge-
meenten Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Valkenswaard 
en alle gemeenten ten westen hiervan; stadsgewest Helmond bestaat 
uit de gemeenten Laarbeek, Helmond, Someren en alle gemeenten 
ten oosten hiervan. Stadsgewest Weert – net over de provinciegrens 
in het zuidoosten – omvat onder andere de gemeente Cranendonck. 
Stadsgewest Eindhoven heeft als urbaan centrum de stad Eindhoven. 
De binnenperiferie van het stadsgewest bestaat uit de gemeenten 
Eindhoven, Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Veld-
hoven, Waalre en Valkenswaard. Bladel vormt een tweede centrum in 
dit polycentrisch stadsgewest. Stadsgewest Helmond heeft als urbaan 
centrum de stad Helmond en heeft een binnenperiferie bestaande uit 
enkel de gemeenten Helmond en Laarbeek. 

De steden Eindhoven en Helmond onderscheiden zich sterk van de 
overige gemeenten en worden gekenmerkt door een hoge wegen- 
en woningdichtheid, veel bovenlokale voorzieningen en enkel groen 
binnen de bebouwde kom. Veel grote forensen-, migratie- en voorzie-
ningenstromen zijn gericht op deze gemeenten. De bevolkingskrimp 

begint hier relatief laat en de veranderingen in huishoudens- en leef-
tijdssamenstelling zijn relatief klein. Gemeenten in de binnenperiferie 
onderscheiden zich in lichte mate van de gemeenten in de buitenperi-
ferie. Vanuit de binnenperiferie zijn duidelijk meer forensen-, migratie- 
en voorzieningenstromen naar de stad waar te nemen en de krimp in 
deze gemeenten is relatief klein. De eigenschappen van gemeenten in 
de binnenperiferie van het stadsgewest vormen in veel gevallen een 
overgang van stad naar land. Daarnaast is kenmerkend dat deze ge-
meenten veelal weinig voorzieningen hebben op het gebied van speci-
aal voortgezet onderwijs, recreatie en horeca. Zij maken in dit opzicht 
gebruik van de voorzieningen in de stad. Verder bezitten gemeenten 
in de binnenperiferie van het stadsgewest relatief weinig historische 
architectuur, maar  blinken daarentegen uit in een goede publieke 
ruimte en huisvesten een bevolking met een sterke welstand en een 
goede samenstelling. Gemeenten in de buitenperiferie laten relatief 
weinig forensen-, migratie- en voorzieningenstromen naar de stad zien 
en zullen te maken krijgen met een sterke krimp. Ze kenmerken zich 
door een lage wegen- en woningdichtheid, veel bos en openterrein, 
veel agrarisch terrein, veel sportterrein, veel historische architectuur 
en veel campings, particuliere vakantiewoningen, bungalowparken en 
groepsaccommodaties. Verder wordt de woonomgeving gekenmerkt 
door een hoge woningwaarde en een hoge sociale veiligheid, en de 
bevolking door een grote sociale samenhang, een goede samenstelling 
van de bevolking en een goede welstand. Er is echter onderscheid te 
maken tussen de verschillende landelijke gemeenten. Heeze-Leende 
is duidelijk de minst landelijke gemeente in de buitenperiferie van 
stadsgewest Eindhoven, terwijl Reusel-De Mierden zeer landelijk is. In 
stadsgewest Helmond is Asten het minst en Gemert-Bakel het meest 
landelijk van de gemeenten in de buitenperiferie.

Kris-kras relaties laten zien tussen welke kleinere gemeenten sterke 
banden bestaan. In stadsgewest Helmond hebben enerzijds Laarbeek 
en Gemert-Bakel en anderzijds Asten, Someren en Deurne een sterke 
relatie. In stadsgewest Eindhoven geldt dit voor Oirschot en Best, voor 
Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende, en voor Reusel-De Mierden, Bladel, 
Eersel, Veldhoven, Bergeijk, Waalre en Valkenswaard.

Zuidoost-Brabant in de praktijk
Bovenstaande verdeling van de regio wordt door wethouders tot op 
bepaalde hoogte beaamd. Stadsgewest Helmond gaat in het alge-
meen onder de naam De Peel. Deurne valt buiten de samenwerking 
met Asten en Someren. In stadsgewest Eindhoven is Valkenswaard wat 
betreft samenwerkingsverbanden niet ingedeeld bij de stedelijke ge-
meenten. Zij zou hier echter wel toe moeten behoren. Cranendonck 
behoort niet alleen tot de buitenperiferie van stadsgewest Eindhoven 
en de binnenperiferie van stadsgewest Weert, maar heeft ook nauwe 
banden met enkele Belgische gemeenten die niet zijn meegenomen in 
het onderzoek. Voor Heeze-Leende blijkt het zowel in theorie als in de 
praktijk niet duidelijk wat de positie in de regio is. De gemeenten Oir-
schot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk vormen een sterk 
samenwerkingsverband, genaamd De Kempen. Daarnaast doet zich 
een samenwerkingsverband voor dat beide stadsgewesten overlapt, 
namelijk de campusgemeenten bestaande uit Eindhoven, Helmond, 
Best en Veldhoven; zij richten zich op de internationalisering van de 
regio. 

Deze regionale blik blijkt bij wethouders minder sterk dan het denken 
vanuit een individuele gemeente. Het is noodzakelijk dat deze manier 
van denken verandert, omdat samenwerking veel voordelen biedt. 
Vooral samenwerking in De Peel moet worden verbeterd. 

De demografische krimp wordt door veel wethouders niet geaccep-
teerd. Men zou echter op een andere manier beleid moeten gaan 
opstellen. Bouwplannen kunnen beter worden gematigd en oude 
plannen worden herzien. Voor nieuwbouw geldt dat het verstandig is 
kleine massa’s één voor één op de markt te brengen, plannen flexibel  
te maken en continu te monitoren en bij te stellen. Tot slot zou men er 
goed aan doen te sturen op kwaliteit en de wensen van de klant. 

De toekomstmogelijkheden van de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant III



Woningbouw moet zich gaan richten op starters en senioren. Voor 
starters kunnen oude corporatiewoningen worden verkocht en voor 
senioren kan de huidige woning worden gerenoveerd. Nieuwbouw kan 
op de eisen van beide doelgroepen tegelijkertijd aansluiten. Woning-
bouw moet niet langer worden gebruikt om de financiële situatie op 
orde te krijgen. Sociaal-economisch moet men zich gaan specialiseren 
op een bepaalde sector en hier een alomvattend concept aan verbin-
den. Ook de campussen moeten worden verbeterd. Daarnaast geldt 
voor de stedelijke gemeenten dat meer aandacht moet gaan naar re-
creatie; voor de landelijke gemeenten kan toerisme de financiële situ-
atie flink verbeteren.

Toerisme kan de werkgelegenheid herstellen en de onderhoud van 
het platteland verbeteren. Toerisme zal zich versterken als de regio-
nale samenwerkingsverbanden worden gebruikt. Gemeenten moeten 
onder de subregionale vlag lokale initiatieven stimuleren die passend 
zijn bij regio én gemeente. Naast overnachtingslocaties zijn ook dagre-
creatieve voorzieningen en eventueel een recreatieve poort belangrijk, 
en toeristische voorzieningen zouden beter niet eenzijdig zijn. De on-
dernemer zou moeten worden geattendeerd op de mogelijkheden en 
moeten worden ondersteund in het proces.

Stedelijke gemeenten kunnen te maken krijgen met de toestroom van 
kenniswerkers; in landelijke gemeenten worden MOE-landers ver-
wacht. Van beide doelgroepen moet niet worden verwacht dat zij de 
krimpcijfers beïnvloeden. Wel is het verstandig rekening te houden 
met de wensen van deze doelgroepen. Voor MOE-landers is het be-
langrijk om goede huisvesting te verzorgen, mogelijk door de bedrijven 
hiervoor verantwoordelijk te stellen. 

Conclusie
Het is belangrijk dat de eenentwintig gemeenten in de regio Zuid-
oost-Brabant bovenstaande aspecten meenemen in hun beleid en 
aanpassingen doorvoeren waar nodig. Men kan niet op alle aspecten 
uitblinken en kan zich beter richten op specifieke kwaliteiten van de 
gemeente. Door dit op regionaal niveau toe te passen, zal de regio zich 
kunnen versterken en grotere bekendheid kunnen genieten. 
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1 De toekomstmogelijkheden van de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Demografische krimp zal de komende jaren niet in alle Nederlandse 
gemeenten toeslaan. Het zullen met name de plattelandsgemeenten 
zijn die in verschillende regio’s in Nederland te maken krijgen met 
teruglopende aantallen inwoners en verandering van huishoudens 
(NiDi, 2009). Ook de provincie Noord-Brabant bereidt zich hierop voor 
en waarschuwt de gemeenten buiten stedelijke concentraties dat zij 
te maken kunnen gaan krijgen met krimp (Provincie Noord-Brabant, 
2011). Men kan zich afvragen welke gemeenten tot de stedelijke con-
centraties kunnen worden gerekend en welke bij landelijke gebied 
horen. Dit kan duidelijk worden gemaakt door het tekenen van zoge-
naamde stadsgewesten en het schetsen van de grens van hun binnen- 
en buitenperiferie. De gemeenten rondom de stad zullen veranderen 
in het uitloopgebied ervan, terwijl landelijke gemeenten als eerste met 
de krimp moeten leren omgaan (Haan, 2006; Janssen-Jansen, 2009; 
Vliegen, 2005).

Het leren omgaan met demografische krimp is vaak een langlopend 
proces. Na enige tijd de krimp te bagatelliseren en te bestreiden, 
komt er bij gemeenten een ommekeer in de bestuursmentaliteit. Er 
wordt overgegaan tot begeleiding en benutting van het verschijnsel 
(Van Dam, De Groot & Verwest, 2006). Het Planbureau voor de Leef-
omgeving (2010) concludeert dat deze laatste fase in het krimpbeleid 

de meest verstandige houding is. Echter, ook dan doen zich nog pro-
blemen voor bij de planontwikkeling van gemeenten. Zij richten zich 
bijvoorbeeld vaak op vergelijkbare ontwikkelingen en doelgroepen, 
waardoor een hoge mate van concurrentie ontstaat tussen gemeen-
ten. Beter kan men door regionale samenwerking en lokaal maatwerk 
de kwaliteiten van de eigen gemeente gebruiken voor de begeleiding 
van krimp (Van Dam, De Groot & Verwest, 2006).

Juist in deze tijd bevinden veel Brabantse gemeenten zich op het 
punt waar zij na een tijd van groei overgaan op demografische 
krimp (Provincie Noord-Brabant, 2011). Voor hen is het belangrijk 
om te weten in hoeverre de krimp merkbaar zal zijn en op welke  
manier moet worden omgegaan met de demografische krimp. 
Zo kunnen gemeenten tijdig anticiperen op de toekomst en  
adequaat reageren op de problemen die door krimp zullen ontstaan.

Met dit onderzoek wordt een handreiking geboden aan gemeenten 
en andere betrokken instanties bij het ontwikkelen van gemeentelijk 
beleid in tijden van krimp. Gekozen is om onderzoek te doen naar de 
eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Zij zullen wor-
den ingedeeld in een stadsgewest, worden geanalyseerd op basis van 
de verwachte demografische veranderingen en worden geclusterd op 
basis van specifieke kwaliteiten die bekend moeten zijn voor lokaal 

In 2006 luidt het CBS de noodklok. “Historisch lage bevolkingsgroei” is de titel van het persbericht op 10 februari van 
dat jaar (CBS, 2006). De bevolkingsgroei die in 2005 werd waargenomen was sinds 1900 nog nooit zo laag geweest. De 
media brengen het onderwerp onder de aandacht en plotseling dringt het in Nederland door: nieuwe tijden breken 
aan waarin de groei van de bevolking langzaam maar zeker zal overgaan tot zogenaamde ‘demografische krimp’ (Derks, 
2009). Het feit dat de bevolkingsgroei nog nooit zo laag is geweest, betekent niet dat krimp een nieuw verschijnsel is. 
“Groei en krimp houden elkaar in balans; ze zijn kanten van dezelfde medaille,” stelt Hospers (2010). Tijden van groei en 
krimp wisselen elkaar in de historie af. Paniek zaaien is dan ook niet nodig. Maar belangrijk is het wel dat gemeenten 
weten hoe zij moeten omgaan met deze krimp. 
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maatwerk. Vervolgens zal ook worden gekeken hoe dit toekomstbeeld 
wordt ontvangen door beleidsmakers van de gemeenten, in hoeverre 
de conclusies moeten worden bijgesteld en hoe het beleid op deze ver-
anderingen moet worden aangepast. In deze inleiding zullen de doel-
stellingen en onderzoeksvragen worden behandeld die als leidraad 
dienen voor het onderzoek. Ook zal een korte blik worden geworpen 
op de regio waarin het onderzoek plaats zal vinden. De inleiding wordt 
afgesloten met een leeswijzer voor de komende hoofdstukken van dit 
rapport.

1.2 Doelstellingen
Met dit onderzoek wordt het toekomstbeeld bepaald van de eenen-
twintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Hiervoor zal worden 
gekeken naar de verdeling van stadsgewesten in de regio, de verwach-
te demografische opbouw van gemeenten, de specifieke kwaliteiten 
van een aantal clusters en de praktijkervaring van beleidsmakers van 
de gemeenten. De inzichten die hiermee worden verkregen, bieden 
een handreiking aan gemeenten en verwante instanties wat betreft de 
toekomstige ontwikkelingsplannen voor de regio. De positie van de ge-
meenten in hun omgeving zal duidelijk worden, net als de problemen 
die hen te wachten staan en de beleidsveranderingen die aan de hand 
daarvan moeten plaatsvinden.

Door Baarda en De Goede (2001) wordt onderscheid gemaakt in ver-
schillende typen doelstellingen. Zij noemen het empirisch, praktisch 
en theoretisch doel. Het empirisch doel van dit onderzoek richt zich 
op het verkrijgen van inzicht in het toekomstbeeld van de gemeenten 
in de regio Zuidoost-Brabant. Het praktisch doel van het onderzoek is 
het bieden van de genoemde handreiking aan gemeenten. Het theore-
tisch doel is inzicht verkrijgen in het toekomstbeeld van Nederlandse 
gemeenten in het algemeen die te maken hebben met demografische 
krimp, een stedelijke invloedssfeer en/of bepaalde specifieke ruimte-
lijke kwaliteiten. Mogelijk hebben de eenentwintig gemeenten immers 
een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten in Nederland. Met het 
empirisch doel wordt getracht het praktisch doel te bereiken; en het 
resultaat van deze beide doelstellingen kan eventueel gebruikt worden 
door andere gemeenten die te maken hebben met een vergelijkbare 
opgave.

1.3 Vraagstellingen
Voor het onderzoek geldt één algemene onderzoeksvraag. Deze vraag 
luidt als volgt: 

“Wat is het toekomstbeeld van de afzonderlijke gemeenten in de 
regio Zuidoost-Brabant op basis van de afbakening van stadsgewes-
ten, de verwachte demografische opbouw van gemeenten en hun 
specifieke kenmerken, in hoeverre komt dit beeld overeen met het 
toekomstbeeld van de beleidsmakers van deze gemeenten en wat is 
het gevolg hiervoor voor het beleid?” 

Deze onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van vijf 
deelvragen. 

Deelvraag 1 Wat zijn de factoren die de binnen- en buitenperiferie van 
een stadsgewest bepalen en hoe verdelen deze zich over de regio 
Zuidoost-Brabant?

Deelvraag 2 Wat is de verwachte demografische opbouw van de afzon-
derlijke gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant?

Deelvraag 3 Welke factoren bepalen de specifieke kenmerken van een 
gemeente en hoe zijn deze kenmerken verdeeld over de regio Zuid-
oost-Brabant?

Deelvraag 4 Wat is het toekomstbeeld voor de afzonderlijke gemeen-
ten in de regio Zuidoost-Brabant op basis van de indeling van het 
stadsgewest, de verwachte demografische opbouw en de speci-
fieke kwaliteiten? 

Deelvraag 5 In hoeverre komt het beeld van de beleidsmakers van de 
afzonderlijke gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant overeen met 
het regionaal beeld dat is geschetst en wat zijn de gevolgen voor 
gemeentelijk beleid?

In afbeelding 1.1 is te zien hoe deze vragen stap voor stap leiden tot een 
antwoord op de algemene onderzoeksvraag. Deelvraag één tot en met 
drie richten zich elk op één van de drie aspecten die het toekomstbeeld 
van de gemeenten bepalen. Samen zullen zij dan ook het toekomst-
beeld van de afzonderlijke gemeenten beschrijven, wat in deelvraag 
vier wordt verwoord. Pas wanneer deze deelvraag is beantwoord, is 
de informatie bekend om gemeenten in te lichten. De beleidsmakers 
van gemeenten kunnen de resultaten beamen, ontkrachten of aan-
vullen met eigen inzichten omtrent de geanalyseerde onderwerpen. 
Daarnaast kunnen zij de gevolgen voor gemeentelijk beleid duidelijk 
maken. Dit gebeurt aan de hand van deelvraag vijf.

Het beantwoorden van elk van deze vragen zal zorgen voor een  
duidelijk beeld van de toekomstmogelijkheden van de afzonderlijke 
gemeenten op basis van de afbakening van het stadsgewest, de demo-
grafische opbouw van gemeenten en hun specifieke kwaliteiten. Dit 
betekent echter niet dat hiermee alle aspecten zijn behandeld die het 
totale toekomstbeeld van een gemeente bepalen. Verder onderzoek 
zal dan ook mogelijk zijn omtrent andere factoren die het toekomst-
beeld van de gemeenten aanvullen. Daarnaast verwijst de theoreti-
sche doelstelling naar het feit dat de gemeenten uit de regio Zuid-Oost 

       afbakening
      stadsgewest

          
           demo-    verwacht             ervaring
         grafische  toekomst-                          beleids-
         opbouw     beeld             makers

         specifieke
        kwaliteiten

     Afbeelding 1.1 Onderzoeksschema op basis van vraagstellingen      Afbeelding 1.2 Regio Zuidoost-Brabant (http://upload.wikimedia. 
     org/wikipedia/commons/7/73/Gemeenten_lijnen_1440px.png)
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Brabant mogelijk vergelijkbaar zijn met andere Nederlandse gemeen-
ten en op die manier een voorbeeld kunnen zijn voor hen. Door een 
vergelijkbaar onderzoek in een andere regio te voltrekken, zal even-
eens meer inzicht worden verkregen.

1.4 Regio
De doelstelling en onderzoeksvragen richten zich op de eenentwin-
tig gemeenten in Zuidoost-Brabant. Deze gemeenten vormen samen 
één van de acht stadsregio’s in Nederland (Stadsregio’s nieuwe stijl, 
2011) en één van de veertig COROP-gebieden van Nederland (CBS, 
2011a). Ook hebben zij zich verenigd in het Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE). Dit orgaan opereert als verlengd lokaal bestuur 
en initieert, stimuleert en coördineert de samenwerking tussen de  
eenentwintig gemeenten. Samen beslaan de gemeenten een opper-
vlak van bijna 1.500 vierkante kilometers en huisvesten zij 733.000 
inwoners (SRE, 2011; SRE, 2010). In afbeelding 1.2 is te zien waar de 
regio zich in Nederland bevindt; afbeelding 1.3 weergeeft de regio in 
detail en laat zien waar de eenentwintig gemeenten zich binnen de 
regio bevinden. 

1.5 Leeswijzer
In de komende hoofdstukken zal de hoofdvraag van dit onderzoek 
worden beantwoord en inzicht worden verkregen in de regio Zuidoost-
Brabant. Hoofdstuk twee beschrijft een grote hoeveelheid aan theo-
rieën die samen de basis vormen voor het onderzoek. Begrippen wor-
den geïntroduceerd en fenomenen worden beschreven variërend van 
internationale schaal tot de regio Zuidoost-Brabant. In hoofdstuk drie 
worden de methoden en technieken beschreven aan de hand waarvan 
het vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk vier tot en met 
acht beschrijven achtereenvolgens de vijf deelvragen. In hoofdstuk 
vier wordt aandacht besteed aan de afbakening van het stadsgewest 
in Zuidoost-Brabant, hoofdstuk vijf beschrijft de demografische krimp 
in de regio en hoofdstuk zes gaat in op de specifieke kenmerken binnen 
gemeenten en clusters van gemeenten. Hoofdstuk zeven vat deze drie 
voorgaande hoofdstukken samen en zorgt voor een algemeen over-
zicht van de werking van de regio Zuidoost-Brabant. In hoofdstuk acht 
zijn de interviews met veertien wethouders uit de regio omschreven 
en worden aanvullingen gegeven op de gegevens uit hoofdstuk zeven. 
Tot slot kan in hoofdstuk negen de conclusie van het gehele onderzoek 
worden gevonden en het antwoord op de hoofdvraag. Ook een groot 
aantal aanbevelingen aan beleidsmakers van gemeenten evenals een 
aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek zijn hier te vinden. 

     Afbeelding 1.3 De eenentwintig gemeenten in regio Zuidoost- 
     Brabant (http://www.sre.nl/web/show/id=67295)
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2 Theoretisch kader

2.1 Demografische krimp
Om te beginnen zal een blik worden geworpen op het begrip ´krimp´. 
Dit begrip wordt op verschillende manieren gebruikt met steeds weer 
andere betekenissen.  In het dagelijks taalgebruik wordt ‘krimp’ veelal 
genoemd om een afname van het aantal inwoners aan te geven (Ver-
west & Van Dam, 2010). Maar onderscheid moet worden gemaakt tus-
sen ‘bevolkingskrimp’ en ‘huishoudenskrimp’. Bevolkingskrimp duidt 
op een afname van het aantal inwoners (Provincie Noord-Brabant, 
2008), terwijl huishoudenskrimp naar een afname van het aantal huis-
houdens verwijst. Huishoudenskrimp zal later aanvangen dan de be-
volkingskrimp, vanwege een toename van het aantal alleenstaanden 
(Verwest & Van Dam, 2010). Andere soorten krimp hangen samen met 
de oorzaak van het verschijnsel. Krimp kan worden veroorzaakt door 
enerzijds het geboorte- en sterftecijfer van het gebied en anderzijds 
het binnen- en buitenlandse migratiesaldo (Provincie Noord-Brabant, 
2008). In het eerste geval spreekt men van ‘harde krimp’ en in het 
tweede geval van ‘zachte krimp’ (Hospers, 2010).

2.1.1 Harde krimp
Harde krimp of structurele krimp doet langzaamaan zijn intrede in 
Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2008) en ontstaat door de 
huidige vergrijzing en ontgroening (Hospers, 2010). Ontgroening wijst 
op het feit dat het aantal geboortes afneemt en de gemiddelde Neder-
lander vandaag de dag nog maar 1,5 kind per persoon krijgt. Vergrij-
zing ontstaat doordat de naoorlogse babyboomgeneraties binnenkort 
vijfenzestig jaar worden én we steeds langer in leven blijven. Krimp-

gebieden krijgen daarom te maken met een kwalitatieve verandering 
van de vraag van woningen en voorzieningen. In de toekomst zullen 
steeds minder jongeren (0-19 jaar) en mensen uit de middengroep 
(20-64 jaar) en steeds meer ouderen (65-plussers) in Nederland wo-
nen, werken en recreëren (Verwest, Sorel & Buitelaar, 2009). Wanneer 
de mensen uit de babyboomgeneraties uiteindelijk overlijden, zal dit 
leiden tot een bevolkingsafname. Dit betekent dat er in de toekomst 
sprake is van absolute krimp waarbij de bevolkingsomvang afneemt en 
nu al van relatieve krimp waarbij “de verdeling naar leeftijd en levens-
fase verandert in een voor de toekomst van de gemeente ongunstige 
zin” (Schnabel, 2009, p.3). 

2.1.2 Zachte krimp
Zachte krimp wordt gekenmerkt door migratiebewegingen naar of 
vanaf de stad. Zij zijn onderdeel van een cyclisch proces van urbanisa-
tie (Bontje, 2001). De zogenaamde urbanisatiecyclus is in gang gezet 
door de industriële revolutie in de negentiende eeuw. Industrialisatie 
en de ontwikkeling van modern transport leidden ertoe dat mensen in 
die tijd migreerden van rurale gebieden naar de stad (Jenkins, Smith & 
Wang, 2007). Dit proces heet ‘urbanisatie’ en vormt de eerste fase van 
de urbanisatiecyclus. Afhankelijk van de locatie heeft de overgang van 
de ene fase naar de andere fase plaatsgevonden (Antrop, 2004). 

In Nederland vond de overgang van urbanisatie naar suburbanisatie 
plaats rond 1960. Door een snel stijgende welvaart met groeiend au-
tobezit en een negatieve reputatie van de stad trokken mensen uit het 

Demografische krimp leidt ertoe dat de bevolkingsomvang in de toekomst zal afnemen. In deze dagen van re-urbanisa-
tie zal demografische krimp in rurale gebieden de sterkste negatieve gevolgen hebben, terwijl in en rondom de steden 
nog voldoende groei kan worden verwacht. Voor een gemeente is het belangrijk om te weten waar men aan toe is. 
Behoort de gemeente tot het stedelijk of het rurale gebied? En wat heeft dat voor gevolgen? Een veelheid aan theorieën 
uit de afgelopen tweehonderd jaar omtrent deze onderwerpen zullen een antwoord geven op deze vragen en een basis 
vormen voor het verdere onderzoek.
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stadscentrum naar de randen van de stad (Bontje, 2011). Zo ontston-
den regio’s rond de centrale stad die op allerlei manieren een sterke 
interne samenhang hadden: op de arbeidsmarkt, de woningmarkt 
en bij verschillende voorzieningen. De overheid gaf leiding aan deze 
suburbanisatie uit angst voor de verwachte bevolkingstoename die 
zou leiden tot één grote huizenzee (Bontje, 2003). ‘Gebundelde decon-
centratie’ was dan ook hoofdzaak in de Tweede Nota over de Ruimte-
lijke Ordening uit 1966 van de Nederlandse overheid. Met een buffer-
zonebeleid konden bestaande steden beperkt groeien en werd tussen 
grote steden een scheiding gegarandeerd (VROM, 2011). Eind jaren ’70 
ging de nationale overheid nog een stap verder en vond de overgang 
plaats naar de volgende fase: counter-urbanisatie (Bontje, 2001; Bont-
je, 2003). In de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening – tot stand 
gekomen tussen 1973 en 1983 – werden groeikernen aangewezen 
om de verstedelijking op afstand van de steden te stimuleren (VROM, 
2011). Zowel de kern als de rand van de stad raakten mensen kwijt aan 
de landelijke gebieden verder verwijderd van de stad (Antrop, 2004). 

In de loop van de jaren kwam echter het onderwerp milieu aan de 
orde en moest de toegenomen mobiliteit worden verminderd. Een 
compact-stadsbeleid werd de nieuwe strategie en men belandde in de 
huidige fase van de urbanisatiecyclus: re-urbanisatie (Bontje, 2001). 
De overheid richtte zich in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Orde-
ning uit 1994 op ruimte in bestaande steden en uitbreidingen in zoge-
naamde VINEX-locaties grenzend aan de stad (VROM, 2011). Langzaam 
kwam de bevolking weer terug naar het stadscentrum en de stadsrand 
(Antrop, 2004). Op dit moment zijn het vooral de jonge mensen die 
wegtrekken naar de steden op zoek naar betere mogelijkheden, zoals 
een universiteit, een goede baan of betere voorzieningen (Nidi, 2009). 
‘De stuifzandsamenleving’ noemt Doevendans (2010) deze jonge 
mensen die ontworteld waaien naar een veld van ontwikkelingsmo-
gelijkheden. Hierna trekken zij zelden terug naar de gemeente waar 
zij vandaan komen (Schnabel, 2009). Latten (2009) beschrijft dit als 
‘braindrain’, omdat het juist de hoger opgeleiden zijn die het lande-
lijk gebied verlaten. Als gevolg van de re-urbanisatie in de afgelopen 
twee decennia – en het tegelijkertijd groter wordende leefgebied van 
mensen – moeten steden zich gaan uitbreiden. Dorpen grenzend aan 
de stad worden regelmatig onderdeel van deze stadsuitbreiding. Door 
goede verbindingen en vervoersmogelijkheden is de stap om naar een 
dorp op zeer korte afstand van de stad te gaan relatief klein (De Haan, 
2006). In Europa – waar veel kernen op korte afstand van elkaar zijn 
gelegen – heeft dat polycentrische systemen tot gevolg (Couch, Leonti-
dou & Petschel-Held, 2007).

2.1.3 Totaalbeeld krimp
Een combinatie van harde krimp – door ontgroening en vergrijzing – 
en zachte krimp – door een trek naar de stad – heeft tot gevolg dat de 
demografische krimp van gebied tot gebied verschilt. Krimp zal vooral 
te merken zijn in de landelijke gebieden, terwijl de steden nog beperkt 

zullen groeien. De totale Nederlandse bevolking wordt verwacht te 
gaan krimpen vanaf 2040 (CBS, 2010) en hetzelfde geldt voor de ste-
den van Noord-Brabant. De gemeenten ‘aan de randen’ van de pro-
vincie zullen al voor deze tijd met krimp te maken krijgen (Provincie 
Noord-Brabant, 2011). 

Nu steden nieuwe mensen blijven aantrekken en landelijke gebieden 
juist een steeds kleinere bevolking zullen huisvesten, ontstaan twee te-
gengestelde gebieden. Latten (2009) beschrijft deze sterke contrasten 
tussen krimpgebieden en groeipolen. “Het dorp wordt meer dorp en 
de stad wordt meer stad” (Latten, 2009, p.6).

“Steden worden stedelijker dan ze nu zijn en herbergen opleidings-
centra en ontmoetingscentra. Ze vervullen roltrapfuncties en filte-
ren talent voor de internationaliserende economie. Het platteland 
zal daarentegen meer rust en ruimte bieden voor degenen die zich 
kunnen terugtrekken uit de dynamiek, wat minder hoog opgeleid en 
minder rijk zijn.” (Latten, 2009, p.6) 

Het toekomstbeeld dat hiermee ontstaat is pas bekend sinds enkele ja-
ren. In 2006 maakte het CBS in grote kringen bekend dat er sprake was 
van een ‘historisch lage bevolkingsgroei’ en binnen de kortste keren 
ontstond een mediahype waarmee het onderwerp bevolkingsdaling 
op de landelijke agenda werd geplaatst (Derks, 2009). De bevolkings-
krimp is daarmee betrekkelijk nieuw. “Nieuw betekent, we hebben 
geen routine in de omgang ermee; we weten niet goed wat te doen,” 
leggen Korsten en Marsman (2008) uit. 

2.1.4 Beleid op krimp
De Provincie Noord-Brabant (2011) heeft een structuurvisie opgesteld 
om in te spelen op de genoemde veranderingen. Zij maakt onderscheid 
tussen de stad en drie typen platteland en acht het belangrijk dat 
wordt ingespeeld op het karakter en de kwaliteit van de plek. 

“De stedelijke ontwikkelingen passen qua maat en schaal bij de 
kern. De ontwerpopgave hangt daarnaast samen met de historische 
gegroeide identiteit van de kern en het omliggend landschap en met 
de fase van verstedelijking van de kern.” (Provincie Noord-Brabant, 
2011, p.104)

Steden zullen zich moeten gaan profileren als voorzieningencentra met 
veel jongeren en hoogopgeleiden en moeten streven naar een dyna-
misch stadscentrum, bezoekersintensieve bovenlokale voorzieningen 
en knooppunten van infrastructuur. Dorpen zullen zich daarentegen 
moeten focussen op het bieden van rust en ruimte. Zij zullen de vi-
tale landelijke kernen vormen met veel aandacht voor leefbaarheid en 
kleinschalig wonen. Hier zijn voorzieningen op de eigen behoefte ge-
richt en voor de woningbouw geldt het principe van bouwen voor mi-
gratiesaldo-nul. Dit is een rekenmethode van het Rijk, waarmee wordt 
bedoeld dat nieuwe huizen enkel mogen worden gebouwd indien 
extra huisvesting nodig is voor de eigen inwoners (Provincie Utrecht, 
2008). Door de huidige gezinsverdunning betekent dit voor landelijke 
gemeenten dat zij nog in beperkte mate nieuwbouw mogen realiseren. 
Daarnaast vervult het platteland een belangrijke rol voor recreatie, 
toerisme, agrarische activiteiten met streekproducten en de kleinscha-
lige zorgeconomie. Al met al ontstaat op deze manier een gemengd 
landelijk gebied met een multifunctionele gebruiksruimte  (Provincie 
Noord-Brabant, 2011). 

Beide identiteiten zijn belangrijk in een regio. Als zowel de stedelijk 
als de landelijke identiteit aanwezig is, zal dit de kwaliteit van de regio 
ten goede komen. Het is dan ook niet zo dat één van beide identiteiten 
belangrijker is dan de andere; zij hebben elkaar nodig. De Stedelijke 
Regio Eindhoven (2011) legt uit hoe dit werkt. 

“Het hoog-dynamische profiel van de regio kan niet zonder de kwa-
liteit van het meer laag-dynamische landelijk gebied. Juist dit hoog-
dynamische economische profiel is, naast goede stedelijke woon-
vormen en voorzieningen, zeer gebaat bij groene woonmilieus, 

Afbeelding 2.1 Toegenomen mobiliteit leidt ertoe dat men op ver-
dere afstand van de stad gaat wonen (http://www.architectuur 
fonds.nl/content/pro/i_820/online_snelweg.jpg).
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landschappelijke kwaliteiten en recreatiemogelijkheden. Anderzijds 
zijn de kleinere kernen weer gebaat bij de geboden werkgelegen-
heid en een regionaal topvoorzieningenniveau dat het economische 
profiel met zich mee brengt. Het mondiale staat naast het lokale. 
Deze twee gezichten vormen elkaars complement.” (SRE, 2011)

Er bestaat immers geen stedelijke sfeer als deze niet kan contraste-
ren met een nabijgelegen landelijke sfeer en andersom. Ook geldt dat 
het van toegevoegde waarde is voor de provincie Noord-Brabant als 
het mogelijk is om van zowel landelijkheid als stedelijkheid gebruik te 
maken. Om deze laatste reden oppert de provincie dat stad en land 
zich moeten ontwikkelen in balans met elkaar. Gebruik wordt gemaakt 
van termen als ‘Het mozaïek van Brabant’ en ‘Stadteland’. Concurren-
tie moet zoveel mogelijk worden verminderd en verbindingen tussen 
gemeenten moeten worden aangescherpt. Zo kan men in een relatief 
klein gebied proeven van zowel landelijke als stedelijke sferen.

2.1.5 Reactie op krimp
De bovengenoemde visie maakt het noodzakelijk dat gemeenten in-
spelen op de verwachtingen en accepteren wat de toekomst hen 
brengt. Dat betekent dat de meer landelijk gelegen gemeenten zich 
zullen moeten neerleggen bij het feit dat hun bevolking niet langer 
zal groeien. Het accepteren van krimp vergt echter een ommekeer in 
de bestuursmentaliteit en is volgens Hendriks & Paelinck (1973, in: 
Van Dam, De Groot & Verwest, 2006, p.131) geen natuurlijke zaak. 
“Groeiproblematiek kan de mens in het algemeen beter aan dan het 
omgekeerde.” Gemeenten vrezen dat hun aantrekkelijkheid als vesti-
gingsplaats voor inwoners en bedrijven wordt aangetast als er geen 
groei plaatsvindt en vinden maatregelen rondom acceptatie van krimp 
moeilijk te financieren (Van Dam, De Groot & Verwest, 2006). Men 
gaat krimp bestreiden door een overmaat aan bouwplannen, die enkel 
kunnen leiden tot twee situaties. Enerzijds kunnen verhuizingen bin-
nen de eigen gemeente ontstaan naar nieuwbouwprojecten en zal zo 
leegstand in de huursector van de eigen gemeente ontstaan; ander-
zijds kunnen inwoners uit andere gemeenten uit dezelfde regio wor-
den aangetrokken, waardoor het probleem van demografische krimp 
zich slechts enkele kilometers verplaatst (Verwest & Van Dam, 2010). 
Dit laatste wordt door Derks (2009) ‘inwonerkannibalisme’ genoemd. 

Gemeenten die de krimp niet willen accepteren worden door Korsten 
en Marsman (2008) geschaard onder ‘struisvogelpolitiek’. “Maar de 
struisvogel komt vanzelf uit de ontkenningsfase. Op een bepaald mo-
ment dient de krimp zich aan en dan is kostbare tijd verloren gegaan.” 
Het is niet waarschijnlijk dat er in de toekomst veel mensen vanuit de 
stedelijke gebieden naar de rurale regio’s zullen verhuizen, dus men 
moet zich voorbereiden op de verwachte demografische krimp (Wis-
sen, 2009 in: Verwest & Van Dam, 2010). Het Planbureau van de Leef-
omgeving (2010) trekt officieel de conclusie dat het niet verstandig 
is om de krimp te bestrijden en men de krimp beter kan accepteren. 
Struisvogels moeten dus zo snel mogelijk uit de ontkenningsfase ko-
men en de krimp gaan accepteren. 

Hierbij hoort ook dat men de krimp niet te gering moet inschatten,  
maar er vanuit moet gaan dat de voorspellingen kloppen. Belangrijk 
hierbij is het ‘camel nose’-effect. “Je ziet eerst de kameelneus, die klein 
is, waardoor je denkt ‘klein beestje’ maar als je meer ziet dan de ka-
meelneus dan blijkt dat daar nog een groot beest achteraan komt,” 
aldus Korsten en Marsman (2008). Voorspellingen bieden geen zeker-
heid, maar men kan de gevolgen beter te groot inschatten dan ver-
wachten dat de voorspellingen niet uitkomen. “Onderschatting is erg” 
(Korsten & Marsman, 2008).

Om te komen tot acceptatie van de krimp moeten volgens Hospers 
(2010) vier stappen worden doorlopen, ‘de vier B’s van krimpbeleid’. 
Allereerst bagatelliseert men de krimpcijfers, dan bestrijdt men de 
krimp, vervolgens begeleidt men de krimp en tot slot gaat men de 
krimp benutten. Men begeleidt krimp door de eigen inwoners te be-
houden door sloop of herstructurering van woningen en benut krimp 
door de verborgen waarden van de stad te ontdekken en nieuwe con-

cepten te bedenken. Het begeleiden en benutten van krimp is belang-
rijk. Maar hoe moet een gemeente dit proces volbrengen?

2.1.6 Aanbevelingen voor gemeenten
Er moeten op drie manieren veranderingen komen in de plannen van 
gemeenten in een krimpregio. Gemeenten moeten zich gaan richten 
op regionale samenwerking, lokaal maatwerk en specifieke bouwplan-
nen. 

Allereerst is het noodzakelijk voor de krimpregio dat gemeenten on-
derling intensief samenwerken. Zoals beschreven leiden nieuwbouw-
plannen vaak tot verplaatsing van krimp tussen gemeenten binnen de-
zelfde regio. Daarnaast geldt dat wanneer verschillende gemeenten in 
een regio tegelijkertijd bouwplannen wensen te realiseren, voor geen 
van deze plannen voldoende draagvlak zal bestaan en elk van de pro-
jecten zal moeten worden geannuleerd (Verwest & Van Dam, 2010). 
Daarom is het belangrijk regionale samenwerking te organiseren. “Dat 
is gewoon slim. (...) Denk ruim. Wat goed is voor de regio is goed voor 
de gemeente” (Korsten & Marsman, 2008). Aandacht moet worden 
besteed aan programmering van de bouwplannen wat betreft aantal-
len en doelgroepen, en aan een hoge mate van flexibiliteit. Regionale 
samenwerking op het gebied van demografische krimp komt echter 
niet gemakkelijk van de grond (Van Dam, De Groot & Verwest, 2006).

Ten tweede is het belangrijk dat lokaal maatwerk wordt geleverd. 
Enerzijds moeten gemeenten zich ontwikkelen naar aard en schaal 
van de kern; anderzijds moeten krimpgemeenten zich richten op hun 
specifieke identiteit. Op dit moment lijkt de aanpak van krimp overal 
dezelfde. Krimpende gebieden zetten voornamelijk in op het creëren 
van aantrekkelijke woonmilieus en op het stimuleren of aantrekken 
van nieuwe bedrijvigheid. De zoektocht naar nieuwe economische 
dragers leidt vaak tot dezelfde alternatieven, namelijk (senioren)toe-
risme, de zorgeconomie en innovatieve en duurzame bedrijvigheid. Dit 
vergroot de concurrentie tussen de gemeenten van een krimpregio en 
zal daarom moeten worden vermeden. Daarnaast proberen gemeen-
ten zich op alle vlakken in te zetten. Maar bij krimp moet je kiezen. 
Er moet een accent zijn in de koers van iedere gemeente (Korsten & 
Marsman, 2008). Tot slot is de omvang en het tempo van krimp en de 
ruimtelijke, economische en demografische context waarin de krimp 
zich voordoet, zeer divers en vraagt deze om een aangepaste beoorde-
ling. Ook de achtergronden en motivaties die ten grondslag liggen aan 
de reacties en beleidsbeslissingen van bestuurders en beleidsmakers 
verschillen sterk (Van Dam, De Groot & Verwest, 2006). “De ene krimp 
is de andere niet”,  aldus Hospers (2010, p.18). Het is daarom noodza-
kelijk om binnen een regio de specifieke kenmerken van gemeenten na 
te gaan en op basis daarvan lokaal maatwerk te leveren. 

Tot slot geldt dat krimpgemeenten niet moeten overgaan tot een 
bouwstop, maar hun nieuwbouwplannen moeten matigen en het type 

Afbeelding 2.2 Met het Mozaïek van Brabant wil de provincie het 
contrast tussen stad en platteland aanmoedigen (Brabant Stad, 
2007).
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bouwplannen moeten veranderen. Zowel een afname van het aantal 
huishoudens als een verandering van het type huishoudens zal gevol-
gen hebben voor de bouwplannen van krimpgemeenten. Verwest en 
Van Dam (2010) beschrijven de gevolgen van demografische krimp op 
het gebied van de huisvesting, voorzieningen en de leefomgeving en 
geven aan welke vorm de bouwplannen van krimpgemeenten zouden 
moeten hebben. 

2.1.7 Bouwplannen voor krimpgemeenten
De afname van het aantal huishoudens heeft invloed op de woning-
markt. Afhankelijk van de huidige druk op de woningmarkt zullen 
bouwplannen moeten worden gemaakt. Bij een gemeente met een 
hoge woningdruk kan huishoudenskrimp leiden tot een meer ont-
spannen woningmarkt met lagere prijzen voor koopwoningen, kortere 
wachtlijsten voor huurwoningen en meer keuzevrijheid voor wooncon-
sumenten. Dit kan wenselijk zijn voor een gemeente. Echter, bij een 
reeds ontspannen woningmarkt kan leegstand ontstaan in de meest 
onaantrekkelijke delen van de woningvoorraad, veelal de vroeg-naoor-
logse woonbuurten. Leegstand leidt ertoe dat woningen niet worden 
onderhouden, waardoor de buurt, wijk of stad een negatieve uitstra-
ling krijgt en tevens welvaartsverlies en kapitaalverlies ontstaat. Sloop 
of herstructurering is dan nodig om de leefbaarheid van een wijk te 
behouden. 

Krimp zorgt tegelijkertijd voor een andere vraag-aanbodverhouding 
van (bepaalde segmenten van) de woningmarkt en leidt tot een vraag-
gestuurde markt met meer aandacht voor kwaliteit. De bestaande wo-
ningvoorraad zal beter moeten aansluiten bij de specifieke eisen van 
de huidige inwoners en herstructurering is ook hiervoor noodzakelijk. 

Herstructurering van de woningvoorraad kan op verschillende manie-
ren geschieden. In grootstedelijke gemeenten kan de uittocht van huis-
houdens met midden- en hogere inkomens en gezinnen worden tegen-
gegaan wanneer woningen en woonomgevingen worden gerealiseerd 
die voldoen aan hun specifieke eisen. Door de voortgaande vergrijzing 
zal de vraag naar gelijkvloerse woningen over het algemeen worden 
vergroot. Door de toegenomen individualisering en stijgende welvaart 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn verschillende woonwen-
sen veranderd die men ook in de toekomst zal kunnen verwachten, 
zoals een steeds groter oppervlakte aan woonruimte per persoon, va-
ker een koopwoning en vaker een grondgebonden woning. Groenvoor-
zieningen in de vorm van parken, plantsoenen, pleinen en speeltuinen 
kunnen juist worden aangelegd als gevolg van demografische krimp. 
Het afbreken van leegstaande woningen levert ruimte voor verdun-
ning, vergroening en verbetering van de omgevingskwaliteit. In dit ge-
val moet vermeden worden dat verloedering ontstaat door voldoende 
onderhoud te plegen aan de gerealiseerde groenvoorzieningen. 

Voorzieningen zullen een geringer draagvlak krijgen door demografi-
sche krimp in combinatie met een veranderend consumentengedrag. 
Mogelijk zullen zij uiteindelijk zelfs moeten verdwijnen. Minder kinde-
ren betekent immers een geringere vraag naar onderwijsvoorzienin-
gen en minder jongeren betekent een geringere vraag naar uitgaans-
voorzieningen. Daarentegen leidt een groter aandeel ouderen in de 
bevolking tot een toename van de vraag naar culturele en gezond-
heidszorgvoorzieningen en een groter aandeel immobiele ouderen tot 
een grotere vraag naar (winkel)voorzieningen in de buurt.

Tot slot kan in bepaalde krimpregio’s het bezit van een ‘tweede wo-
ning’ toenemen. Noodzakelijk om dit te bereiken is een aantrekkelijk 
gebied, veelal platteland of langs de kust, en een beleid dat het toe-
staat om deze woning als tweede woning te gebruiken.

2.2 Stad en land
Stedelijke gemeenten zullen in de toekomst met andere veranderingen 
te maken hebben dan landelijke gemeenten en aan de hand daarvan 
zullen zij op verschillende ontwikkelingen moeten sturen. Voor ge-
meenten is het belangrijk te weten waar zij aan toe zijn en op welke 
veranderingen moet worden ingespeeld. Antrop (2004) legt uit:

“Patterns of change are different for the countryside near major 
cities, for metropolitan villages and for remote rural villages. Plan-
ning and designing landscapes for the future requires that this is 
understood” (Antrop, 2004, p.9).

Antrop benadrukt hiermee niet alleen dat het belangrijk is voor ge-
meenten om te weten of zij landelijk dan wel stedelijk zijn; hij wijst 
ook op het feit dat er meer mogelijkheden zijn dan puur landelijk of 
puur stedelijk gebied. Men omschrijft stad en platteland vaak alsof het 
ene begint waar het andere ophoudt (Ool, 2006), maar zo simpel is 
het niet. In de afgelopen dertig à veertig jaar hebben allerlei verande-
ringen geleid tot een zogenaamd “blurring of the urban-rural distinc-
tion” (Champion & Hugo, 2004, p.3). Stedelijke activiteiten zijn door-
gedrongen op het platteland en de scheidingslijn tussen stad en land 
is langzaamaan verdwenen. Stad en platteland zijn samengesmolten 
en/of tussen beide gebieden zijn grote verkeersstromen te traceren. 
Daarnaast is er zogenaamd ‘tussenland’ ontstaan dat geen stedelijk ka-
rakter en ook geen plattelandskarakter heeft. “Om onze omgeving zó 
te zien, in stad of land, is dus al duizenden jaren oud en verankerd in 
ons denken, onze talen, kortom onze cultuur”, legt Ool (2006, p.19) uit. 
Net als krimpdenken vereist ook het denken in verschillende typen ste-
delijkheid en landelijkheid een ommekeer in de bestuursmentaliteit.

In de afgelopen tweehonderd jaar zijn verschillende theorieën ont-
wikkeld die kunnen helpen bij het begrijpen van de huidige situatie  
(Champion & Hugo, 2004). Een goed begin kan worden gemaakt aan 
de hand van Henri Lefebvre. Hij legt uit dat stad en platteland niet twee 
verschillende concepten zijn, maar twee uiteinden van een as die loopt 
van nul tot honderd procent. Aan de ene zijde bevindt zich de pure na-
tuur; aan de andere zijde volledige stedelijkheid. Deze as is te zien in 
afbeelding 2.3. De historie van een kern bepaalt waar een gemeente 
zich bevindt op deze as. ‘Versnellingen’ in de tijd en ‘inkrimping’ in 
de ruimte zorgt voor verschuivingen op de as (Lenaerts, 2004; Elden, 
2004).

2.2.1 Model door Von Thünen
Het eerste opgestelde model dat een weerspiegeling vormt van deze 
as, is het model van Johann Heinrich von Thünen. Dit model werd al 
in 1826 gepubliceerd in Von Thünens boek genaamd ‘Der Isolierte 
Staat’, de geïsoleerde staat. In afbeelding 2.4 is het model te zien. Het 
betreft een versimpeld systematisch model bestaande uit een urbaan 
centrum en ruraal achterland. Het urbaan centrum stelt een stad voor 
waar de geproduceerde goederen en diensten worden verhandeld op 
de markt. De stad begeeft zich in een imaginair homogeen en geïso-
leerd ruraal gebied, dat varieert op basis van de afstand tot de stad. De 
afstand tot de stad heeft invloed op de transportkosten; die in de loop 
van de tijd veranderen door innovaties op het gebied van transport en 
communicatie. Het resultaat is een gebied dat op verschillende locaties 
meer of minder urbaan is dan op andere plekken. “There are degrees 
of remoteness and degrees of rurality” (Hite, 1997, p.232). 

Deaver (1992 in: Hite, 1997) definieert twee karakteristieken van ru-
rale locaties. Hoe meer ruraal de locatie, dus hoe verder verwijderd 
van de stad, hoe sterker de aanwezigheid van deze karakteristieken. 
De eerste karakteristiek is dat ruraal gebied een lage bevolkingsdicht-
heid heeft; ten tweede zijn rurale gebieden sterk economisch gespe-
cialiseerd. Op basis van het model van Von Thünen legt Hite (1997) 

     Afbeelding 2.3 Stad en platteland op horizontale as door Lefebvre     
     (Elden, 2004, p. 132)
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     Afbeelding 2.4 Von Thünen Model (http://www.history.ac.uk/cmh/ 
     conf3.gif)

     Afbeelding 2.5 Model van Burgess (2002)

     Afbeelding 2.6 Model van Champion en Hugo

     Afbeelding 2.8 Central place theory van Christaller en Lösch  
     (Barnes, 1998, p.96)

     Afbeelding 2.9  Modellen zullen zelden exact de stadsvorm weer-
geven (http://dewitteuil.punt.nl/upload/Atlantis_Cadiz03.jpg)

     Afbeelding 2.7 Weber’s Location Triangle (http://people.hofstra. 
     edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/img/weberlocationtriangle.gif)
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uit hoe het beleid van rurale gebieden eruit zou moeten zien. Indien 
ruraal gebied te maken krijgt met economische achteruitgang, kunnen 
zij kiezen voor twee opties. Enerzijds kunnen ze de populatiedichtheid 
verkleinen, waardoor de zogenaamde ‘quality-of-life’ aantrekkelijker 
wordt, en anderzijds kunnen ze nieuwe, gespecialiseerde investerin-
gen aantrekken, waardoor de lokale economie wordt verbeterd. Dit 
sluit aan bij het beleid van de Provincie Noord-Brabant, dat zich ook 
richt op groene woonmilieus en een gespecialiseerde investeringen die 
passen bij de identiteit van de kern, o.a. gericht op recreatie en toe-
risme, agrarische activiteiten en de zorgeconomie.

2.2.2 Aanvullingen op Von Thünen
Burgess (2002) heeft een vergelijkbaar concentrisch model opgesteld, 
maar een die beter aansluit op de huidige samenleving. Deze is te zien 
in afbeelding 2.5. De kern representeert niet langer de markt voor ver-
handeling van goederen, maar het central business district aangeduid 
als ‘loop’. Hier zijn o.a. winkels, hoge kantoorgebouwen, treinstations, 
hotels, theaters, kunstmusea en het stadhuis te vinden. Aangrenzend 
aan de kern bevindt zich een overgangszone, de ‘zone in transition’. 
Hier is eveneens business en wat lichte industrie te vinden, maar ook 
al woningbouw voor creatievelingen en mensen die leven in armoede 
en criminaliteit. De volgende zone (III) vormt de thuisbasis van zaken-
lieden – zij wensen een woning zo dicht mogelijk bij het werk – en de 
vierde zone vormt het woongebied van de stad met dure appartemen-
ten en eengezinswoningen. Tot slot is de vijfde zone de forensenzone 
met de randgemeenten of satellietsteden. Hier zijn naast woningen 
ook voorzieningen te vinden, maar wel ondergeschikt aan die in de 
grote stad.  

Champion en Hugo (2004) hanteren een andere naamgeving. Ook deze 
is gevisualiseerd, te weten in afbeelding 2.6. De eerste ring rondom het 
centrum noemen Champion en Hugo de banlieues. Samen met de kern 
vormen deze de agglomeratie en het stedelijk centrum. De zone daar-
omheen behoort ook tot het stedelijk gebied en bestaat uit suburbane 
communes. Samen met het stedelijk centrum wordt dit de aire urbaine 
genoemd. Hieromheen liggen verschillende rurale gebieden. De rurale 
gebieden met een lichte stedelijke invloed worden gekenmerkt door 
een behoorlijke stroom van woon-werkverkeer in de richting van de 
stedelijke kern. Daarnaast bestaan er rurale knooppunten met perife-
rie en geisoleerde rurale gebieden. Deze plaatsen moeten in relatieve 
begrippen worden ingedeeld in het model. Waar grenzen tussen zones 
liggen zal per regio verschillen, maar toch zullen dergelijke modellen in 
meer of mindere mate in iedere regio te herkennen zijn.

De aanvullingen op Von Thünen laten zien dat een stedelijk gebied 
niet bestaat uit één enkele kern, maar uit verschillende plaatsen die 
samen één stedelijk gebied vormen. Alfred Weber, Walter Christaller 
en August Lösch brachten al rond 1930 theorieën onder de aandacht 
die hierop aansloten. Zo stelde Alfred Weber de ‘location triangle’ op, 
te zien in afbeelding 2.7. Hij legt hiermee uit dat bedrijven zich graag 
vestigen in elkaars nabijheid om voordelen van gedeelde infrastruc-
tuur en diensten te genieten. Hierdoor ontstaan gebieden die Weber 
omschrijft als ‘agglomeration economies’, ‘economies of density’ en 
‘urbanization economies’. Dit biedt zowel voor de steden als het lan-
delijk gebied potentie (Asbeek Brusse, Van Dalen & Wissink, 2002; Ro-
drigue, 2011a; Rogdrigue 2011b). Walter Christaller en August Lösch 
laten zien hoe deze diverse centrale plaatsen van verschillende ordes 
in één gebied samenwerken als een systeem van hexagonen (Ulmann, 
1941), te zien in afbeelding 2.8. Hiervoor gebruiken zij twee termen. 
Ten eerste benadrukken ze de ‘range of a good’: de maximale afstand 
die een klant wil reizen om een product te kopen. En ten tweede wordt 
de ‘threshold for a good’ genoemd, oftewel het minimale volume dat 
moet worden verkocht om winst te maken (Asbeek Brusse, Van Da-
len & Wissink, 2002). Hiermee leggen zij uit dat een stad enkel een 
stad kan worden indien er bovenlokale functies aanwezig zijn en er 
voldoende draagvlak is in de omgeving. 

2.2.3 Stedelijke concepten
De zojuist beschreven stedelijke regio’s bestaande uit een grote diver-

Afbeelding 2.10 Van boven naar beneden: gemeente, agglomera-
tie, binnenperiferie van het stadsgewest, buitenperiferie van het 
stadsgewest en kaderwetgebied Eindhoven.
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Afbeelding 2.11 BrabantStad

siteit aan kernen kunnen worden geconceptualiseerd aan de hand van 
verschillende begrippen. Op de kleinste schaal bestaat het stedelijk 
gebied uit de administratieve grenzen van de gemeente op zich. Deze 
spelen vooral een rol voor politiek en besluitvorming (Champion & 
Hugo, 2004). Het eerste concept in afbeelding 2.10 geeft deze adminis-
tratieve gemeentegrenzen van Eindhoven in haar regio weer.

De volgende schaal is de grootstedelijke agglomeratie. Dit is een gebied 
dat in morfologische zin een stad vormt en bestaat uit aaneengesloten 
bebouwing. Vliegen (2005) definieert de term ‘bebouwing’. “Naast 
gebouwen voor woon- en werkdoeleinden met hun directe omgeving 
(parkeerplaatsen, groenvoorzieningen) omvat die bebouwing ook ter-
reinen voor sport, spel en ontspanning (parken, recreatieterreinen, 
sportvelden)” (Vliegen, 2005, p.2). Volgens Champion en Hugo (2004) 
is er ook op dit niveau enige gezamenlijke beleidsvorming. De groot-
stedelijke agglomeratie Eindhoven bestaat volgens Vliegen (2005) uit 
de kernen Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre en Geldrop. 
Ook dit is te zien in afbeelding 2.10. Maar, zegt Antikainen (2005, 
p.447), “morphological boundaries or administrative boundaries will 
in most cases not reflect the actual role played by a city”. Daarom zal 
nog een schaal groter moeten worden gedacht.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2011b) zijn deze groot-
stedelijke agglomeraties de centra van zogenaamde stadsgewesten.

“Het stadsgewest - het stedelijk gebied in functionele zin - bestaat 
uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied 
met daarbinnen gelegen kleinere kernen (stadjes, dorpen, gehuch-
ten) die met die agglomeratie door velerlei relaties met elkaar zijn 
verbonden. Die relaties hebben betrekking op het dagelijks verkeer 
tussen woon- en werkplaats, verhuizingen van huishoudens en be-
drijven en het gebruik van stedelijke voorzieningen. Als zodanig kan 
het stadsgewest daarom worden beschouwd als een combinatie 
van een regionaal arbeid-, woning- en verzorgingsgebied.“ (CBS,  
2005b)

Dit schaalniveau sluit aan bij de modellen van Burgess (2002) en 
Champion en Hugo (2004), waar niet alleen het morfologisch stede-
lijk geheel, maar ook de omliggende satellietsteden samen een regio 
vormen. De inwoners van dit gebied behoren tot hetzelfde arbeids-, 
woning- en verzorgingsgebied. 

Tegelijkertijd bestaan er vele andere begrippen die naar een vergelijk-
baar stedelijk gebied verwijzen, zoals het dagelijks urbaan systeem, het 
metropologisch gebied, het gebied onder stedelijke invloedssfeer, de 
peri-urbane zone of het ommeland (Champion & Hugo, 2004; Antrop, 
2000; Hornis & Eck, 2007). Zij bestaan uit de stad en enkele omliggen-
de dorpen waarvan de huishoudens en bedrijven zijn georiënteerd op 
dezelfde kern (Vliegen, 2005). Zoals in bovenstaand citaat door het CBS 
(2005b) wordt gesteld – en wordt bevestigd door o.a. Vliegen (2005) 
en Bontje (2001; 2003) – kan dit gebied worden bepaald aan de hand 
van drie typen dagelijks verkeer in de regio, te weten de forensenstro-
men, migratiestromen en voorzieningenstromen. De forensenstromen 
beschrijven het woon-werkverkeer in de regio, de migratiestromen la-
ten verhuisbewegingen zien en de voorzieningenstromen weergeven 
het bezoek van de bevolking aan verschillende typen voorzieningen. 
Samen geven deze drie stromen een beeld van een ruimtelijk conglo-
meraat van bedrijven, instituten en huishoudens die samen één wo-
ning-, arbeids- en voorzieningenmarkt vormen (Engelsdorp Gasterlaars 
et al., 1980 in: Bontje, 2001). De bevolking van het stadsgewest bestaat 
uit bewoners met een grote externe gerichtheid (Hornis & Eck, 2007). 
Omliggende dorpen kunnen zowel een stedelijk als een residentieel 
karakter hebben, maar bezitten in elk geval een bepaald gedeelte van 
de arbeidersbevolking van de stad (Champion & Hugo, 2004). Vliegen 
(2005) maakt onderscheid tussen een binnen- en buitenperiferie die 
een sterke dan wel zwakke stedelijke invloedssfeer aangeven. De bin-
nenperiferie van de regio Zuidoost-Brabant bestaat volgens Vliegen 
(2005) uit de kernen Son en Breugel, Veldhoven, Waalre, Geldrop-
Mierlo, Best, Valkenswaard en Nuenen c.a. De buitenperiferie is aange-

geven door Hornis en Eck (2007) en beslaat een veel groter gebied. In 
afbeelding 2.10 zijn ook deze beide gebieden weergeven op de derde 
en vierde plaats van boven.

Aanvullend op het stadsgewest moet het begrip polycentrisme worden 
genoemd. Couch, Leontidou en Petschel-Held (2007) legden al uit dat 
in Europa vaak een erg complexe situatie ontstaat van verschillende or-
des van kernen. Vooral in Nederland – waar veel kernen op een relatief 
klein oppervlak liggen – is dit het geval. Ool (2006, p.19) weet dit te vi-
sualiseren aan de hand van het confettilandschap. Daar liggen “zo veel 
stipjes op een relatief klein gebied dat, wanneer deze ook nog eens 
allemaal gaan groeien, ze elkaar vrij snel zullen raken of elkaars horizon 
verdoezelen”. Hierdoor kunnen polycentrische metropolen of stadsge-
westen ontstaan. Binnen een polycentrische metropool bevindt zich 
meer dan één grootstedelijke agglomeratie. Vaak is binnen deze me-
tropool door uitbreiding een tweede agglomeratie geïntegreerd. Eén 
van beide agglomeraties blijft veelal de dominante kern (Bontje, 2001). 
Een polycentrisch stadsgewest bestaat uit twee of meer stadsgewes-
ten die in de loop der tijd verbonden zijn geraakt (Vliegen, 2005).

Tot slot geeft afbeelding 2.10 het kaderwetgebied rondom Eindho-
ven weer. Het kaderwetgebied is afgebakend op basis van tijdelijke 
bestuurlijke samenwerking voor complexe regionale problematiek op 
het gebied van verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, bestuur, 
milieu en woningbouw. Dit gebied vormt een verlengd lokaal bestuur 
en bevindt zich tussen het niveau van de gemeente en dat van de pro-
vincie. Net als bij de afbakening van de gemeente spelen dus ook hier 
administratieve grenzen een rol gericht op politiek en besluitvorming. 
Het kaderwetgebied rondom Eindhoven bestaat uit alle gemeenten die 
behoren tot de SRE (Castenmiller, Keur & Woudenberg, 2010). 

Na het kaderwetgebied kan op een nog grotere schaal worden gekeken, 
namelijk die van het stedelijk netwerk, de netwerkstad of het stedelijk 
veld. In dat geval vormen Eindhoven en Helmond een netwerk met 
drie andere steden in Brabant, te weten ’s-Hertogenbosch, Tilburg en 
Breda. Samen heten zij ‘Brabantstad’, zoals te zien in afbeelding 2.11. 
Stedelijke netwerken vormen uitdrukkelijk geen nieuwe bestuurslaag 
en zijn in het compacte Nederlandse landschap ook geen onderdeel 
van het dagelijks verkeer. Het doel van de stedelijke netwerken is dan 
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ook enkel het creëren van internationale concurrentie. Brabantse ste-
den bestaan elk uit minder dan 210.000 inwoners en kunnen alleen 
door samenwerking een belangrijke positie innemen in Europa. Hier-
voor specialiseren de steden zich op een bepaald onderwerp en zorgen 
zij voor goede onderlinge relaties, zodat ze elkaar aanvullen en ver-
sterken (B5 Ruimtelijke Ordening, 2007; VROM, 2011b; Bontje, 2001). 

“A city functions at the local level like the neighbourhood for citi-
zens with daily social practices, at the regional level as centre for its 
functional urban region, at the national level as node in the national 
urban system and at the global level as location for international 
activities and a node of international urban systems” (Antikainen, 
2005, p.448).

Op deze manier vat Antikainen (2005) bovenstaande concepten samen. 
Het belang van het analyseren van de regio in plaats van individuele 
kernen of gemeenten wordt onderstreept door zowel Antikainen als 
Growe en Blotevogel (2011). De huidige postindustriële samenleving 
wordt gekenmerkt door ‘spaces of flow’ in plaats van ‘spaces of pla-
ces’ en door polycentrisme. De complexe sociale, economische, cultu-
rele en communicatieve structuren van de regio die hierdoor ontstaan 
sluiten niet meer aan bij de klassieke theorieën van urbanisering en 
kunnen enkel worden ontrafeld door onderzoek op grote schaal met 
inzicht in de interconnecties tussen kernen (Blotevogel, 1998; Blotevo-
gel, Danielzyk & Hohn, 2008). 

2.2.4 Het ommeland
De werking van de stedelijke en landelijke gebieden rondom de stad 
is in de loop van de jaren veranderd. Dit ommeland is niet langer on-
dergeschikt aan de stad, maar heeft een nevengeschikte functie (Hor-
nis & Eck, 2007). Taylor (2002 in: Gaussier, Lacour & Puissant, 2003) 
beschrijft dit als een verandering van de krachtverdeling van ‘power 
over’ naar ‘power to’. De pendel gaat niet langer enkel van het om-
meland van de stad, maar ook in de tegengestelde richting en tussen 
verschillende kleinere kernen. Deze nieuwe vorm van pendelen tussen 
de kleinere kernen wordt ook wel verwoord door ‘kris-kras relaties’ 
(Van der Laan, 1998 in: Hornis & Eck, 2007). De eigen woning is de 
nieuwe centrale uitvalsbasis van waaruit huishoudens relaties aangaan 
met plekken binnen en buiten het stadsgewest (Ritsema & Eck, 2006 
in: Hornis & Eck, 2007). 

Zowel de stad als het ommeland biedt locatievoordelen, waardoor 
verschillende functies en doelgroepen worden aangetrokken (Hornis & 
Eck, 2007). In de kern van het stedelijk gebied wonen in het algemeen 
meer jongeren – vaak alleenstaand – en is de werkgelegenheid gericht 
op hoogopgeleiden in de dienstverlening. Het gebied rondom deze 
kern wordt daarentegen veelal bewoond door huishoudens met kinde-
ren en biedt gespecialiseerd werk aan lager opgeleide werknemers in 
de ‘maak’-sectoren van de landbouw en industrie (Hornis & Eck, 2007; 
Gaussier, Lacour & Puissant, 2003). Dit gebied is veranderd in een con-
stant veranderend complex, organisch gegroeid en authentiek gebied.

“Complex in de zin dat er van alles gebeurt en er geen functie is 
die domineert. Gegroeid in de zin dat ze een aantal historische la-
gen kennen. Authentiek in de zin dat ze flexibel zijn in gebruik” (Ool, 
2006, p.30).

De periferie bestaat niet langer uit slaapsteden, maar bezit tegen-
woordig ook werkgelegenheid en winkelcentra (Ool, 2006). Echter, 
hoe meer ruraal een gebied is, hoe minder dagelijkse voorzieningen te 
vinden zijn in de kern, zoals winkels en onderwijsvoorzieningen (Cham-
pion & Hugo, 2004; Hornis & Eck, 2007). 

2.3 Conclusie
Om in te spelen op de huidige demografische krimp, is het voor ie-
dere kern belangrijk te weten welke positie zij inneemt wat betreft 
haar stedelijkheid. Hierbij kan geen harde grens worden getrokken 
tussen stad en land, maar geldt een geleidelijke overgang van de stad 
naar de meest geïsoleerde rurale gebieden. Het is belangrijk om de 

binnenperiferie van het stadsgewest af te bakenen - waarbinnen de 
dagelijkse verkeersstromen plaatsvinden - en daarmee ook de buiten-
periferie  van het stadsgewest aan te geven. Hiervoor moet worden 
gekeken naar de verkeerstromen wat betreft forensen, migranten en 
stedelijke voorzieningen op de schaal van de gehele regio. Afhankelijk 
van de positie en functie van de kern moet het beleid van de gemeente 
worden bepaald. 

Steden moeten streven naar een dynamisch stadscentrum, bezoekers-
intensieve bovenlokale voorzieningen en knooppunten van infrastruc-
tuur. Voor landelijke kernen wordt demografische krimp verwacht. 
Gemeenten moeten hierop anticiperen en de krimp accepteren. Zij 
moeten bouwen voor migratiesaldo-nul en zich focussen op rust en 
ruimte, leefbaarheid, kleinschalige groene woonmilieus en gespecia-
liseerde investeringen op het gebied van recreatie, toerisme, agrari-
sche activiteiten en de kleinschalige zorgeconomie. Belangrijk is dat 
lokaal maatwerk wordt geleverd en een eigen koers wordt gevaren. 
Daarnaast is regionale samenwerking van groot belang voor zowel de 
regio als de gemeenten op zich.

“How to plan and manage the emerging ‘interurban’ multifunc-
tional landscapes? (…) This can be achieved in a responsible and 
sustainable manner only when reliable data and meaningful indica-
tors become available. Therefore, monitoring landscape changes, 
including the new complex and urbanized ones, is urgently needed” 
(Antrop, 2004, p.24).

Kortom, het is belangrijk uitgebreid onderzoek te doen om te bepalen 
wat het beleid zal moeten zijn van de gemeenten rondom de stad. In 
de volgende hoofdstukken zal het complexe regionale network rond-
om de stad Eindhoven worden ontrafeld aan de hand van een veelheid 
aan betrouwbare data en indicatoren, zodat een duidelijk toekomst-
beeld ontstaat voor de regio en in kan worden gespeeld op de trends 
van de komende jaren.
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3 Methoden en technieken

3.1 Gefundeerde theoriebenadering
Gebruik zal worden gemaakt van de gefundeerde theoriebenadering 
als onderzoekstechnisch ontwerp. Het is een methode waarmee de 
onderzoeker een totaalbeeld kan krijgen van een complexe situatie 
op beperkte schaal. Dit onderzoek richt zich op een metropool met 
beperkte omvang maar met grote complexiteit, en is daarom goed te 
analyseren met de gefundeerde theoriebenadering. 

Met de gefundeerde theoriebenadering wordt tot theoretische inzich-
ten gekomen met een minimum aan voorkennis door het voortdurend 
op elkaar betrekken van fenomenen. Onderzoeksvragen en begrippen 
zijn voortdurend in ontwikkeling en krijgen langzaamaan een theore-
tische lading en een definitie (Wester, 1984). De onderzoeker moet in 
het bezit zijn van een zoekende en open houding.  Hij of zij begint niet 
met een uitgewerkte theorie, maar ontwikkelt tijdens het onderzoek 
een theorie of theoretisch concept. Dit gebeurt door empirische ge-
gevens en theoretische concepten en fenomenen voortdurend met 
elkaar te vergelijken. 

De gefundeerde theoriebenadering dient zorgvuldig en consequent 
enkele fasen te doorlopen. Volgens Wester (1984) moeten vier stap-
pen worden genomen bij deze benadering. De eerste stap is de ‘ex-
ploratiefase’, waarbij zoveel mogelijk begrippen worden geformuleerd.  
Dit is gebeurd in het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk twee bevat een bre-
de basis aan theoretische concepten en begrippen die nodig zijn om de 

volgende hoofdstukken te begrijpen. Het hoofdstuk bestaat uit litera-
tuur afkomstig uit wetenschappelijke tijdschriften, nationale instanties 
– zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek – en regionale instanties, zoals de provincie Noord-
Brabant of de Stedelijke Regio Eindhoven. De begrippen zijn in deze 
fase nog niet gespecificeerd naar de regio in kwestie, maar bestaan 
slechts uit een korte omschrijving.

Vervolgens moet de zogenaamde ‘specificatiefase’ worden doorlopen, 
waarbij de begrippen zich ontwikkelen. Gegevens worden verzameld 
tot de begrippen vol zijn en factoren worden aan hen toegekend. 
Verschuren en Doorewaard (2000) spreken van ‘open coding’.  Beant-
woording van de eerste drie deelvragen zorgt ervoor dat de begrip-
pen worden aangevuld met prognoses en ruimtelijke gegevens over 
gemeenten, onder andere van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en Primos. In een later stadium vult ook de laatste deelvraag de be-
grippen aan via interviews met beleidsmakers. Langzaam maar zeker 
wordt een totaalbeeld verkregen van de begrippen gericht op de regio 
Zuidoost-Brabant.

De derde stap van Wester heet de ‘reductiefase’ of volgens Verschu-
ren en Doorewaard ‘axial coding’. Hierbij worden begrippen met elkaar 
in verband gebracht zonder nieuwe bronnen aan te boren. Deze fase 
doet zich voor het eerst voor door beantwoording van deelvraag vier. 
In hoofdstuk zeven zal de informatie uit de drie voorgaande hoofdstuk-

Het hoofdstuk ‘methoden en technieken’ vormt het laatste onderdeel in de voorbereiding van het onderzoek. Bepaald 
wordt op welke wijze aan informatie wordt gekomen en hoe deze wordt verwerkt. In zijn totaliteit kan worden gezegd 
dat het een onderzoek in de diepte betreft. Het resultaat zal immers vooral gericht zijn op de regio Zuidoost-Brabant en 
in mindere mate een algemene theorie vormen voor andere gebieden in Nederland. Er zal gebruik worden gemaakt 
van de gefundeerde theoriebenadering. Zowel via een theoretisch als een praktisch onderdeel zal een theorie worden 
ontwikkeld.
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ken worden gecombineerd en zal de relatie tussen deze zaken worden 
gelegd. Een grove categorisering van de regio Zuidoost-Brabant zal het 
resultaat zijn. Na het beantwoorden van de vijfde en laatste deelvraag 
zal in de conclusie opnieuw de reductiefase worden doorlopen, door-
dat het verband tussen de grove categorisering en de informatie uit 
interviews zal worden gelegd.

In de conclusie zal tevens de laatste fase van de gefundeerde theorie-
benadering worden uitgevoerd. Deze fase heet de ‘integratiefase’ en 
bestaat uit selectieve coding. Hierbij wordt de veelheid van beschreven 
verschijnselen, ontwikkelde begrippen en trefwoorden teruggebracht 
tot een kernachtige omschrijving van de te ontwikkelen theorie. 

3.2 Theoretisch onderdeel
Het eerste deel van de specificatiefase van Wester zal gebeuren mid-
dels een theoretische benadering. In hoofdstuk vier, vijf en zes zal 
kennis worden vergaard via verschillende documenten, zoals onder-
zoeksverslagen, jaarverslagen en rapporten. Bestaande inzichten die 
in het theoretisch kader zijn beschreven, worden getoetst, eventueel 
bijgesteld en/of verfijnd (Verschuren & Doorewaard, 2000). 

In het theoretisch onderdeel wordt onderzoek gedaan naar verschil-
lende factoren. In hoofdstuk vier zullen migratie, woonwerkverkeer en 
de nabijheid van voorzieningen worden bekeken in de regio Zuidoost-
Brabant om het stadsgewest in de regio af te bakenen. De genoemde 
factoren zijn bepaald aan de hand van Le Roy, Myncke en Vandekerck-
hove (2005). In hoofdstuk vijf zal de demografische krimp in de regio 
worden voorspeld aan de hand van verschillende prognoses. Tot slot 
zullen in hoofdstuk zes de specifieke kenmerken van de gemeenten 
worden onderzocht. Met hulp van de Provincie Noord-Brabant (2009) 
en Leeuwen en Deijkers (2010) is bepaald dat hiervoor de factoren be-
reikbaarheid, veiligheid, sociaal-economisch klimaat, woning en woon-
omgeving, en de verschillende voorzieningen van elk van de gemeen-
ten worden geanalyseerd. Informatie hiervoor is met name te vinden 
via het Centraal Bureau voor de Statistiek en de VVV Zuidoost-Brabant. 

Voor dit laatste theoretische hoofdstuk - hoofdstuk zes - kunnen de vijf 
genoemde factoren worden onderverdeeld in een groot aantal meer 
gedetailleerde factoren. De hoeveelheid informatie die hieruit ontstaat 
is enorm groot. Gekozen is om een clusteranalyse te doen om deze 
informatie te ordenen en te zorgen voor een kort en duidelijk resultaat.

3.2.1 Clusteranalyse
Door de clusteranalyse kunnen de gemeenten in de regio Zuidoost-
Brabant worden verdeeld in clusters met overeenkomende specifieke 
kenmerken. Omey (2007) beschrijft de clusteranalyse als volgt. 

“Clusteranalyse is de naam voor een grote waaier van procedu-
res die gebruikt worden om een populatie in te delen in klassen. 
Elementen van de populatie die dezelfde of gelijkwaardige infor-
matie uitdrukken worden samengevoegd tot groepen van indi-
viduen of objecten. Clusteranalyse is een multivariate procedure 
waarbij men vertrekt van een (grote) dataset en waarbij men 
de dataset wil reorganiseren tot relatief homogene groepen.” 
(Omey, 2007)

Clusteranalyse begint met het maken van een datamatrix. Op de ene as 
staan de objecten - in dit geval de eenentwintig gemeenten - en op de 
andere as de  attributen - de specifieke kenmerken van deze gemeen-
ten. Er is sprake van Q-analyse, waarbij niet de attributen, maar de ob-
jecten worden geclusterd. Er is sprake van ‘general-purpose classificati-
on’, omdat de objecten niet worden geclusterd op basis van meerdere 
eigenschappen. De attributen zijn niet-biologisch en kwantitatief. Dat 
laatste is het geval omdat zij zijn gemeten op een ordinale, interval- of 
ratioschaal (Romesburg, 1984). 

De datamatrix moet allereerst worden gestandaardiseerd. Op die ma-
nier krijgt elk van de attributen hetzelfde gewicht wanneer tot clus-
tering wordt overgegaan. De standaardisatie gebeurt op basis van 
z-waarden, die maken dat de invloed van extremen relatief klein is 
(Romesburg, 1984). 

Na standaardisatie kan worden overgegaan tot clustering. Gebruik 
wordt gemaakt van de hiërarchische methode. Deze methode is ge-
schikt voor kwantatieve data en minder dan tweehonderd objecten. 
Door hiërarchische clustering wordt de gestandaardiseerde datama-
trix omgezet in een dendrogram of boomstructuur. Belangrijk is dat 
wordt gezorgd voor zoveel mogelijk gelijkenissen binnen de groepen 
en zoveel mogelijk verschillen tussen de groepen (Omey, 2007). Twee 
specifieke technieken zullen hiervoor worden gebruikt. 

Ten eerste zal gebruik worden gemaakt van agglomeratieve (samen-
voegende) technieken. Ieder object - dat betekent elk van de eenen-
twintig gemeenten - wordt in eerste instantie gezien als een aparte 
cluster. Met elke stap worden twee clusters samengevoegd en ver-
smolten tot een nieuw cluster. Zo vermindert bij iedere stap het aantal 
clusters met één (Omey, 2007; Romesburg, 1984). Het samenvoegen 
van bovenstaande clusters gebeurt op basis van de clustermethode 
‘between-group linkage’. Bij elke stap worden de twee clusters met de 
kleinste onderlinge afstand gecombineerd. De afstand wordt berekend 
door de ‘squared euclidean distance’ (Universiteit van Utrecht, 2011). 
Dit is te zien in afbeelding 3.1.

Afbeelding 3.1 Clusteranalyse 
(http://bi.tbzmed.ac.ir/Portals/0/BI-2011-1-2/2.fig6.jpg) Afbeelding 3.2 Dendrogram (Romesburg, 1984)
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Vervolgens wordt een assenstelsel getekend met een x- en y-as. Op 
de y-as worden de verschillende objecten genoteerd. In afbeelding 
3.1 en 3.2 zijn dit object G1 tot en met G6; in hoofdstuk zes zijn dit 
de eenentwintig gemeenten. Van deze objecten wordt aangegeven in 
welke volgorde zij zijn geclusterd door ze via een boomstructuur met 
elkaar te verbinden. Zo is in afbeelding 3.2 eerst object G1 geclusterd 
met object G6 en als laatste object G4 samengevoegd met de cluster 
bestaande uit alle andere objecten. De x-as weergeeft de squared eu-
clidean distance die een rol speelde bij de clustering. De afstand tussen 
twee knooppunten in de boomstructuur staat voor de afstand die tus-
sen de objecten en/of clusters gold op het moment van samenvoeging. 

Aan de hand van een zodanig dendrogram kan worden afgelezen welke 
objecten het meest op elkaar lijken of juist verschillend zijn. Zo kan 
worden bepaald hoe de objecten het beste kunnen worden onderge-
bracht in een bepaald aantal clusters. Hiervoor zijn verschillende me-
thoden mogelijk.

“A cluster can be as few as one object, if we are willing to call no 
other objects similar to that object. Or it can be as many as all 
of the objects in the data matrix, if we are willing to call all of 
them similar to each other. It may seem strange to use the word 
‘willing’ but that is exactly the right word. To call two or more 
objects similar, we must be willing to neglect some of the detail 
that makes them nonidentical.” (Romesburg, 1984, p.15)

Kortom, er is geen standaardprocedure om aan de hand van het den-
drogram clusters te bepalen. Wel zijn er twee zaken waar rekening 
mee kan worden gehouden. Ten eerste kan het dendrogram het beste 
worden doorgeknipt op het punt waar de squared euclidean distance 
het grootst is. Daar geldt immers dat de afstand tussen twee samen-
gevoegde objecten en/of clusters het grootst was; en de samenhang 
tussen deze objecten en/of clusters die zijn samengevoegd is relatief 
het kleinst van alle geclusterde eenheden. Men zegt in dat geval dat de 
‘error’ daar het kleinst is: de kans dat de cluster niet juist is, is bij deze 
cluster het grootst. 

Een andere manier om een dendrogram te gebruiken voor clustering 
is door de voorkeur voor een bepaald aantal clusters mee te nemen. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat er beter wei-
nig dan veel clusters kunnen worden onderscheiden. 

Door één van bovenstaande methoden toe te passen of beide metho-
den te combineren, kunnen de objecten worden ingedeeld in clusters.  
In dit geval zal aan de hand van een clusteranalyse de regio worden 
verdeeld in een klein aantal clusters van vergelijkbare gemeenten. Aan 
deze clusters kunnen vervolgens een aantal eigenschappen worden 
verbonden die de gemeenten uit iedere cluster onderscheiden van de  
gemeenten in de rest van de regio.

3.3 Praktisch onderdeel
De laatste deelvraag bekijkt hoe het beeld van de regio eventueel moet 
worden bijgesteld aan de hand van praktijkervaring van de beleidsma-
kers van de gemeenten en wat de gevolgen van dit toekomstbeeld zijn 
voor gemeentelijke ontwikkelingsplannen. Dat betekent dat er sprake 
is van een praktijkgericht onderwerp dat onderdeel is van een organisa-
tie waarbinnen het onderzoek plaats gaat vinden, namelijk de gemeen-
te. De bedoeling is om een bijdrage te leveren aan een interventie ter 
verandering van een bestaande praktijksituatie, namelijk de omgang 
van een gemeente met demografische krimp. Er wordt ingegrepen op 
een bepaald onderdeel van de zogenaamde interventiecyclus; in dit 
geval in het begin van de cyclus. De eerste drie stappen van deze cyclus 
zijn de probleemsignalering – waarin duidelijk wordt wat het probleem 
is en waarom dit een probleem is – de diagnose – die inzicht verschaft 
in de achtergronden en oorzaken van het probleem – en het ontwerp 
waarbij een interventieplan wordt gemaakt. Iedere gemeente zal zich 
immers op een ander onderdeel van de interventiecyclus kunnen rich-
ten en zowel het probleem als de oorzaken of oplossingen in twijfel 
kunnen trekken (Verschuren en Doorewaard, 2000).

3.3.1 Casestudy
Aanbevolen wordt om de gefundeerde theoriebenadering te combi-
neren met andere varianten van onderzoekstechnische ontwerpen. 
In dit geval wordt de benadering gecombineerd met de casestudy. Bij 
een casestudy wordt onderzoek gedaan naar één of enkele begrensde 
objecten; in dit geval de eenentwintig specifieke gemeenten. Dit klein 
aantal onderzoekseenheden wordt samen ‘de case’ genoemd. Onder-
zoek wordt uitgevoerd aan de hand van het genoemde vrije interview. 
Dit interview zal niet bij elk van de eenentwintig gemeenten worden 
afgenomen en er is dan ook sprake van een selectieve steekproef (Ver-
schuren en Doorewaard, 2000).

Er zal sprake zijn van een vergelijkende casestudy via de hiërarchische 
methode bestaande uit twee fasen. In de eerste fase worden de cases 
onafhankelijk onderzocht als betrof het een serie van enkelvoudige 
casestudy’s, volgens een vast patroon. Iedere geselecteerde gemeente 
zal met een interview volgens een vast patroon worden ondervraagd.  
In de tweede fase worden de resultaten uit de eerste fase als input 
genomen om een vergelijkende analyse over alle onderzochte cases 
te doen met als doel verklaringen te vinden voor de overeenkomsten 
en verschillen tussen de diverse cases, zoals die eerder naar voren zijn 
gekomen (Verschuren en Doorewaard, 2000). De categorisering die in 
hoofdstuk zeven is ontstaan zal na een serie van enkelvoudige case-
study’s door een vergelijkende analyse worden aangevuld.

Uiteindelijk zal de casestudy een diepgaand inzicht bieden in de wijze 
waarop bepaalde processen zich in de praktijk voltrekken en waarom 
ze zich zo en niet anders afspelen. Alle details worden blootgelegd en 
de motieven en sociaal-culturele achtergronden worden meegenomen 
in het onderzoek. Het is een interessante methode als men geïnteres-
seerd is in de verandering van een bestaande situatie; in dit geval de  
veranderingen die zich over de jaren voordeden en zullen voordoen 
voor de eenentwintig gemeenten. Deze resultaten zullen in het al-
gemeen beter worden geaccepteerd door ‘het veld’ dan bij andere 
vormen van onderzoek, waardoor een grotere bijdrage kan worden 
geleverd aan het veranderen van de processen binnen gemeenten 
(Verschuren en Doorewaard, 2000).

3.3.2 Interviewtechniek
De onderzoekseenheden zullen middels een open, halfgestructureerd 
en individueel face-to-face interview worden onderzocht; dit is één van 
de mogelijkheden bij het doen van vrije interviews. Dit type interview 
wordt beschreven door Baarda, De Goede en Van der Meer-Middel-
burg (2000). Open interviews zijn een goed hulpmiddel voor kwalitatief 
onderzoek om relevante wetenschappelijke informatie te verzamelen 
aan de hand van ideeën, opvattingen, belevingen en ervaringen van 
mensen. Open interviews worden regelmatig gedaan voor onderzoek 
naar de ervaringen van betrokkenen met bepaalde beleidsmaatrege-
len en zijn daarom ook voor dit onderzoek interessant.

De respondenten vertegenwoordigen verschillende gemeenten en zijn 
daar betrokken bij het opstellen van beleid in de ruimtelijke ordening. 
Omdat er sprake is van slechts eenentwintig ‘onderzoeksobjecten’ - de 
genoemde respondenten - zal elk van deze onderzoeksobjecten wor-
den benaderd. Minstens vijf beleidsmakers zullen nodig zijn om het 
onderzoek aan te vullen. De gemeenten waartoe zij behoren moeten 
zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Er moeten zowel landelijke als 
stedelijke gemeenten worden geïnterviewd, en gemeenten met zo-
wel een sterke invloed van Eindhoven als in een beperkte stedelijke 
invloedssfeer. Onderzoek geschiedt op locatie, waarschijnlijk in het ge-
meentehuis. 

Om de respondenten te overtuigen dat zij geïnterviewd willen worden, 
is het belangrijk vooraf een brief te schrijven. Deze brief is te vinden in 
bijlage I. Duidelijk wordt gemaakt dat er een onderzoek plaatsvindt en 
dat de interesse van enkele beleidsmakers waardevol is voor het on-
derzoek. De beleidsmakers zullen later worden opgebeld om te kijken 
of zij interesse hebben en eventueel zullen afspraken worden gemaakt 
voor een interview. 
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Voorafgaand aan het interview zal aan de geïnteresseerde beleidsma-
kers een memo worden opgestuurd, waarin de betreffende gemeente 
wordt beschreven aan de hand van de onderwerpen die in het theo-
retisch deel van het onderzoek zijn behandeld. Daarnaast moet een 
interviewleidraad worden opgesteld, die tijdens het interview kan wor-
den gebruikt om geen zaken te vergeten. Deze is te vinden in bijlage 
II. De interviewleidraad bestaat uit een uitwerking van de introductie, 
een topiclijst en een uitwerking van de afsluiting. De topiclijst omvat 
alle onderwerpen die zijn beschreven in de memo.

In de introductie zullen een aantal zaken moeten worden genoemd. 
Allereerst moeten het doel en de achtergrond van het onderzoek wor-
den herhaald. Dan kan kort uitleg worden gegeven over de band-op-
name, het maken van aantekeningen, de vertrouwelijke behandeling 
van informatie en de tijdsduur van het interview. Vervolgens zal een 
open beginvraag worden gesteld, waarmee de geïnterviewde gevraagd 
wordt wat te vertellen over het onderwerp in het algemeen. Op die 
manier kan worden ontdekt wat volgens de respondent het belangrijk-
ste onderdeel is van het onderzoek.

Na deze vraag komt de topiclijst aan bod. Alle onderwerpen die na de 
beginvraag nog niet zijn behandeld, zullen nu moeten worden bespro-
ken. De volgorde van de onderwerpen kan gedurende het interview 
veranderen, maar geprobeerd moet worden om alle topics aan de orde 
te laten komen. Het gaat hier immers om een halfgestructureerd in-
terview, waarbij de vragen en antwoorden niet van tevoren vastliggen 
maar de onderwerpen wel. Topics kunnen worden verdeeld in hoofd-
topics en subtopics. 

Vervolgens zijn er ook aan de afsluiting van het interview een paar 
eisen verbonden. De respondent wordt gevraagd of deze niets meer 
wil toevoegen aan het interview en wordt vervolgens bedankt. Tot slot 
moet een kopie van het verslag worden beloofd aan elk van de res-
pondenten en dient een telefoonnummer te worden gegeven voor het 
geval later nog zaken moeten worden besproken.

Verder zal voorafgaand aan het eerste interview één proefinterview 
worden gehouden. Omdat er sprake is van een beperkte doelgroep 
met weinig tijd (beleidsmakers van gemeenten), zal enkel bij de oud-
wethouder van de gemeente Uden een proefinterview worden afgeno-
men. Dit is belangrijk voor het samenstellen van de topiclijst om na te 
gaan of hetgeen je aan de orde wilt stellen relevant is. 

Ten slotte kunnen de interviews daadwerkelijk worden afgenomen. 
Naast het gebruik van een bandrecorder, is het ook belangrijk om 
aantekeningen te maken. Op die manier kan de lijn van het gesprek 
worden vastgehouden en kunnen tussendoor samenvattingen worden 
gegeven; verder kunnen de besproken onderwerpen worden door-
gestreept en onderwerpen worden gemarkeerd waarop terug moet 
worden gekomen; en ook kunnen non-verbale onderdelen worden 
genoteerd. Omdat er sprake is van open interviews, geldt dat er geen 
vraag-antwoordspel moet ontstaan, maar een verhaal moet worden 
verteld. Dit verhaal omvat zoveel mogelijk topics uit de topiclijst.

Wanneer het interview is volbracht, moeten de interviewteksten wor-
den uitgetypt. Reductie en abstractie vindt hierbij plaats: irrelevante 
stukken worden geschrapt of enkel globaal beschreven. De meest 
interessante stukken worden letterlijk uitgetypt. Het totaal aan tekst 
wordt opgesplitst in fragmenten over een bepaald onderwerp onder 
bepaalde labels. Aan de hand van deze fragmenten kunnen de con-
clusies worden getrokken die nodig zijn voor de laatste stap van het 
onderzoek.

3.3.3 Interviewanalyse
Het analyseren van de interviews gebeurt aan de hand van ‘coding’. Dit 
proces wordt beschreven door Gibbs (2007).

“Coding is how you define what the data you are analyzing are 
about. (…) Several passages are identified and they are then linked 

with a name for that idea – the code. Thus all the text and so on 
that is about the same thing or exemplifies the same thing is coded 
to the same name. Coding is a way of indexing or categorizing the 
text in order to establish a framework of thematic ideas about it.” 
(Gibbs, 2007, p.38)

Kortom, door coding wordt de tekst - in dit geval bestaande uit de veer-
tien uitgetypte interviews - ondergebracht in categorieën. De namen 
die deze categorieën  krijgen, zijn de codes. Deze codes moeten niet 
enkel beschrijvend zijn, maar bevinden zich op een categorisch, ana-
lytisch en theoretisch niveau. Ze beschrijven niet enkel de passages, 
maar geven ook verbanden aan. Coderen gaat het gemakkelijkst op 
basis van uitgetypte interviews. Omdat de interviews al zijn uitgetypt 
in dit stadium, zal hieraan kunnen worden voldaan.

De methode die is gekozen voor het coderen van de tekst is het zo-
genaamd ‘concept-driven coding’, een variant van de inhoudsanalyse. 
Deze methode wordt uitgelegd door Ritchie et al. (2003, in: Gibbs, 
2007) en door King (1998, in: Gibbs, 2007). Het kenmerk van deze me-
thode is dat al voorafgaand aan het analyseren van de interviews een 
codeboek wordt opgesteld met de codes die worden gebruikt voor de 
analyse. Gedurende de analyse worden deze codes aangepast en het 
codeboek uitgebreid. Deze methode is goed passend bij dit type on-
derzoek.

“If your project has been defined in the context of a clear theoreti-
cal framework, then it is likely that you will have some good ideas 
about what potential codes you will need. That is not to say that 
they will be preserved intact throughout the project, but at least it 
gives you a starting point for the kinds of phenomena you want to 
look for when reading the text. The trick here is not to become too 
tied to the initial codes you construct.” (Gibbs, 2007, p.46)

In dit geval is er sprake van een project met een uitgebreid theoretisch 
kader en kunnen daarom vooraf al een groot aantal potentiële codes 
worden genoteerd. Deze komen voort uit o.a. het literatuuronderzoek 
en de interviewleidraad. Tijdens het onderzoek moet de vrijheid wor-
den genomen om dit codeboek regelmatig bij te stellen.

Tot slot kan coding erg goed in combinatie met de gefundeerde theo-
riebenadering worden uitgevoerd.  

“One of the most commonly used approaches to coding is groun-
ded theory. (…) Its central focus is on inductively generating novel 
theoretical ideas or hypotheses from the data as opposed to testing 
theories specified beforehand. Insofar as these new theories ‘arise’ 
out of the data and are supported by the data, they are said to be 
grounded. It is only at a later stage of the analysis that these new 
ideas need to be related to existing theory.” (Gibbs, 2007, p.50)

In eerste instantie worden de interviews geanalyseerd onafhankelijk 
van het voorgaand onderzoek. Pas later worden de resultaten van deze 
analyse gekoppeld aan de informatie die in de voorgaande hoofdstuk-
ken is vergaard en worden de gevormde theorieën aangevuld.

3.4 Conclusie
Al met al is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van de gefun-
deerde theoriebenadering. De literatuur die is gebruikt in hoofdstuk 
twee zal worden aangevuld in de volgende hoofdstukken, zodat de 
begrippen worden uitgediept en zich gaan richten op de regio Zuid-
oost-Brabant. Er is sprake van bronnentriangulatie; wat betekent dat 
meerdere bronnen worden gebruikt om het onderzoek uit te voeren. 
Literatuur, documenten en een casestudy worden gebruikt om infor-
matie te verzamelen. Een clusteranalyse en concept-driven coding 
maken onderdeel uit van de analyses. Tot slot wordt alle kennis terug-
gebracht tot een kernachtige  conclusie. Het resultaat van het onder-
zoek is voorspellende kennis: uitspraken over toekomstige toestanden 
of gebeurtenissen. Daarmee is sprake van een theorietoetsend onder-
zoek (Verschuren en Doorewaard, 2000).
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4 Afbakening stadsgewest

Antikainen (2005) beschreef in het theoretisch kader dat administra-
tieve grenzen en morfologische gebieden niet de werkelijke rol van de 
stad weerspiegelen. De rol van een stad kan worden ontdekt wanneer 
wordt gekeken naar een groter geheel, bestaande uit zowel de agglo-
meratie als de omliggende kleinere kernen die door een veelheid van 
relaties met elkaar zijn verbonden. Zowel relaties tussen stad en plat-
teland als kris-kras relaties tussen verschillende kleinere kernen vor-
men het stadsgewest. Om het leven van de inwoners in de regio te 
begrijpen, is dit het voornaamste schaalniveau waarop men grip moet 
krijgen. Weer grotere schaalniveau’s richten zich op politiek en besluit-
vorming of internationale concurrentie, en beslaan gebieden die te 
groot zijn voor dagelijks verkeer. 

De grenzen van een stadsgewest kunnen worden bepaald door te kij-
ken naar drie type verkeersstromen: de forensenstromen, migratie-
stromen en voorzieningenstromen in de regio. De forensenstromen 
beschrijven het woon-werkverkeer in de regio, de migratiestromen 
laten verhuisbewegingen zien en de voorzieningenstromen weergeven 
het bezoek van de bevolking aan verschillende typen voorzieningen. 
De mate van onderling verkeer zal verduidelijken hoe de samenhang 
binnen de regio is en wat de positie is van de verschillende gemeenten. 
Als resultaat zullen twee lagen ontstaan binnen het stadsgewest, na-
melijk een binnen- en een buitenperiferie. De binnenperiferie bestaat 
uit de stedelijke kern met bovenlokale voorzieningen, de agglomeratie 
die hiermee een morfologische eenheid vormt en de aangrenzende 
stedelijke forensenzone. Hier rondom ligt de buitenperiferie van het 
stadsgewest, bestaande uit meer en minder rurale gebieden.

De werking van de regio Zuidoost-Brabant wordt geschetst aan de 
hand van de basiskaart die te zien is in afbeelding 4.1. Deze kaart is 
een abstracte weergave van de werkelijkheid. Hiervoor is gekozen om-
dat het stadsgewest kan worden bepaald aan de hand van een aan-
tal stromen die tussen gemeenten voorkomen, en deze stromen het 
beste zichtbaar zijn wanneer zij zijn getekend op een abstracte kaart. 
Stromen zullen enkel vanaf een bepaalde grootte worden weergeven. 
Op verdere afbeeldingen zijn de gemeentenamen weggelaten; maar 
door gebruik te maken van kaart 1 – achterin dit verslag – kunnen zij 
op de afbeeldingen worden getoond. De forensen-, migratie- en voor-
zieningenstromen zullen hieronder één voor één worden behandeld. 
Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een totaalbeeld van de regio.

4.1 Forensenstromen
De forensenstroom wordt ook wel pendelstroom genoemd of aange-
duid als woon-werkverkeer (Vliegen, 2004). Volgens Van Dale (2011) 
betreft dit ‘het reizen van huis naar het werk en terug’. De forensen-
stromen rondom Eindhoven in aantal personen en percentages van 
het totaal aantal verhuizenden zijn te vinden in bijlage III. Deze bijlage 
geeft alle forensenstromen van en naar gemeenten binnen de regio 
Zuidoost-Brabant in het jaar 2005. De forensenstromen tussen een ge-
meente binnen en een gemeente buiten de regio zijn enkel vermeld 
in de bijlage als zij van een zodanige grootte zijn dat ze zijn gebruikt in 
het onderzoek. De gegevens zijn afkomstig van het CBS (2005). Door 
vergelijking is gebleken dat de forensenstromen in 2005 in grove lijnen 
overeenkomen met de forensenstromen in de zeven jaren daarvoor; 
ook de komende jaren kunnen daarom vergelijkbare forensenstromen 

Dit hoofdstuk vormt de eerste stap om de verschillende theorieën aan te vullen en de regio Zuidoost-Brabant in beeld 
te brengen. Er zal worden gekeken naar verschillende typen van stedelijk- en landelijkheid in de regio. De rol van het ste-
delijk gebied wordt bepaald door afbakening van de binnen- en buitenperiferie van het stadsgewest. Door de forensen-, 
migratie- en voorzieningenstromen in Zuidoost-Brabant te analyseren kan het regionaal arbeids-, woon- en verzorgings-
gebied van Zuidoost-Brabant worden beschreven. 



17 De toekomstmogelijkheden van de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Afbeelding 4.2 Externe forensenstromen van 10% van de beroepsbevolking of meer (CBS, 2005)

Stroom van 40 - 49%

Stroom van 30 - 39%

Stroom van 20 - 29%

Stroom van 10 - 19%
Weert

Afbeelding 4.1 Abstracte basiskaart regio Zuidoost-Brabant



18De toekomstmogelijkheden van de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Afbeelding 4.2 Externe forensenstromen van 10% van de beroepsbevolking of meer (CBS, 2005)

Stroom van 40 - 49%

Stroom van 30 - 39%

Stroom van 20 - 29%

Stroom van 10 - 19%

Afbeelding 4.1 Abstracte basiskaart regio Zuidoost-Brabant

Afbeelding 4.4 Kris-kras relaties in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van forensenstromen

Afbeelding 4.3 Binnen- en buitenperiferieën in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van forensenstromen

Kris-kras relaties tussen Reusel-
De Mierden, Bladel, Eersel en 
Veldhoven.

Kris-kras relaties tussen Bergeijk 
en Valkenswaard

Kris-kras relaties tussen Asten 
en Someren

Binnenperiferie van Eindhoven

Buitenperiferie van Eindhoven

Binnenperiferie van Helmond

Buitenperiferie van Helmond

Subcentrum Bladel
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Afbeelding 4.5 Migratiestromen van 20% van de migranten of meer (CBS, 2005)

Stroom van 40 - 49%

Stroom van 30 - 39%

Stroom van 20 - 29%

Stroom van 10 - 19%Weert

worden verwacht. Aan de hand van de gegevens zijn ook de cumulatie-
ve forensenstromen berekend van en naar de verschillende gemeen-
ten; deze zijn te vinden in bijlage IV. Een volledige beschrijving van de 
forensenstromen in de regio Zuidoost-Brabant is te vinden in bijlage V. 
Hieronder zal slechts een korte beschrijving worden gegeven aan de 
hand van drie afbeeldingen. Deze baseren zich op de relatieve foren-
senstromen: zij omschrijven het percentage van de beroepsbevolking 
van een gemeente dat werkzaam is op een bepaalde locatie.

Afbeelding 4.2 geeft deze relatieve forensenstromen weer vanaf een 
grootte van tien procent in de regio Zuidoost-Brabant en geeft hier-
mee een globale indruk van het woon-werkverkeer. Er zijn een aantal 
opvallende aspecten te herkennen. De grootste forensenstromen, met 
een grootte van 20% van de beroepsbevolking of meer, zijn in het rood 
weergeven. Veel van deze forensenstromen zijn gericht op Eindhoven; 
deze forensen zijn afkomstig van de gemeenten Best, Son en Breugel, 
Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard en 
Heeze-Leende. De grootste stroom is te zien van Waalre naar Eindho-
ven. Verder werken relatief veel mensen uit Laarbeek in Helmond en 
uit Reusel-De Mierden in Bladel. Opmerkelijk is dat deze laatste foren-
senstroom niet gericht is op een stad, maar voortkomt uit de invloeds-
sfeer van een van de minder stedelijke gemeenten. 

In afbeelding 4.3 is de conclusie van deze grootste relatieve forensen-
stromen abstract weergeven. De acht gemeenten met een relatieve 
forensenstroom naar Eindhoven van 20% of meer lijken te behoren 
tot de binnenperiferie van dit stadsgewest. Dezelfde relatie geldt voor 
Laarbeek en Helmond. De buitenperiferie kan worden bepaald door 
per gemeente te kijken of de grootste externe forensenstroom gericht 
is op Eindhoven dan wel Helmond. Hiermee wordt de regio in tweeën 
gedeeld. Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Cranendonck en 
alle gemeenten ten westen van hen horen bij Eindhoven, terwijl Laar-

beek, Someren en alle meer oostelijk gelegen gemeenten zich voorna-
melijk oriënteren op Helmond. Bladel vormt een kleine kern in een po-
lycentrische regio en is met name voor Reusel-De Mierden belangrijk.

Tot slot is gekeken naar de kleinere relatieve forensenstromen uit af-
beelding 4.2. Vanuit Cranendonck gaat niet alleen een stroom van tien 
tot twintig procent naar Eindhoven, maar ook één naar Weert. Het 
lijkt erop dat Cranendonck onderdeel uitmaakt van zowel stadsgewest 
Eindhoven als stadsgewest Weert. Verder zijn zogenaamde kris-kras 
relaties te ontdekken tussen de minder stedelijke gemeenten die meer 
diepgang geven in de buitenperiferie. Asten en Someren en ook Val-
kenswaard en Bergeijk hebben onderling relatief veel woonwerkver-
keer; en hetzelfde geldt voor de vier gemeenten Reusel-De Mierden, 
Bladel, Eersel en Veldhoven. Dit is te zien afbeelding 4.4.

4.2 Migratiestromen
De tweede stroom die moet worden onderzocht is de migratiestroom. 
Van Dale (2011) omschrijft migratie als “het verhuizen of zich verplaat-
sen”. Migratiestromen worden dan ook regelmatig verhuisstromen 
genoemd. De gegevens betreffende de migratie binnen de stedelijke 
regio Eindhoven zijn afkomstig van het CBS (2009) en te vinden in bij-
lage VI. Zij geven de migratiestromen in het jaar 2009 weer. De mi-
gratiestromen tussen 2006 en 2009 laten weinig verschillen zien en 
overeenkomstige getallen kunnen dan ook de komende jaren worden 
verwacht. In bijlage VII zijn de berekende cumulatieve getallen te zien. 
Een korte omschrijving van de migratiestromen in de regio Zuidoost-
Brabant zal hieronder worden gegeven; een uitgebreid overzicht is te 
vinden in bijlage VIII.

Ook dit maal kan een goede eerste indruk worden verkregen aan de 
hand van de relatieve stromen tussen de gemeenten. Deze zijn weer-
geven in afbeelding 4.5. De relatieve migratiestromen weergeven 
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Afbeelding 4.5 Migratiestromen van 20% van de migranten of meer (CBS, 2005)

Stroom van 40 - 49%

Stroom van 30 - 39%

Stroom van 20 - 29%

Stroom van 10 - 19%

Afbeelding 4.6 Binnen- en buitenperiferieën in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van migratiestromen

Afbeelding 4.7 Kris-kras relaties in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van migratiestromen

Binnenperiferie van Eindhoven

Buitenperiferie van Eindhoven

Binnenperiferie van Helmond

Buitenperiferie van Helmond

Subcentra Reusel-De Mierden, 
Bladel en Bergeijk

Kris-kras relaties tussen Reusel-
De Mierden, Bladel, Eersel,  
Veldhoven, Bergeijk, Waalre en 
Valkenswaard.

Kris-kras relaties tussen Asten,
Someren en Deurne

Kris-kras relaties tussen 
Laarbeek en Gemert-Bakel
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Afbeelding 4.9 Binnen- en buitenperiferieën in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van niet-dagelijkse koopstromen

Afbeelding 4.8 Externe koopstromen van niet-dagelijkse artikelen van 20% of meer m.u.v. die naar Meubelboulevard 
Ekkersrijt (BRO, 2009b)

Stroom van 20 - 29 %

Stroom van 30 - 39 %

Stroom van 40 - 49 %

Binnenperiferie van Eindhoven

Buitenperiferie van Eindhoven

Binnenperiferie van Helmond

Buitenperiferie van Helmond

Subcentra Bladel en Eersel
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Afbeelding 4.9 Binnen- en buitenperiferieën in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van niet-dagelijkse koopstromen

Stroom van 20 - 29 %

Stroom van 30 - 39 %

Stroom van 40 - 49 %

Afbeelding 4.10 Externe koopstromen van dagelijkse artikelen vanaf 5% (BRO, 2009b)

Weert

Stroom van 5 - 9 %

Stroom van 10 - 14 %

Stroom van 15 - 19 %

Afbeelding 4.11 Kris-kras relaties in de regio Zuidoost-Brabant aan de hand van 
dagelijkse koopstromen

Kris-kras relaties tussen Reusel-De 
Mierden, Bladel, Eersel, Veldho-
ven, Bergeijk en Valkenswaard.

Kris-kras relaties tussen Gemert-
Bakel en Heeze-Leende

Kris-kras relaties tussen Asten en
Someren

Kris-kras relaties tussen Oirschot 
en Best

Kris-kras relaties tussen Laarbeek 
en Gemert-Bakel
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het percentage van de totale migranten vertrekkend van de ene ge-
meente naar een woning in een andere gemeente. De gemeenten met 
migratiestromen gericht op Eindhoven van 20% of meer zijn dit maal 
de gemeenten Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, 
Veldhoven, Waalre en Valkenswaard. Zij vormen de binnenperiferie 
van stadsgewest Eindhoven op het gebied van migratie. De grootste 
stroom komt nu van Veldhoven. Wederom is de enige stroom van 
20% of meer naar Helmond afkomstig van Laarbeek en ook Reusel-De 
Mierden en Bladel zijn opnieuw op elkaar georiënteerd. Enkel opval-
lend is dat nu ook een grote migratiestroom van Valkenswaard naar 
Bergeijk te zien is. Wat betreft migratie is het polycentrisme in de re-
gio Zuidoost-Brabant dus groter. De scheiding tussen gemeenten meer 
georiënteerd op Eindhoven dan wel Helmond is hetzelfde als het ge-
val is voor de forensenstromen. Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Heeze-
Leende, Cranendonck en alle gemeenten ten westen van hen horen bij 
Eindhoven, terwijl Laarbeek, Someren en alle meer oostelijk gelegen 
gemeenten zich voornamelijk oriënteren op Helmond. Wederom is dit 
bepaald door te kijken of de grootste stroom naar Eindhoven dan wel 
Helmond gaat. Dit alles is weergeven in afbeelding 4.6.

Voor migratiestromen gelden grotere getallen tussen minder stedelijke 
gemeenten onderling dan voor forensenstromen het geval is. Immers 
is voor forensenstromen werkgelegenheid noodzakelijk, terwijl voor 
migratiestromen de huisvesting bepalend is. Huisvesting wordt in alle 
gemeenten aangeboden, maar werkgelegenheid is met name in stede-
lijke gemeenten te vinden. Minder stedelijke gemeenten die onderling 
zijn verbonden door migratiestromen zijn enerzijds Laarbeek en Ge-
mert-Bakel en anderzijds Someren, Asten en Deurne. Verder zijn ver-
schillende migratiestromen te vinden tussen de gemeenten Reusel-De 
Mierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Bergeijk, Waalre en Valkenswaard. 
Dit beeld van de buitenperiferie van stadsgewest Eindhoven aan de 
hand van migratiestromen is weergeven in afbeelding 4.7. Tot slot is er 
naast een relatief grote stroom van Cranendonck naar Weert, nu ook 
een te zien van Reusel-De Mierden naar Tilburg. Stadsgewest Eindho-
ven overlapt in dit geval dus niet alleen met stadsgewest Weert, maar 
ook met stadsgewest Tilburg.

4.3 Voorzieningenstromen
De laatste stap om de afbakening van het stadsgewest te bepalen, 
omvat het analyseren van de voorzieningenstromen van en naar de 
afzonderlijke gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Daarvoor zijn 
de koopstromen onderzocht van de inwoners van deze gemeenten ge-
richt op een breed scala aan winkelvoorzieningen. De nadruk is gelegd 
op de winkelvoorzieningen om twee redenen. Ten eerste houden deze 
voorzieningen verband met een hoge mate van stedelijkheid – in te-
genstelling tot bijvoorbeeld groenvoorzieningen – en leveren zij daar-
mee een grote bijdrage aan het stadsgewest. Ten tweede is over de 
koopstromen in deze regio veel gedetailleerde informatie beschikbaar, 
waardoor een alomvattend beeld kan worden geschetst van de stro-
men tussen de gemeenten. De informatie is afkomstig uit het koopstro-
menonderzoek 2009 van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
(SRE) door BRO (2009b). 

De koopstromen worden grofweg ingedeeld in twee groepen, name-
lijk koopstromen met betrekking tot dagelijkse artikelen en die met 
betrekking tot niet-dagelijkse artikelen. Zij geven van de inwoners van 
elke gemeente weer op welke plaats aankopen worden gedaan en van 
welke grootte deze zijn, in percentage van de totale besteding van deze 
inwoners (BRO, 2009a). Exacte getallen over de koopstromen van de 
gehele sector dagelijkse artikelen, de gehele sector niet-dagelijkse arti-
kelen en de sector woninginrichting – onderdeel van de niet-dagelijkse 
artikelen – zijn te vinden in bijlage IX. De overige branches tonen geen 
opmerkelijke getallen en zijn daarom niet apart behandeld. Een uitge-
breid overzicht van de koopstromen binnen de regio Zuidoost-Brabant 
is gegeven in bijlage X; een korte beschrijving is te vinden in paragraaf 
4.3.1 en 4.3.2.

Behalve een gedetailleerd onderzoek naar de regio, beschrijft BRO 
(2009a) ook de algemene trends op het gebied van de koopstromen 

in Nederland. De laatste jaren doet zich een zogenaamde trendbreuk 
voor die ertoe leidt dat de koopkrachtbinding steeds lager wordt en 
de koopstromen steeds vaker ‘uitwaaieren’ naar andere gemeenten. 
De reden voor deze trendbreuk is te vinden bij een toenemende mobi-
liteit van de consument en een sterke onderlinge concurrentie tussen 
winkelgebieden. “De consument heeft met andere woorden veel keu-
zemogelijkheden op korte afstand en is bovendien zeer mobiel” (BRO, 
2009a, p.27). 

4.3.1 Niet-dagelijkse artikelen
Niet-dagelijkse artikelen beslaan een breed scala aan winkelbranches. 
Hiertoe behoren: kleding, mode en schoenen; media; hobby en vrije 
tijdsartikelen; huishoudelijke artikelen, glas, aardewerk, etc.; bruin- 
en witgoed; doe-het-zelf en tuinartikelen; en woninginrichting (BRO, 
2009a). Deze laatste sector – woninginrichting – is in de regio Zuidoost-
Brabant opvallend. In afbeelding A van bijlage X zijn alle koopstromen 
in deze sector van 10% of groter weergeven. Voor elk van de gemeen-
ten in de regio – met uitzondering van Asten – blijven twee stromen 
over: één stroom naar Eindhoven dan wel Helmond en één naar Meu-
belboulevard Ekkersrijt in Son en Breugel. De sector woninginrichting 
in Son en Breugel blijkt daarmee zodanig groot dat het beeld van 
koopstromen van niet-dagelijkse artikelen in het algemeen duidelijker 
wordt wanneer de koopstromen naar Meubelboulevard Ekkersrijt wor-
den weggelaten. Zij zijn echter te vinden in bijlage IX. 

Door de koopstromen naar Meubelboulevard Ekkersrijt weg te laten 
en enkel de overige koopstromen van niet-dagelijkse artikelen in Zuid-
oost-Brabant te laten zien, wordt de trendbreuk van het ‘uitwaaieren’ 
van koopstromen zichtbaar. De aankopen worden veelal gedaan in de 
centrale stad en geven een beeld van de binnenperiferie van het stads-
gewest rondom Eindhoven. Afbeelding 4.8 laat deze relatieve koop-
stromen zien. Eindhoven vormt het centrum voor de gemeenten Oir-
schot, Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Veldhoven, 
Waalre, Bergeijk, Valkenswaard en Heeze-Leende. Met name Waalre 
valt op doordat haar bewoners bijna de helft van hun uitgaven aan 
niet-dagelijkse artikelen besteden in Eindhoven. Opnieuw is de enige 
aanzienlijke koopstroom naar Helmond afkomstig van Laarbeek. Dit 
is weergeven in afbeelding 4.9. Ook is hier de verdeling van de regio 
Zuidoost-Brabant over beide steden te zien. Deze is niet anders dan bij 
de voorgaande onderwerpen het geval was; al kijkend of de grootste 
koopstroom van niet-dagelijkse artikelen is gericht op Eindhoven dan 
wel Helmond. Bladel vormt opnieuw een tweede centrum in de bui-
tenperiferie van stadsgewest Eindhoven. 

4.3.2 Dagelijkse artikelen
Dagelijkse artikelen bestaan uit levensmiddelen en artikelen van de 
drogisterij of parfumerie. Ondanks de trendbreuk met toenemende 
koopkrachtafvloeiing doen consumenten hun dagelijkse boodschap-
pen nog veelal dichtbij huis. Ook in de SRE is dit het geval (2009a). 
Daarom zijn de koopstromen van dagelijkse artikelen relatief klein en 
geven zij vooral een beeld van de relaties die bestaan tussen buurge-
meenten.

De relatieve koopstromen naar dagelijkse artikelen zijn weergeven 
bij een grootte van 5% of meer in afbeelding 4.10. Reusel-De Mier-
den, Bladel, Eersel, Veldhoven, Bergeijk en Valkenswaard vormen een 
netwerk van kris-kras relaties met andere gemeenten dan de steden 
Eindhoven of Helmond. Ook Asten en Someren laten opnieuw een dui-
delijke relatie zien; net als Oirschot en Best, en Laarbeek en Gemert. 
Dit alles is weergeven in afbeelding 4.11. Ten slotte is Cranendonck 
opnieuw georiënteerd op Weert. 

4.4 Conclusie
De analyse naar de forensen-, migratie- en voorzieningenstromen in de 
regio Zuidoost-Brabant zorgt ervoor dat een totaalbeeld kan worden 
geschetst van de regio, zoals te zien is in afbeelding 4.12 en 4.13. In 
de regio Zuidoost-Brabant zijn twee stadsgewesten te onderscheiden. 
De verdeling van gemeenten over stadsgewest Eindhoven en stads-
gewest Helmond is voor elk van de drie onderwerpen gelijk. Nuenen 
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Afbeelding 4.13 Totaalbeeld van kris-kras relaties in de regio Zuidoost-Brabant

Kris-kras relaties tussen Reusel-De 
Mierden, Bladel, Eersel, Veldho-
ven, Bergeijk, Waalre en Valkens-
waard.

Kris-kras relaties tussen Gemert-
Bakel en Heeze-Leende

Kris-kras relaties tussen Asten,
Someren en Deurne

Kris-kras relaties tussen Oirschot 
en Best

Kris-kras relaties tussen Laarbeek 
en Gemert-Bakel

Afbeelding 4.12 Totaalbeeld van de binnen- en buitenperiferieën in de regio 
Zuidoost-Brabant

Binnenperiferie van Eindhoven

Mogelijk binnenperiferie van 
Eindhoven

Buitenperiferie van Eindhoven

Binnenperiferie van Helmond

Buitenperiferie van Helmond

Onderdeel van de periferie van 
Waalre

Subcentrum Bladel
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c.a., Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Cranendonck en alle gemeenten 
ten westen van hen zijn georiënteerd op Eindhoven, terwijl Laarbeek, 
Someren en alle meer oostelijk gelegen gemeenten zich voornamelijk 
richten op Helmond. Dit beeld is vergelijkbaar met het beeld dat wordt 
geschetst door Hornis en Eck (2007) in hoofdstuk twee. Kijkend vanuit 
de stad Eindhoven wijzen zij dezelfde gemeenten aan behorende tot 
deze stad; afgezien van het feit dat zij ook de stad Helmond tot de 
buitenperiferie van Eindhoven rekenen. Hornis en Eck hebben immers 
geen rekening gehouden met de periferie van Helmond. Het feit dat 
Helmond gericht is op Eindhoven is echter een feit. De conclusie die 
hieruit kan worden getrokken is dan ook dat Helmond zowel onderdeel 
is van de periferie van Eindhoven als het centrum vormt van haar eigen 
periferie. Eindhoven is het dominante centrum van de regio Zuidoost-
Brabant.

De periferie van Helmond kan worden verdeeld in een binnen- en 
buitenperiferie. De binnenperiferie van Helmond bestaat enkel uit 
Helmond en Laarbeek; tot de buitenperiferie behoren de gemeenten 
Someren, Asten, Deurne en Gemert-Bakel. Stadsgewest Eindhoven is 
minder gemakkelijk af te bakenen.

Tot de binnenperiferie van stadsgewest Eindhoven lijken vooral de ge-
meenten Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Veldho-
ven, Waalre en Valkenswaard te behoren. Dit komt overeen met de 
binnenperiferie afgebakend door Vliegen (2005) in hoofdstuk twee. 
Inwoners van Heeze-Leende zijn sterk georiënteerd op Eindhoven wat 
betreft werkgelegenheid en winkelvoorzieningen, maar verhuizingen 
vinden niet vaak plaats tussen beide gemeenten. De conclusie van dit 
hoofdstuk is daarmee dat zij zich op de grens van de binnen- en buiten-
periferie van het stadsgewest bevindt. De gemeenten Oirschot en Ber-
geijk zijn ook gericht op Eindhoven, maar laten veelal kleine stromen 
zien in de richting van de stad en lijken daarom onderdeel van de  min-
der landelijke gemeenten in de buitenperiferie van de stad; Reusel-De 
Mierden lijkt de meest landelijke gemeente van de buitenperiferie. Tot 
slot horen ook Bladel, Eersel en Cranendonck tot deze buitenperiferie 
van de stad Eindhoven.

Bladel vormt een tweede centrum binnen polycentrisch stadsgewest 
Eindhoven. Met name Reusel-De Mierden is georiënteerd op deze ge-
meente; inwoners van Reusel-De Mierden kiezen vaker voor Bladel dan 
Eindhoven of Tilburg wat betreft werkgelegenheid, verhuizingen en 
aankopen. Eersel is op zowel Eindhoven als Bladel gericht en laat naar 
beide gemeenten kleine verkeersstromen zien. Bladel zelf is ondanks 
haar centrumfunctie nog altijd georiënteerd op Eindhoven en toont 
een vergelijkbare relatie met de stad als de gemeente Eersel.

Afbeelding 4.12 laat tot slot de positie van Cranendonck zien. Deze 
gemeente is zowel onderdeel van de buitenperiferie van stadsgewest 
Eindhoven als onderdeel van stadsgewest Weert. Werkgelegenheid 
zoeken de inwoners van Cranendonck vooral in Eindhoven, terwijl zij 
meer aankopen doen in Weert. Verhuisstromen zijn vergelijkbaar naar 
beide steden.

In afbeelding 4.13 is meer diepgang geboden in de buitenperiferie van 
de stadsgewesten. Ook in dit opzicht is de band van Cranendonck met 
de regio beperkt; zij heeft met geen buurgemeente van de SRE een 
sterke relatie. Te zien is dat Oirschot en Best, en ook Geldrop-Mierlo 
en Heeze-Leende, onderling sterk verbonden zijn. Daarnaast vormen 
Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Veldhoven, Waalre en 
Valkenswaard een bom van kris-kras relaties. De buitenperiferie van 
Helmond bestaat uit twee delen: enerzijds tonen Laarbeek en Gemert-
Bakel enkele banden en anderzijds zijn Asten, Someren en Deurne re-
gelmatig op elkaar georiënteerd.
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5 Demografische veranderingen

In het theoretisch kader werden verschillende typen demografische 
krimp beschreven. Enerzijds is er harde krimp, ontstaan door een 
veranderend geboorte- en sterftecijfer. Men krijgt gemiddeld minder 
kinderen, waardoor het geboortecijfer afneemt en ‘ontgroening’ ont-
staat. Het aantal mensen jonger dan 65 jaar neemt hierdoor geleidelijk 
af. Tegelijkertijd bereikt de babyboomgeneratie binnenkort de leeftijd 
van vijfenzestig jaar en blijven we steeds langer in leven. Het aantal 
mensen boven de 65 jaar neemt hierdoor juist toe en men spreekt van 
vergrijzing. Over enkele jaren zal het overlijden van deze doelgroep tot 
gevolg hebben dat de bevolking in aantal afneemt. Anderzijds is er ook 
zachte krimp, afhankelijk van migratiecijfers. Zo trekken bijvoorbeeld 
jonge, hoogopgeleide mensen naar de steden op zoek naar betere mo-
gelijkheden; de zogenaamde braindrain. Ook in Zuidoost-Brabant wor-
den beide vormen van demografische krimp verwacht. Men voorspelt 
dat de steden de minste gevolgen zullen ondervinden van demografi-
sche krimp, terwijl de landelijke gebieden – aan de randen van Noord-
Brabant – als eerste met krimp te maken krijgen. Omdat  er sprake is 
van huishoudensverdunning, zal de bevolkingskrimp al snel te merken 
zijn, terwijl huishoudenskrimp pas later op zal treden. Door deze ver-
schillende soorten krimp, bestaat dit hoofdstuk uit een aantal delen 
waarin de voorspelde bevolkingsgroei, huishoudensgroei, ontgroening 
en vergrijzing één voor één worden bekeken. 

De veranderingen in demografie zijn behandeld aan de hand van drie 
bronnen. De Provincie Noord-Brabant (2008), CBS (2009) en Primos 

(2009) hebben elk een prognose opgesteld voor de afzonderlijke ge-
meenten van de stadsregio Eindhoven. Zij hebben hun prognose ge-
baseerd op zowel harde als zachte krimp. In eerste instantie zijn de 
verschillende prognoses naast elkaar gelegd om onderling vergelijken 
mogelijk te maken. Vervolgens is ervoor gekozen om niet het gemid-
delde van deze prognoses te nemen, maar de prognose met de meest 
gemiddelde resultaten te kiezen. Op deze manier wordt verwacht het 
meest realistisch beeld te verschaffen. De keuze is gevallen op de prog-
nose van Primos uit 2009. Dit zal in de loop van het hoofdstuk worden 
beargumenteerd.

De getallen zijn gevisualiseerd met kaartmateriaal van de regio Zuid-
oost-Brabant. De ontwikkeling van verschillende demografische as-
pecten is weergeven in procenten. Een waarde van 100% duidt erop 
dat de factor in kwestie gelijk blijft en er sprake is van een constante 
situatie. De basiskaart met bijbehorende gemeentenamen is te vinden 
in afbeelding 4.1. Met kaart 2 – achterin dit verslag – kunnen aan de 
hierop volgende kaarten de gemeentenamen worden toegevoegd in-
dien gewenst. 

Zowel de genoemde cijfers als uitgebreid kaartmateriaal is te vinden 
in de bijlagen. Bijlage XI en XII geven informatie omtrent de verwach-
tingen van de bevolkingsomvang in elk van de gemeenten. Bijlage XIII 
en XIV gaan nader in op de leeftijdsveranderingen. Bijlage XV en XVI 
beschrijven de veranderingen in huishoudenssamenstelling en tot slot 

Nu inzicht is verkregen in de verdeling van stedelijk en landelijk gebied in de regio Zuidoost-Brabant, zal worden inge-
zoomd op de demografische krimp in de regio. Verwacht wordt dat veranderingen in de grootte en samenstelling van de 
bevolking het grootst zullen zijn in de plattelandsgemeenten van de regio Zuidoost-Brabant, terwijl de binnenperiferie 
van het stadsgewest nog enige tijd vrij zal blijven van krimp. Of deze theorie overeenkomt met de voorspellingen voor de 
regio zal in dit hoofdstuk worden uitgezocht. Daarnaast zal ook de verwachte demografische krimp inzicht kunnen geven 
in de verdeling van stad en land in de regio Zuidoost-Brabant.
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zijn in bijlage XVII en XVIII de verwachtingen wat betreft het aantal 
huishoudens in iedere gemeente te zien. Hieronder is een korte sa-
menvatting en conclusie gegeven.

5.1 Bevolkingsgroei
Elk van de drie bronnen heeft een prognose opgesteld voor de bevol-
kingsomvang tussen 2010 en 2040 in alle eenentwintig gemeenten. De 
drie prognoses zijn onder elkaar gezet ter vergelijking. Het resultaat 
hiervan is te vinden in bijlage XII. Het moment waarop de krimp haar 
intrede doet is benadrukt met een blauw kader. Voor bijna de helft van 
de gemeenten liggen deze ‘momenten van inslag’ van de verschillende 
prognoses maximaal 10 jaar uit elkaar; voor de andere helft is er nog 
veel verdeeldheid over dit moment. In de bijlage is te zien dat de prog-
nose van Primos het meest gemiddelde beeld geeft. Vaak geven Primos 
en één van beide andere bronnen dezelfde uitkomst of zit Primos tus-
sen beide andere schattingen in. Enkel wat betreft de gemeente Waal-
re verschilt Primos opmerkelijk van beide andere bevolkingsprognoses. 
Met in het achterhoofd deze uitzondering, is gekozen de bevolkings-
groei te weergeven aan de hand van de prognose van Primos. 

De prognose van Primos is niet alleen geanalyseerd wat betreft het 
genoemde ‘moment van inslag’ waarop de bevolkingskrimp voor het 
eerst zal plaatsvinden in een gemeente. Ook de verwachte verandering 
van de bevolkingsomvang tussen 2010 en 2040 in procenten met het 
jaar 2010 als nulmeting is bekeken. Afbeelding 4.2 vat beide gegevens 
samen. Geel gemarkeerd zijn de gemeenten die pas na 2030 krimp 
hoeven te verwachten en in 2040 meer inwoners zullen huisvesten 
dan in 2010; donker bruin zijn de gemeenten die al voor 2020 zullen 
krimpen en in 2040 minder inwoners zullen huisvesten dan in 2010.

De verdeling van stedelijk en landelijk gebied zoals is bepaald bij de 
afbakening van het stadsgewest in hoofdstuk 4 is niet hetzelfde als het 
beeld dat ontstaat in afbeelding 4.2. Men verwacht dat het stedelijk 

Afbeelding 5.1 Basiskaart regio Zuidoost-Brabant (http://www.sre.nl/web/show/id=67295)

gebied de minste gevolgen van de bevolkingskrimp zal hebben en het 
landelijk gebied het sterkst zal krimpen. Beide steden – Eindhoven 
en Helmond – en ook de stedelijke gemeenten Best, Son en Breugel, 
Veldhoven en Nuenen c.a. behoren dan ook in afbeelding 4.2 tot de 
gemeenten die pas na 2030 worden verwacht te gaan krimpen en 
in 2040 meer inwoners zullen huisvesten dan in 2010 het geval was. 
Echter, ook Asten behoort tot deze groep gemeenten terwijl zij tot de 
buitenperiferie van stadsgewest Helmond behoort. Tegelijkertijd be-
horen Valkenswaard, Laarbeek en Heeze-Leende tot de gemeenten die 
al vóór 2020 te maken zullen hebben met bevolkingskrimp en in 2040 
minder inwoners zullen hebben dan in 2010. In hoofdstuk 4 werden zij 
echter tot de binnenperiferie van een van beide stadsgewesten gere-
kend. De overige gemeenten die tot de sterk krimpende groep beho-
ren zijn de landelijke gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Bergeijk, 
Cranendonck, Gemert-Bakel en Deurne. Al met al kan worden gesteld 
dat de veranderingen in bevolkingsomvang naar verwachting niet 
exact overeenkomen met de afbakening stedelijk en landelijk gebied. 

In bijlage XI en XII is verder te zien dat het niet de steden Eindhoven en 
Helmond zijn die als laatste zullen gaan krimpen, maar dit wordt ver-
wacht voor de randstedelijke gemeenten Best, Son & Breugel en Nue-
nen c.a. De sterkste bevolkingsgroei in de regio wordt eveneens ver-
wacht voor Son en Breugel. De Jong en Van Duin (2009) verklaren dit 
aan de hand van het feit dat met name “jonge stellen vanuit de grote 
stad naar nieuwbouwlocaties verhuizen” in de gemeenten rondom de 
centrale stad. Mogelijk bezit de stad minder mogelijkheden tot groei.

5.2 Gezinnen met kinderen
Wat betreft de ontgroening van de regio is de verwachting vergelijk-
baar met die omtrent de veranderingen in bevolkingsomvang. Dit is 
weergeven in afbeelding 5.3. Gekeken is naar de veranderingen in de 
grootte van de leeftijdsgroepen 0 tot 14 jaar en 15 tot 64 jaar en de 
huishoudensgroep samenwonenden met kinderen. Een relatief grote 
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Afbeelding 5.2 Verandering van de bevolkingsomvang tussen 2010 en 2040 (Primos, 2009)

Afbeelding 5.3 Veranderingen in de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar en de 
huishoudenscategorie samenwonenden met kinderen (Primos, 2009)

Bevolkingskrimp na 2030 en 
bevolkingsgroei tussen 2010 en 2040

Bevolkingskrimp vóór 2020 en 
bevolkingsafname tussen 2010 en 
2040

Maximaal 20% afname van het aantal 
0- tot 14- en 15- tot 64-jarigen tussen 
2010 en 2040 en maximaal 10% af-
name van het aantal samenwonenden 
met kinderen.

Minimaal 20% afname van het aantal 
0- tot 14- en 15- tot 64-jarigen tussen 
2010 en 2040 en minimaal 10% af-
name van het aantal samenwonenden 
met kinderen..
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Afbeelding 5.4 Veranderingen in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder en de 
huishoudenscategorie alleenstaanden (Primos, 2009)

Afbeelding 5.5 Verandering van de huishoudenssomvang tussen 2010 en 2040 (Primos, 2009)

Maximaal 40% toename van het aan-
tal alleenstaande, maximaal 75% toe-
name van het aantal 65-plussers en 
maximaal 150% toename van het aan-
tal 75-plussers.

Minimaal 40% toename van het aan-
tal alleenstaande, minimaal 75% toe-
name van het aantal 65-plussers en 
minimaal 150% toename van het aan-
tal 75-plussers.

Huishoudenskrimp na 2040 en 
huishoudensgroei van meer dan 15% 
tussen 2010 en 2040

Huishoudenskrimp vóór 2040 en 
huishoudensgroei van maximaal 15% 
tussen 2010 en 2040
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hoven. Eveneens opvallend is dat de vergrijzing in Eersel daarentegen 
klein zal zijn. Heeze-Leende – dat hiervoor landelijke kenmerken ver-
toonde – laat nu haar stedelijke kant zien en verwacht een beperkte 
vergrijzing. Ook de overige stedelijke gemeenten laten geen grote toe-
name van ouderen en alleenstaanden zien.

5.4 Huishoudensgroei
Ten slotte is ook de huishoudensgroei geanalyseerd. Als gevolg van 
individualisering en de genoemde ontgroening en vergrijzing is er te-
genwoordig sprake van huishoudensverdunning. Dit zorgt ervoor dat 
huishoudenskrimp pas later begint dan bevolkingskrimp en de gevol-
gen ervan kleiner zijn. Zo zal de helft van de gemeenten in Zuidoost-
Brabant pas na 2040 met huishoudenskrimp te maken krijgen. Bron-
nen voor de huishoudensprognose zijn afkomstig van Primos (2009) en 
CBS (2009). Opnieuw zijn de prognoses onder elkaar gezet – te zien in 
bijlage XVIII – maar zij laten dit keer weinig verschillen zien. Daarom is 
gekozen om wederom de prognose van Primos te gebruiken. 

Afbeelding 5.5 laat zien welke gemeenten al vóór 2040 te maken zul-
len hebben met huishoudenskrimp en een beperkte huishoudensgroei 
te wachten staat; en welke gemeenten pas na 2040 in huishoudens-
omvang zullen krimpen en nog een sterke toename van het aantal 
huishoudens zullen meemaken. De theorie dat stedelijke gemeenten 
weinig veranderingen zullen ondergaan en vooral landelijke gemeen-
ten zullen krimpen, komt niet overeen met het beeld dat hier ontstaat. 
Beide steden – Eindhoven en Helmond – behoren tot de groep die een 
relatief sterke huishoudenskrimp te wachten staat. Wederom kan dit 
te maken hebben met beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de stad. 
Daarnaast horen enkele landelijke gemeenten tot deze groep – name-
lijk Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Cranendonck – en 
ook Valkenswaard en Heeze-Leende. 

afname van deze groepen duidt op sterke ontgroening; een kleine af-
name op beperkte gevolgen.

Opnieuw behoren beide steden – Eindhoven en Helmond – en ook 
de stedelijke gemeenten Best, Son en Breugel, Veldhoven en Nuenen 
c.a. tot de gemeenten met de minste veranderingen in de toekomst. 
Dit maal is ook de stedelijke gemeente Geldrop-Mierlo onderdeel van 
deze groep. Asten is wederom een uitzondering: een relatief landelijke 
gemeente waar de ontgroening beperkt zal zijn. De landelijke gemeen-
ten Bladel, Bergeijk, Cranendonck, Someren en Gemert-Bakel behoren 
tot de gemeenten die met een sterke ontgroening te maken gaan krij-
gen. Hetzelfde geldt voor de gemeente Heeze-Leende, gepositioneerd 
op de grens van stadsgewest Eindhoven. 

De conclusie kan opnieuw worden getrokken dat de werkelijkheid niet 
exact overeenkomt met de voorspelling dat demografische krimp in 
stedelijke gemeenten beperkt is en in landelijke gemeenten het grootst 
zal zijn. Maar de uitzonderingen zijn beperkt. Enkel de gemeente Asten 
en in mindere mate Heeze-Leende laten onverwachte voorspellingen 
zien.

5.3 Senioren
Vervolgens is gekeken naar de vergrijzing in de regio. Afbeelding 5.4 
laat zien welke gemeenten een sterke toename van alleenstaanden, 
65-plussers en 75-plussers laten zien en waar de toename relatief klein 
is. Door naar de eerste groep te kijken, valt op dat ook hier de uit-
zonderingen op de regel beperkt zijn en in het algemeen de landelijke 
gemeenten de sterkste krimp zullen meemaken. De landelijke gemeen-
ten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Bergeijk, Cranendonck, So-
meren, Asten, Deurne en Gemert-Bakel staat een sterke vergrijzing te 
wachten. Opvallend is dat hetzelfde geldt voor de gemeenten Best en 
Nuenen c.a; onderdeel van de binnenperiferie van stadsgewest Eind-

Afbeelding 5.6 Conclusie ten aanzien van de demografische veranderingen

Zwakke demografische krimp in min-
stens drie van de vier voorgaande af-
beeldingen

Sterke demografische krimp in min-
stens drie van de vier voorgaande af-
beeldingen
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vult. De gemeenten die volgens afbeelding 5.6  te maken hebben met 
beperkte demografische krimp dan wel sterke demografische krimp, 
kunnen ook wel worden gecategoriseerd als respectievelijk de vijf 
meest stedelijke gemeenten en de vijf meest landelijke gemeenten. De 
conclusie die hierdoor ontstaat is te zien in afbeelding 5.7; ingetekend 
in de abstracte basiskaart uit afbeelding 4.1.

Tot slot moet worden teruggegrepen naar paragraaf 5.1. Hier werd 
verteld dat de prognose van Primos (2009) kon worden gehanteerd op 
voorwaarde dat rekening werd gehouden met de afwijking ten aanzien 
van de gemeente Waalre. Volgens Primos zou deze gemeente immers 
te maken krijgen met sterkere bevolkingskrimp dan de voorspellingen 
van de andere bronnen uitwijzen. In geen van de voorgaande afbeel-
dingen behoort Waalre tot de groep met sterke dan wel zwakke demo-
grafische krimp. In combinatie met het gegeven dat de voorspelling 
van Primos enigszins pessimistisch kan zijn, moet worden opgemerkt 
dat Waalre mogelijk behoort tot de gemeenten met relatief weinig de-
mografische krimp in de toekomst.

Het aantal huishoudens zal het sterkst toenemen in de gemeenten die 
behoren tot de binnenperiferie van stadsgewest Eindhoven en geheel 
stadsgewest Helmond. Met name in Best, Veldhoven, Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo, maar ook in Waalre, Son en Breugel, Laarbeek, Ge-
mert-Bakel, Deurne, Asten en Someren wordt een sterke huishoudens-
groei verwacht en zal de krimp pas laat plaatsvinden. Tot slot behoort 
Oirschot tot deze groep; al is zij een relatief landelijke gemeente. Het 
totaalbeeld dat ontstaat omtrent de huishoudenskrimp is enigszins 
vreemd, maar lijkt te kunnen worden verklaard door beperkte uitbrei-
dingsmogelijkheden in de stad.

5.5 Conclusie
Aan de hand van de voorgaande informatie kunnen een aantal con-
clusies worden getrokken. Ten eerste laat afbeelding 5.6 zien welke 
gemeenten in drie van de vier gevallen te maken heeft met sterke dan 
wel zwakke demografische krimp. Hiervoor zijn afbeelding 5.2 tot en 
met 5.5 gecombineerd. Als resultaat komen tien gemeenten naar vo-
ren. Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel en Veldhoven laten in 
het algemeen weinig veranderingen zien, terwijl Reusel-De Mierden, 
Bladel, Bergeijk, Cranendonck en Gemert-Bakel sterke demografische 
krimp te wachten staat. Afbeelding 5.2 tot en met 5.5 verdeelden de 
regio Zuidoost-Brabant geen van alle in complete overeenstemming 
met de afbakening van het stadsgewest. Afbeelding 5.6 demonstreert 
echter duidelijk de genoemde theorie dat stedelijke gemeenten wei-
nig krimp hoeven te verwachten en landelijke gemeenten sterk zullen 
krimpen. Kortom, men kan stellen dat demografische krimp niet op 
ieder vlak de stad-land verdeling zal laten zien, maar in het algemeen 
in overeenstemming is met deze voorspelling.

Deze analyse naar demografische veranderingen laat een nieuwe ver-
deling van de regio zien, die de afbakening van het stadsgewest aan-

Afbeelding 5.7 Conclusie stad en land in de regio Zuidoost-Brabant 

Meest stedelijke gemeenten

Meest landelijke gemeenten
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6 Specifieke kenmerken

In hoofdstuk twee werd al het citaat van Latten (2009, p.6) aangehaald 
dat luidt: “Het dorp wordt meer dorp en de stad wordt meer stad.” 
Door de demografische krimp in Zuidoost-Brabant zullen de stedelijke 
gemeenten steeds stedelijker worden, terwijl plattelandsgemeenten 
steeds landelijker zullen zijn. Steden worden gekenmerkt door een 
dynamisch stadscentrum, opleidingscentra, ontmoetingscentra, be-
zoekersintensieve bovenlokale voorzieningen en knooppunten van in-
frastructuur. Dorpen daarentegen bieden rust en ruimte, hebben aan-
dacht voor leefbaarheid en spelen een belangrijke rol voor recreatie, 
toerisme, agrarische activiteiten, streekproducten, groene woonmili-
eus en de kleinschalige zorgeconomie. Zij hoeven enkel nog woningen 
en voorzieningen te realiseren voor migratiesaldo nul. 

Het is belangrijk dat beide gezichten aanwezig zijn in de regio om de 
kwaliteit van het gebied te verhogen. De provincie stuurt gemeenten 
dan ook om in te spelen op het eigen karakter en de eigen kwalitei-
ten. Dorp en stad hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Steden 
zijn gebaat bij de groene woonmilieus, landschappelijke kwaliteiten 
en recreatiemogelijkheden van landelijke gebieden, terwijl kleinere 
kernen profijt hebben van de werkgelegenheid en het regionaal top-
voorzieningenniveau dat het economisch profiel  van de stad met zich 
meebrengt. Als stad en land zich op basis van hun eigen kwaliteiten 
ontwikkelen, zal dit beide typen gemeenten ten goede komen. Daar-
naast zal lokaal maatwerk de concurrentie verkleinen. Gemeenten zul-
len de krimp op verschillende manieren aanpakken en niet in elkaars 
vaarwater terechtkomen.

De specifieke kenmerken van elk van de eenentwintig gemeenten 
moeten worden onderzocht om te weten op welke aspecten de ge-
meenten zich in de toekomst moeten richten. In hoofdstuk drie zijn 
de specifieke kenmerken verdeeld in vijf factoren. Dit zijn de bereik-
baarheid, de veiligheid, het sociaal-economisch klimaat, de woning en 
woonomgeving, en de verschillende voorzieningen van de gemeenten. 
Deze aspecten zijn bepaald aan de hand van de Provincie Noord-Bra-
bant (2009) en Leeuwen en Deijkers (2010). De voorzieningen zijn ver-
volgens verdeeld over noodzakelijke voorzieningen - zoals medische 
en educatieve voorzieningen, en dagelijkse winkelvoorzieningen - en 
voorzieningen op het gebied van leisure. Deze laatste groep voorzie-
ningen bestaat uit niet-dagelijkse winkelvoorzieningen, groenvoorzie-
ningen buiten de bebouwde kom, horeca-, culturele en recreatieve 
voorzieningen en overnachtingslocaties. Voor voorzieningen op het 
gebied van horeca, cultuur, recreatie en overnachting is onder andere 
gebruik gemaakt van informatie van de Regio-VVV Zuidoost-Brabant 
(2011). Hiervoor is gekozen om eenheid in de gegevens te krijgen. Deze 
informatie is mogelijk beïnvloed door de mate van promotie die is ge-
hanteerd door de gemeenten. 

Elk van de genoemde factoren is geanalyseerd, in kaartmateriaal ver-
werkt en van een toelichting voorzien. Bijlagen XIX tot en met XXX  la-
ten dit voor elk van de factoren afzonderlijk zien. In dit hoofdstuk zijn 
de factoren gecombineerd om tot een volledig beeld van de regio te 
komen.

De laatste stap van het in beeld brengen van de regio Zuidoost-Brabant betreft een analyse naar de specifieke ken-
merken van de eenentwintig gemeenten. De provincie Noord-Brabant laat weten het belangrijk te vinden dat er wordt 
ingespeeld op het karakter en de kwaliteit van iedere gemeente. Door lokaal maatwerk wordt de concurrentie tussen de 
verschillende gemeenten verkleind en wordt de kracht van de regio versterkt. Ruim vijftig fysieke en sociale kenmerken 
zijn op een rijtje gezet en aan de hand van een clusteranalyse omgezet in een regionaal overzicht. Hieruit blijkt dat de 
regio kan worden verdeeld in een viertal clusters die van elkaar worden onderscheiden door een aantal kenmerkende 
eigenschappen.
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6.1 Clusteranalyse
In hoofdstuk drie is besproken dat het combineren van de genoemde 
factoren moet gebeuren aan de hand van een clusteranalyse. De ver-
schillende aspecten zijn uitgesplitst in 52 attributen te vinden in tabel 
6.1. Voor elk van de 21 objecten - de gemeenten in de regio Zuidoost-
Brabant - zijn de waarden voor de attributen ingevuld. Het resultaat 
hiervan is een zogenaamde datamatrix die te zien is in bijlage XXXI. 
De volgende stap van de clusteranalyse is het standaardiseren van de 
waarden van de attributen aan de hand van Z-scores. Standaardiseren 
zorgt ervoor dat aan de attributen geen gewicht wordt verbonden en 
door het gebruikt van Z-scores worden de extreme cases zo min moge-
lijk benadrukt. Dit standaardiseren is gebeurd met SPSS. 

Vervolgens kan worden overgegaan tot clustering. Met SPSS is op de 
gestandaardiseerde datamatrix een hiërarchische clusteranalyse uit-
gevoerd voor de 21 objecten aan de hand van de 52 attributen. Het 
resultaat in de vorm van een dendrogram is te zien in afbeelding 6.1. 
Op de y-as zijn de objecten weergeven en op de x-as is de ‘squared 
euclidean distance’ te zien. 

Zoals beschreven in hoofdstuk drie zijn er twee manieren om het den-
drogram  door te knippen en om te zetten in clusters. De error zal het 
kleinst zijn als ervoor wordt gekozen om het dendrogram door te knip-
pen daar waar de genoemde ‘squared euclidean distance’ tussen de 
clusters het grootst is. Ook kan echter de voorkeur voor een bepaald 
aantal clusters worden uitgesproken. Als wordt gekozen voor de eerste 
optie, zal het dendrogram moeten worden doorgesneden op snijpunt 
1 in afbeelding 6.1. Dan ontstaan twee clusters: Eindhoven en de ove-
rige gemeenten. Het volgende snijpunt leidt tot een verdeling in drie 
clusters, te weten Eindhoven, Helmond en de overige gemeenten in de 
regio. Voor beide geldt dat het aantal clusters erg laag is en voor een 
gedifferentieerder en informatiever beeld beter een volgend snijpunt 
kan worden gekozen. Hierna zijn de afstanden bij clustering van verge-
lijkbare grootte en is de in hoofdstuk drie genoemde ‘error’ bij iedere 
keuze even groot. Het eerstvolgende snijpunt geeft echter direct een 
interessante verdeling van de regio in vier clusters. Deze clusters zijn de 
stad Eindhoven, de stad Helmond, de gemeenten in de binnenperiferie 
van de steden en Cranendonck, en de gemeenten in de buitenperiferie 
van de steden. In afbeelding 6.2 zijn deze clusters gevisualiseerd. 

6.2 Kenmerken van clusters
Vervolgens is het interessant om te weten wat de kenmerken zijn van 
elk van de vier clusters om zo te zorgen dat de gemeenten in kunnen 
spelen op hun specifieke kwaliteiten. Per cluster zijn de gemiddelde 
waarden van de attributen berekend. De resultaten hiervan zijn te zien 
in bijlage XXXII. Gekeken is of de attributen verschillend zijn voor de 
categorieën stad - zowel Eindhoven als Helmond - de gemeenten in de 
binnenperiferie van het stadsgewest en de gemeenten in de buitenpe-
riferie. Tien attributen laten geen duidelijke verdeling zien. De overige 
attributen zijn verwerkt in de tabellen op pagina 42 en 43. 

De attributen zijn verdeeld over drie tabellen. Voor de meeste attri-
buten geldt dat zij sterk zijn in de stad en zwak zijn op het platteland 
of andersom. Hierbij neemt cluster drie - de binnenperiferie - een tus-
senpositie in. Een voorbeeld is de wegendichtheid van een gemeente. 
Zo hebben steden een erg hoge wegendichtheid, de meest landelijke 
gemeenten een hele lage wegendichtheid en beschikken de gemeen-
ten in de binnenperiferie van een stadsgewest over tussenliggende 
waarden. Deze attributen zijn verwerkt in tabel 6.2. 

Daarnaast zijn er enkele attributen waarbij de gemeenten uit de bin-
nenperiferie gebruik maken van de faciliteiten in de stad. Deze attri-
buten zijn sterk in de stad en zwak in de binnenperiferie, terwijl in 
dit geval de buitenperiferie een tussenliggende positie inneemt. Een 
voorbeeld hiervan zijn de uitgaansgelegenheden. De steden bezitten 
de meeste uitgaansgelegenheden. Jongeren uit de kernen grenzend 
aan deze steden maken gebruik van deze voorzieningen en niet van die 
in hun eigen gemeente; de gemeenten in de binnenperiferie hebben 
dan ook een beperkt aanbod aan uitgaansgelegenheden. Gemeenten 

Tabel 6.1 Attributen clusteranalyse

Bereikbaarheid
1. Aantal treinstations
2. Aanwezigheid snelweg
3. Wegendichtheid
Veiligheid
4. Waardering verkeersveiligheid
5. Waardering sociale veiligheid
Sociaal-economisch
6. Aantal banen per 1000 inwoners 
7. Percentage gepensioneerden
8. Percentage nietwerkzamen
9. Waardering welstand
Woonomgeving
10. Woningdichtheid
11. Percentage huurwoningen
12. Woningwaarde *1000
13. Aantal hectare park
14. Aantal hectare sportterein
15. Oordeel publieke ruimte
16. Oordeel samenstelling bevolking
17. Oordeel sociale samenhang
Gezondheidszorg
18. Aantal ziekenhuizen
19. Gemiddelde afstand tot huisarts
20. Gemiddelde afstand tot apotheek
21. Gemiddelde afstand tot fysiotherapeut
22. Oordeel tandartsen
Onderwijs
23. Gemiddelde afstand tot basisschool
24. Gemiddelde afstand tot middelbare school
25. Gemiddelde afstand tot bibliotheek
26. Aantal instanties hoger onderwijs
27. Aantal instanties MBO
28. Aantal instanties speciaal voorgezet onderwijs
29. Aantal instanties speciaal basisonderwijs
Winkel
30. Gemiddelde afstand tot dagelijkse winkelvoorziening
31. Oppervlak dagelijkse winkelvoorz. per 1.000 inwoners
32. Oppervlak niet-dagelijkse winkelvoorz. per 1.000 inw.
33. Totaaloppervlak niet-dagelijkse winkelvoorzieningen
Groen
34. Aantal hectaren bos en open terrein
35. Aantal hectaren agrarisch terrein
Horeca
36. Gemiddelde afstand tot café
37. Gemiddelde afstand tot cafetaria
38. Gemiddelde afstand tot restaurant
39. Aantal uitgaansgelegenheden
Culturele voorzieningen
40. Aantal musea
41. Aantal panden van historische architectuur
42. Aantal theaters
Recreatieve voorzieningen
43. Aantal zwembaden of recreatieplassen
44. Aantal sauna- of beautyvoorzieningen
45. Aantal attracties
46. Aantal sportieve activiteiten
Overnachtingslocaties
47. Aantal hotels
48. Aantal particuliere vakantiewoningen
49. Aantal bungalowparken
50. Aantal campings
51. Aantal groepsaccommodaties
52. Aantal B&B’s
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Afbeelding 6.1 Dendrogram uit hiërarchische clusteranalyse via SPSS

Gemert-Bakel

Someren

Asten

Bladel

Eersel

Heeze-Leende
Reusel-De Mierden

Deurne

Oirschot

Bergeijk

Geldrop-Mierlo

Valkenswaard

Best

Nuenen c.a.

Laarbeek

Waalre

Cranendonck

Veldhoven

Son en Breugel

Helmond

Eindhoven

Afbeelding 6.2 Vier clusters naar aanleiding van de specifieke kenmerken

Cluster 1 Stad Eindhoven

Cluster 2 Stad Helmond

Cluster 3 Binnenperiferie

Cluster 4 Buitenperiferie

Snijpunt 1Snijpunt 2Snijpunt 3
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Hoge wegendichtheid.

Hoge woningdichtheid, veel 
huurwoningen en een lage 
woningwaarde. Veel park en 
plantsoen en weinig sport-
terrein. Een lage sociale sa-
menhang en een lage sociale 
veiligheid.

Minstens één ziekenhuis en 
een relatief kleine afstand tot 
de huisarts, apotheek en fy-
siotherapeut.

Minstens één opleiding in 
het hoger onderwijs en MBO, 
speciaal basisonderwijs en 
een relatief kleine afstand tot 
de basisschool, middelbare 
school en bibliotheek.

Een relatief kleine afstand tot 
de dagelijkse winkelvoorzie-
ningen en een groot opper-
vlak aan niet-dagelijkse win-
kelvoorzieningen.

Weinig bos en open terrein, 
en weinig agrarisch terrein.

Een relatief kleine afstand 
tot cafetaria en restaurants, 
weinig campings en geen par-
ticuliere vakantiewoningen, 
bungalowparken en groeps-
accommodaties.

     Steden  Binnenperiferie Buitenperiferie

Geen hoge of lage wegen-
dichtheid.

Tussenliggende waarden voor 
de woonomgeving.

Soms een ziekenhuis en de 
afstanden tot de huisarts, 
apotheek en fysiotherapeut 
hebben een tussenliggende 
waarde.

Soms een opleiding in het ho-
ger onderwijs en MBO, spe-
ciaal basisonderwijs en tus-
senliggende waarden voor de  
afstand tot de basisschool, 
middelbare school en biblio-
theek.

Tussenliggende waarden 
voor de afstand tot dagelijkse 
winkelvoorzieningen en de 
grootte van het oppervlak 
aan niet-dagelijkse winkel-
voorzieningen.

Tussenliggende waarden 
voor het oppervlak aan bos 
en open terrein, en agrarisch 
terrein.

Tussenliggende waarden 
voor de afstand tot cafetaria 
en restaurants en het aantal 
campings, particuliere vakan-
tiewoningen, bungalowpar-
ken en groepsaccommoda-
ties.

Lage wegendichtheid.

Lage woningdichtheid, weinig 
huurwoningen en een hoge 
woningwaarde. Weinig park 
en plantsoen en veel sport-
terrein. Een hoge sociale sa-
menhang en een hoge sociale 
veiligheid.

Geen ziekenhuis en een rela-
tie grote afstand tot de huis-
arts, apotheek en fysiothera-
peut.

Geen opleiding in het hoger 
onderwijs, zelden een MBO-
opleiding, zelden speciaal ba-
sisonderwijs en een relatief 
grote afstand tot de basis-
school, middelbare school en 
bibliotheek.

Een relatief grote afstand tot 
de dagelijkse winkelvoorzie-
ningen en een klein opper-
vlak aan niet-dagelijkse win-
kelvoorzieningen.

Veel bos en open terrein en 
veel agrarisch terrein.

Een relatief grote afstand 
tot cafetaria en restaurants, 
veel campings, particuliere 
vakantiewoningen, bunga-
lowparken en groepsaccom-
modaties.

Tabel 6.2 Attributen met overgang steden-binnenperiferie-buitenperiferie
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Tabel 6.3 Attributen met overgang steden-buitenperiferie-binnenperiferie

Speciaal voortgezet onder-
wijs aanwezig.

Relatief veel sportieve acti-
viteiten, attracties, zwemba-
den en/of recreatieplassen, 
theaters en uitgaansgele-
genheden en minstens één 
sauna- of beautyvoorziening.

     Steden  Binnenperiferie Buitenperiferie

Speciaal voortgezet onder-
wijs zelden aanwezig.

Relatief weinig sportieve ac-
tiviteiten, attracties, zwem-
baden en/of recreatieplassen 
en uitgaansgelegenheden en 
soms een theater en sauna- 
of beautyvoorziening.

Speciaal voortgezet onder-
wijs soms aanwezig.

Gemiddelde waarden voor 
het aantal sportieve activitei-
ten, attracties, zwembaden 
en/of recreatieplassen, the-
aters, sauna- of beautyvoor-
zieningen en uitgaansgele-
genheden.

Tabel 6.4 Overige attributen

Een slechte welstand en 
slechte samenstelling van de 
bevolking. Tussenliggende 
waarden voor de publieke 
ruimte.

Een grote afstand tot een café 
en tussenliggende waarden 
voor de hoeveelheid histori-
sche architectuur. 

     Steden  Binnenperiferie Buitenperiferie

Een goede welstand en goe-
de samenstelling van de be-
volking. Een goede publieke 
ruimte. 

Een grote afstand tot een café 
en weinig historische archi-
tectuur.

Een goede welstand en goede 
samenstelling van de bevol-
king. Een slechte publieke 
ruimte.

Een kleine afstand tot een 
café en veel historische archi-
tectuur.
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in de buitenperiferie van het stadsgewest zijn te ver verwijderd van de 
stad om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen; deze afstand 
is voor jongeren immers niet te fietsen. Daarom bezitten in dit geval 
de gemeenten in de buitenperiferie tussenliggende waarden. Tabel 6.3 
geeft de attributen weer die op deze manier verdeeld zijn over de re-
gio. 

Tot slot zijn er enkele attributen die op geen van beide manieren kun-
nen worden gecategoriseerd. Deze zijn in tabel 6.4 te vinden. Aan de 
hand van deze drie tabellen kunnen de specifieke kenmerken van de 
verschillende typen gemeenten op een rijtje worden gezet.

In hoofdstuk twee werden de kenmerken van steden genoemd. Zij vor-
men knooppunten van infrastructuur en zijn op verschillende vlakken 
een centrum in de regio. Uit de clusteranalyse blijkt dan ook dat Eind-
hoven en Helmond een hoge wegendichtheid hebben en bovenlokale 
voorzieningen bezitten op het gebied van opleiding, gezondheidszorg, 
winkelen en ontmoeten. Met ontmoeten doelt men op recreatieve en 
horecagerelateerde voorzieningen. Daarnaast wordt de woonomge-
ving in de stad gekenmerkt door een hoge woningdichtheid en veel 
park en plantsoen in plaats van groen buiten de bebouwde kom.

Voor de randstedelijke gemeenten geldt op de meeste vlakken dat de 
waarden van attributen ligt tussen die van stad en platteland. Speci-
aal voortgezet onderwijs, recreatieve voorzieningen en horecagere-
lateerde voorzieningen bezitten zij daarnaast relatief weinig. Op deze 
gebieden kan de stad immers als voorzieningenbron worden gebruikt. 
Daarnaast bezitten randstedelijke gemeenten relatief weinig histori-
sche architectuur. De sterke kant van deze cluster is zichtbaar in de pu-
blieke ruimte, de welstand van de bevolking en de samenstelling ervan. 

Tot slot kunnen ook de landelijke gemeenten worden gekenmerkt aan 
de hand van tabel 6.2 tot en met 6.4. In hoofdstuk twee werd al aan-
gehaald dat landelijke gemeenten zich kenmerken door rust en ruimte, 
landschappelijke kwaliteiten, recreatiemogelijkheden, toerisme, agra-
rische activiteiten en streekproducten. Dorpen hebben aandacht voor 
leefbaarheid, kleinschalig wonen en de kleinschalige zorgeconomie. 
Uit de clusteranalyse blijkt dat ook de landelijke gemeenten van de 
regio Zuidoost-Brabant hieraan voldoen. Zij hebben een relatief lage 
wegen- en woningdichtheid. Er is veel bos en open terrein, veel agra-
risch terrein, veel sportterrein, veel historische architectuur en er zijn 
veel campings, particuliere vakantiewoningen, bungalowparken en 
groepsaccommodaties. Verder wordt de woonomgeving gekenmerkt 
door een hoge woningwaarde en een hoge sociale veiligheid, en de 
bevolking door een grote sociale samenhang, een goede samenstelling 
van de bevolking en een goede welstand.

6.3 Conclusie
Naar aanleiding van de clusteranalyse kan men een aantal zaken con-
cluderen. Ten eerste blijkt dat dezelfde grens die is getrokken tussen 
de binnen- en buitenperiferie naar aanleiding van de forensen-, migra-
tie- en voorzieningenstromen, ook kan worden getrokken wat betreft 
de specifieke kwaliteiten van gemeenten. In dit geval behoort Heeze-
Leende tot de landelijke gemeenten. De kwaliteiten die behoren bij 
stedelijke dan wel landelijke gemeenten komen overeen met die uit de 
theorieën in hoofdstuk twee. 

Opvallend is dat Eindhoven en Helmond beide als een aparte cluster 
worden gezien. Zij zijn niet zomaar onderdeel van het stedelijk gebied, 
maar vormen een aparte groep. Aan de hand van de euclidean distan-
ces tussen de clusters bij de clusteranalyse kan zelfs worden gesteld 
dat het verschil tussen Eindhoven en de overige clusters het grootst 
is en vervolgens ook het verschil tussen beide steden en de overige 
gemeenten behoorlijk is. Het verschil tussen de binnen- en buitenperi-
ferie van beide steden is duidelijk aanwezig, maar niet zo groot als het 
verschil tussen de stad en haar omgeving. 

Tot slot levert de clusteranalyse resultaten voor de gemeente Cra-
nendonck. De specifieke kenmerken van Cranendonck zijn volgens 

de analyse gelijk aan die van een randstedelijke gemeente. In de re-
gio Zuidoost-Brabant is Cranendonck echter een landelijke gemeente. 
Tegelijkertijd behoort Cranendonck tot het stadsgewest Weert. De 
stedelijke kenmerken van Cranendonck kunnen ontstaan doordat de 
gemeente behoort tot de binnenperiferie van Weert.

Belangrijk is het dat de landelijke en stedelijke gemeenten inspelen op 
de kwaliteiten die zij hebben volgens de cluster waartoe zij behoren. 
Op die manier zal de concurrentie in de regio worden verminderd en 
de kracht van de regio toenemen.
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7 Regionaal overzicht

De werking van de regio Zuidoost-Brabant kan niet aan de hand van 
één enkele kaart worden uitgelegd. Allereerst is er sprake van een po-
lycentrisch systeem. Centra van verschillende grootte, zowel binnen als 
buiten de regio, hebben invloed op de gemeenten in de regio Zuidoost-
Brabant. Dit wordt beschreven in paragraaf 7.1. Daarnaast kunnen de 
gemeenten in de regio - zowel de centra als de overige gemeenten 
- worden gecategoriseerd op basis van de mate van stedelijkheid dan 
wel landelijkheid die zij bezitten. Paragraaf 7.2 tot en met 7.4 beschrij-
ven de regio in dit perspectief en worden hierbij ondersteund door 
tabel 7.1. Ten slotte zijn er kris-kras relaties te benoemen tussen de 
kleinere kernen in de regio, beschreven in paragraaf 7.5. Door elk van 
deze aspecten te combineren, ontstaat een totaaloverzicht van de wer-
king van de regio Zuidoost-Brabant.

7.1 Polycentrisme
In afbeelding 7.1 zijn de centra weergeven die zich bevinden in of in-
vloed hebben op de regio Zuidoost-Brabant. Het meest opvallende 
centrum in de regio is de stad Eindhoven. Zij is de grootste stad in de 
regio en tevens het centrum van het stadsgewest Eindhoven. Ook Hel-
mond is een groot centrum in de regio en de kern van een stadsgewest. 
Helmond heeft echter tevens  te maken met de stedelijke invloedssfeer 
van Eindhoven en is onderdeel van stadsgewest Eindhoven. Beide cen-
tra vertonen de karakteristieken van een stad.

Binnen stadsgewest Eindhoven bevindt zich een derde centrum. De ge-
meente Bladel vormt een subcentrum binnen dit stadsgewest. Haar rol 
als centrum is beperkt en enkel Reusel-De Mierden maakt veel gebruik 
van dit centrum. Bladel vertoont dan ook niet de kenmerken van een 
stad, maar die van een landelijke gemeente. 

Voordat de stap kan worden gemaakt naar het volgende hoofdstuk en de beleidsmakers van verschillende gemeenten 
kunnen worden benaderd, zal een overzicht moeten worden gemaakt van de informatie die is vergaard in de voor-
gaande drie hoofdstukken. Er is een beeld ontstaan van de regio  Zuidoost-Brabant waarbij gemeenten kunnen worden 
ingedeeld in een aantal groepen met bepaalde kenmerken. Het beschrijven van dit beeld leidt tot beantwoording van 
deelvraag vier.

Tot slot vormt de stad Weert een belangrijk centrum buiten de regio 
Zuidoost-Brabant, maar met een zekere invloed op de regio. Terwijl de 
gemeente Cranendonck behoort tot kaderwetgebied Zuidoost-Brabant 
lijkt zij meer onderdeel uit te maken van stadsgewest Weert dan van 
stadsgewest Eindhoven. Cranendonck kan beter niet worden gezien 
als een onderdeel van de buitenperiferie van stadsgewest Eindhoven, 
maar zal worden beschreven als onderdeel van stadsgewest Weert. 

7.2 Steden
Zoals genoemd vormen de centra Eindhoven en Helmond de kern van 
een stadsgewest en vertonen zij de kenmerken van een stad. Hiermee 
zijn zij opvallend anders dan de omliggende gemeenten. Veel grote 
forensen-, migratie- en voorzieningenstromen zijn gericht op deze ge-
meenten. De bevolkingskrimp begint hier relatief laat en de verande-
ringen in huishoudens- en leeftijdssamenstelling zijn relatief klein. De 
huishoudenskrimp doet wel relatief vroeg zijn intrede in beide steden.  
Verder vertonen de steden duidelijk andere kenmerken dan andere 
gemeenten. De wegen- en woningdichtheid in de steden is groot en zij 
bezitten bovenlokale voorzieningen op het gebied van zorg, educatie, 
winkelen, horeca en recreatie. Tot slot is er veel park en plantsoen, 
maar weinig groen buiten de bebouwde kom. Eindhoven vormt het 
grootste centrum in de regio en wordt het sterkst gekenmerkt door bo-
venstaande aspecten. In Helmond is in mindere mate sprake van deze 
eigenschappen.

7.3 Binnenperiferie
Afbeelding 7.2 en 7.3 geven respectievelijk stadsgewest Eindhoven  en 
stadsgewest Helmond weer. Zoals zojuist beschreven onderscheidt de 
stad zich duidelijk van de omliggende gemeenten. Daarnaast is er ver-
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schil tussen gemeenten rondom de stad die behoren tot de binnenpe-
riferie van het stadsgewest en de landelijke gemeenten daaromheen 
die onderdeel zijn van de buitenperiferie. Dit geldt voor zowel stadsge-
west Eindhoven als stadsgewest Helmond. Tot de binnenperiferie van 
stadsgewest Eindhoven behoren Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., 
Geldrop-Mierlo, Waalre, Veldhoven en Valkenswaard. De binnenperi-
ferie van stadsgewest Helmond bestaat enkel uit de gemeente Laar-
beek.

Voor gemeenten in de binnenperiferie van het stadsgewest geldt dat  
de forensen-, migratie- en voorzieningenstromen naar de stad opmer-
kelijk vaker voorkomen dan het geval is voor de meer landelijke ge-
meenten. Gemeenten in de binnenperiferie van het stadsgewest be-
horen dan ook tot hetzelfde arbeids-, woning- en verzorgingsgebied 
als de stad, terwijl de overige gemeenten buiten de grenzen van dit 
gebied vallen. De krimp in de binnenperiferie is in het algemeen niet 
groot. In Best, Son en Breugel en Veldhoven zal zelfs de minste krimp 
van de regio te verwachten zijn. De eigenschappen van gemeenten in 
de binnenperiferie van het stadsgewest vormen in veel gevallen een 
overgang van stad naar land. Daarnaast is kenmerkend dat deze ge-
meenten veelal weinig voorzieningen hebben op het gebied van speci-
aal voortgezet onderwijs, recreatie en horeca. Zij maken in dit opzicht 
gebruik van de voorzieningen in de stad. Verder bezitten gemeenten in 
de binnenperiferie van het stadsgewest relatief weinig historische ar-
chitectuur, maar blinken daarentegen uit in  een goede publieke ruimte 
en huisvesten een bevolking met een sterke welstand en een goede 
samenstelling. 

7.4 Buitenperiferie
De gemeenten die in afbeelding 7.2 en 7.3 donkergrijs zijn gemarkeerd 
behoren tot de buitenperiferie van respectievelijk stadsgewest Eindho-
ven en stadsgewest Helmond. Tot de buitenperiferie van stadsgewest 
Eindhoven behoren de gemeenten Heeze-Leende, Oirschot, Eersel, 
Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden; in de buitenperiferie van stads-
gewest Helmond liggen Asten, Someren, Deurne en Gemert-Bakel.

Daarnaast geldt voor nog twee gemeenten dat zij onderdeel zijn van 
de buitenperiferie van stadsgewest Eindhoven, maar zij hebben tege-
lijkertijd een dominantere positie elders in de regio. Helmond is naast 
centrum van haar eigen stadsgewest onderdeel van de buitenperiferie 
van stadsgewest Eindhoven en Cranendonck  behoort in grotere mate 
tot stadsgewest Weert dan tot stadsgewest Eindhoven. De invloed van 
Tilburg reikt tot Reusel-De Mierden, maar is niet zo sterk als die van 
Eindhoven. 

De gemeenten die in eerste instantie onderdeel zijn van de buiten-
periferie van beide stadsgewesten voldoen aan een aantal specifieke 
kenmerken van de landelijke gemeenten in de regio. Dat betekent 
een lage dichtheid van wegen en woningen, veel bos en open terrein, 
veel agrarisch terrein, veel sportterrein, veel historische architectuur 
en veel campings, particuliere vakantiewoningen, bungalowparken en 
groepsaccommodaties. Daarnaast geldt een woonomgeving met een 
hoge leefbaarheid: een hoge sociale veiligheid, een grote sociale sa-
menhang, een goede samenstelling van de bevolking en een goede 
welstand. Kortom, er is sprake van rust, ruimte en recreatie. De krimp 
in deze gemeenten is relatief groot en de forensen-, migratie- en voor-
zieningenstromen naar de steden Eindhoven en Helmond relatief klein.

In afbeelding 7.4 en 7.5 - en ook in tabel 7.1 - wordt meer diepgang 
geboden in de landelijke gemeenten van beide stadsgewesten. Zoals 
genoemd in hoofdstuk twee bestaan er verschillende maten van lan-
delijkheid. In de regio Zuidoost-Brabant zijn er per stadsgewest drie 
categorieën aan te wijzen.

In stadsgewest Eindhoven kan Heeze-Leende worden gecategoriseerd 
als de minst landelijke gemeente in de buitenperiferie. Zij kenmerkt 
zich door de eigenschappen rust, ruimte en recreatie en ook het mi-
gratiegedrag van haar inwoners en die van Eindhoven laten zien dat 
zij een landelijke gemeente is. Verder is ook de krimp in Heeze-Leende 

behoorlijk. De toename van het aantal senioren zal echter relatief be-
perkt zijn in de toekomst en ook de forensen- en voorzieningenstro-
men tussen Heeze-Leende en Eindhoven  zijn van behoorlijke grootte. 
Daarmee is de mate van landelijkheid van Heeze-Leende niet zeer 
groot.

De overige vijf gemeenten van stadsgewest Eindhoven hebben allen 
beperkte forensen-, migratie- en voorzieningenstromen naar de stad 
en zijn daarmee duidelijk landelijker. Toch is onderscheid te maken 
tussen enerzijds Oirschot, Bergeijk en Eersel, en anderzijds Reusel-De 
Mierden en Bladel. De laatste twee gemeenten zijn het meest lande-
lijk van de buitenperiferie van stadsgewest Eindhoven. De forensen-, 
migratie- en voorzieningenstromen tussen deze beide gemeenten en 
Eindhoven zijn zeer beperkt en de demografische krimp wordt ver-
wacht zeer groot te zijn in beide gemeenten. Tegelijkertijd zijn zij sterk 
op elkaar georiënteerd en vormen ze een apart onderdeel van stads-
gewest Eindhoven.

De vier gemeenten in de buitenperiferie van stadsgewest Helmond 
verschillen met name op het gebied van de verwachte demografische 
krimp van elkaar en zijn op basis daarvan in afbeelding 7.5 gecatego-
riseerd als meer of minder landelijke gemeente. De krimp in Gemert-
Bakel wordt verwacht erg groot te zijn, zoals ook het geval is bij Reu-
sel-De Mierden en Bladel. De bevolkingskrimp en ontgroening in de 
gemeente Asten wordt verwacht vergelijkbaar te zijn met die van de 
randstedelijke gemeenten in de regio. Deze gemeente kan daarom de 
minst landelijke gemeente van de buitenperiferie van stadsgewest Hel-
mond worden genoemd.

7.5 Kris-kras relaties
Tot slot is het belangrijk de kris-kras relaties te noemen zoals die zijn 
bepaald in hoofdstuk vier aan de hand van de forensen-, migratie- en 
voorzieningenstromen in de regio. Deze zijn nogmaals weergeven in 
afbeelding 7.6. Kris-kras relaties bestaan tussen Oirschot en Best; Laar-
beek en Gemert-Bakel; Asten, Someren en  Deurne; Geldrop-Mierlo en 
Heeze-Leende;  en tussen Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Veldho-

Kerntype Gemeenten in ... Kenmerken

Stadsgewest 
Eindhoven

Stadsgewest 
Helmond

Stadsgewest 
Weert

Forensen-, migratie- en voorzieningenstromen Demografische veranderingen Specifieke kenmerken

Stad Eindhoven Helmond* Weert Veel grote stromen gericht op deze gemeenten Pas laat bevolkingskrimp
Al snel huishoudenskrimp
Beperkte veranderingen wat betreft 
leeftijds- en huishoudenssamenstelling

Hoge wegen- en woningendichtheid
Bovenlokale voorzieningen op het gebied van 
zorg, educatie, winkelen, horeca en recreatie
Groen binnen de bebouwde kom

Binnenperiferie Best
Son en Breugel
Nuenen c.a.
Geldrop-Mierlo
Waalre
Veldhoven
Valkenswaard

Laarbeek Cranendonck* Relatief grote stromen naar de stad
Onderdeel van arbeids-, woon- en verzorgings-
gebied van de stad

Pas laat bevolkings- en huishoudenskrimp
Beperkte veranderingen wat betreft 
leeftijds- en huishoudenssamenstelling

Weinig voorzieningen voor speciaal 
voortgezet onderwijs, recreatie en horeca
Weinig historische architectuur
Sterke welstand en samenstelling van de 
bevolking
Goede publieke ruimte

Bu
ite

np
er

ife
ri

e

Minst landelijk Heeze-Leende Asten Relatief kleine stromen naar de stad
Geen onderdeel van arbeids-, woon- en 
verzorgingsgebied van de stad

Al snel bevokings- en huishoudenskrimp
Sterke vergrijzing en ontgroening

Lage wegen- en woningdichtheid
Veel groen buiten de bebouwde kom
Veel sportterrein
Veel historische architectuur
Veel campings, particuliere 
vakantiewoningen, bungalowparken 
en groepsaccommodaties
Sterke welstand en samenstelling van de 
bevolking
Hoge sociale veiligheid

Redelijk landelijk Oirschot
Eersel
Bergeijk

Someren
Deurne

Meest landelijk Bladel
Reusel-De M.

Gemert-Bakel

Kern  Gemeente met centrumfunctie
*  Tevens deel van buitenperiferie stadsgewest Eindhoven

Tabel 7.1 Gemeenten uit Zuidoost-Brabant gecategoriseerd naar de mate van            stedelijkheid dan wel landelijkheid
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Afbeelding 7.1 Vier centra met invloed in de regio Zuidoost-Brabant

Centrum

Kerntype Gemeenten in ... Kenmerken

Stadsgewest 
Eindhoven

Stadsgewest 
Helmond

Stadsgewest 
Weert

Forensen-, migratie- en voorzieningenstromen Demografische veranderingen Specifieke kenmerken

Stad Eindhoven Helmond* Weert Veel grote stromen gericht op deze gemeenten Pas laat bevolkingskrimp
Al snel huishoudenskrimp
Beperkte veranderingen wat betreft 
leeftijds- en huishoudenssamenstelling

Hoge wegen- en woningendichtheid
Bovenlokale voorzieningen op het gebied van 
zorg, educatie, winkelen, horeca en recreatie
Groen binnen de bebouwde kom

Binnenperiferie Best
Son en Breugel
Nuenen c.a.
Geldrop-Mierlo
Waalre
Veldhoven
Valkenswaard

Laarbeek Cranendonck* Relatief grote stromen naar de stad
Onderdeel van arbeids-, woon- en verzorgings-
gebied van de stad

Pas laat bevolkings- en huishoudenskrimp
Beperkte veranderingen wat betreft 
leeftijds- en huishoudenssamenstelling

Weinig voorzieningen voor speciaal 
voortgezet onderwijs, recreatie en horeca
Weinig historische architectuur
Sterke welstand en samenstelling van de 
bevolking
Goede publieke ruimte

Bu
ite

np
er

ife
ri

e

Minst landelijk Heeze-Leende Asten Relatief kleine stromen naar de stad
Geen onderdeel van arbeids-, woon- en 
verzorgingsgebied van de stad

Al snel bevokings- en huishoudenskrimp
Sterke vergrijzing en ontgroening

Lage wegen- en woningdichtheid
Veel groen buiten de bebouwde kom
Veel sportterrein
Veel historische architectuur
Veel campings, particuliere 
vakantiewoningen, bungalowparken 
en groepsaccommodaties
Sterke welstand en samenstelling van de 
bevolking
Hoge sociale veiligheid

Redelijk landelijk Oirschot
Eersel
Bergeijk

Someren
Deurne

Meest landelijk Bladel
Reusel-De M.

Gemert-Bakel

Kern  Gemeente met centrumfunctie
*  Tevens deel van buitenperiferie stadsgewest Eindhoven

Tabel 7.1 Gemeenten uit Zuidoost-Brabant gecategoriseerd naar de mate van            stedelijkheid dan wel landelijkheid

Weert
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Afbeelding 7.2 Stadsgewest Eindhoven

Stad Eindhoven

Binnenperiferie van Eindhoven

Buitenperiferie van Eindhoven

Buitenperiferie van Eindhoven, 
maar sterker behorend tot  
ander stadsgewest

Afbeelding 7.3 Stadsgewest Helmond

Stad Helmond

Binnenperiferie van Helmond

Buitenperiferie van Helmond
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Afbeelding 7.2 Stadsgewest Eindhoven

Stad Helmond

Binnenperiferie van Helmond

Minst landelijke gemeente

Redelijk landelijke gemeente

Meest landelijke gemeente

Afbeelding 7.5 Typen landelijkheid in stadsgewest Helmond

Afbeelding 7.4 Typen landelijkheid in stadsgewest Eindhoven

Stad Eindhoven

Binnenperiferie van Eindhoven

Minst landelijke gemeente

Redelijk landelijke gemeente

Meest landelijke gemeente
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ven, Waalre, Bergeijk en Valkenswaard. Son en Breugel, Nuenen c.a. en 
Cranendonck lijken geen duidelijk relatie te hebben met één van hun 
buurgemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

7.7 Conclusie
De regio Zuidoost-Brabant is zojuist in een aantal stappen in beeld ge-
bracht. Het belangrijkste centrum in de regio is de gemeente Eindho-
ven. Zij vormt de kern van haar eigen stadsgewest en onderscheidt zich 
qua kenmerken overduidelijk van de overige gemeenten in de regio. 
Vervolgens is ook Helmond een belangrijk centrum en kern van haar ei-
gen stadsgewest. Zij onderscheidt zich zowel van Eindhoven als van de 
overige gemeenten in behoorlijke mate. Beide centra vertonen de ken-
merken van een stad. Dagelijkse verkeersstromen zijn gericht op deze 
gemeenten en de krimp is relatief klein. Verder zijn er veel bovenlokale 
voorzieningen te vinden in beide steden, is de wegen- en woningdicht-
heid hoog en bevindt het groen zich binnen de bebouwde kom.

Binnen stadsgewest Eindhoven bevindt zich een subcentrum, te weten 
de gemeente Bladel. Zij heeft vooral een centrumpositie voor Reusel-
De Mierden. Daarnaast vormt Weert een belangrijk centrum. Zij ligt 
buiten de regio, maar heeft een grotere invloed op Cranendonck dan 
Eindhoven of Helmond. Cranendonck wordt daarom bekeken als zijnde 
onderdeel van stadsgewest Weert.

Beide stadsgewesten bestaan uit de genoemde steden en vervolgens 
een binnen- en buitenperiferie. De binnenperiferie van Eindhoven be-
staat uit zeven gemeenten; die van Helmond bestaat enkel uit Laar-
beek. De gemeenten in deze binnenperiferie worden gekenmerkt door 
veel dagelijks verkeer naar het centrum van het stadsgewest en be-
perkte demografische krimp. Voorzieningen voor speciaal voortgezet 
onderwijs, recreatie en horeca zijn zelden aanwezig in deze gemeen-
ten, omdat gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen in het cen-

trum van het stadsgewest. Verder is er weinig historische architectuur 
aanwezig, maar is de publieke ruimte van goede kwaliteit en is er spra-
ke van een goede welstand en samenstelling van de bevolking. 

De gemeenten in de buitenperiferie van beide stadsgewesten zijn in 
meer of mindere mate landelijk. In de buitenperiferie van stadsgewest 
Eindhoven is Heeze-Leende duidelijk het minst landelijk, terwijl Bla-
del en Reusel-De Mierden een geisoleerde en zeer landelijke catego-
rie vormen. In stadsgewest Helmond kan Asten worden gezien als het 
minst landelijk en Gemert-Bakel als zeer landelijk. In meer of mindere 
mate voldoen elk van deze gemeenten aan de eigenschappen van ge-
meenten in de buitenperiferie van een stadsgewest. Zij kenmerken zich 
door relatief weinig dagelijks verkeer naar het centrum van het stads-
gewest en worden verwacht flink te gaan krimpen de komende jaren. 
Verder is er een klimaat van rust en ruimte geschikt voor leefbaar en 
groen wonen en de toeristische sector. 

Al met al is een behoorlijk gedetailleerd beeld ontstaan van de regio 
Zuidoost-Brabant. Dit beeld zal nog op één manier moeten worden 
aangevuld, namelijk door het voor te leggen aan enkele beleidsmakers 
in de regio en hen te vragen om feedback. Het volgende hoofdstuk zal 
deze laatste deelvraag uitwerken.

Afbeelding 7.6 Kris-kras relaties in de regio Zuidoost-Brabant

Kris-kras relaties tussen Reu-
sel-De Mierden, Bladel, Eersel, 
Veldhoven, Bergeijk, Waalre 
en Valkenswaard.

Kris-kras relaties tussen Ge-
mert-Bakel en Heeze-Leende

Kris-kras relaties tussen Asten,
Someren en Deurne

Kris-kras relaties tussen Oir-
schot en Best

Kris-kras relaties tussen Laar-
beek en Gemert-Bakel
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8 Aanvullingen beleidsmakers

De vijfde en laatste deelvraag van het onderzoek zal worden beant-
woord in dit hoofdstuk door te onderzoeken of beleidsmakers uit de 
gemeenten in Zuidoost-Brabant het eens zijn met het geschetste beeld 
van hun gemeente en de regio in zijn geheel, en hoe de wethouders 
omgaan met deze gegevens. 

Er is sprake van een casestudy waarvan de case bestaat uit de eenen-
twintig gemeenten in  de regio Zuidoost-Brabant. Van elke gemeente is 
de wethouder met de portefeuille ruimtelijke ordening benaderd om 
deel te nemen aan het onderzoek. Dit is gebeurd aan de hand van de 
brief uit bijlage I. De wethouders reageerden positief op het voorstel. 
”Het speelt wel in het SRE gebied. Ik vond het aansprekend,” legt één 
van hen uit. Veertien wethouders waren in de mogelijkheid om een 
afspraak te maken. Het gevolg was dat de selectieve steekproef resul-
teerde in deze veertien gemeenten. De minimumgrens van vijf beleid-
smakers was hiermee ruimschoots bereikt. 

8.1 Betrokken wethouders
In het hoofdstuk omtrent de methoden en technieken werd de eis 
gesteld om gemeenten in verschillende categorieën te betrekken in 
het onderzoek. Afbeelding 8.1 laat zien welke gemeenten deel heb-
ben genomen aan dit praktijkgerichte onderdeel van het onderzoek. 
Door deze afbeelding te vergelijken met de afbeeldingen uit het vorige 
hoofdstuk kunnen een aantal zaken worden geconstateerd. Ten eerste 
kon de wethouder van Eindhoven niet deelnemen aan het onderzoek. 
Deze stad verschilt wat betreft specifieke kenmerken zeer sterk van de 
overige gemeenten. Betrokkenheid van deze gemeente in dit onder-

Veertien wethouders uit de regio Zuidoost-Brabant is het regionaal beeld voorgelegd dat is geschetst in het vorig hoofd-
stuk, net als een memo die specifiek gericht is op hun gemeente. Naar aanleiding hiervan is gevraagd in hoeverre het 
geschetste beeld juist is en hoe in het beleid met deze gegevens wordt omgegaan. De verwachtingen ten aanzien van 
de demografie van de gemeente, de bouw- en ontwikkelingsplannen en de samenwerkingsverbanden in de gemeente 
worden één voor één besproken door de respondenten. 

deel van het onderzoek was dan ook interessant geweest. Tegelijkertijd 
heeft de wethouder van de gemeente Helmond wel deel genomen aan 
het onderzoek. Op die manier zijn de steden toch vertegenwoordigd in 
het praktijkonderzoek.

Ten tweede valt direct op dat vooral wethouders uit het oosten van de 
regio deel hebben genomen aan het onderzoek. Geheel stadsgewest 
Helmond is betrokken bij het praktijkonderzoek, terwijl van stadsge-
west Eindhoven slechts de helft van de wethouders is geïnterviewd. 
Het feit dat alle gemeenten in het oosten van de regio onderdeel zijn 
van het onderzoek sluit uit dat een categorie binnen dit stadsgewest 
niet is meegenomen in het onderzoek. Belangrijk is nu om te bekijken 
of in stadsgewest Eindhoven alle categorieën zijn onderzocht.

Uit de binnenperiferie van stadsgewest Eindhoven hebben vier van de 
zeven gemeenten deelgenomen aan het praktijkonderzoek. Dit zijn de 
gemeenten Best, Veldhoven, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo. Uit de 
buitenperiferie van het stadsgewest zijn drie van de zes wethouders 
geïnterviewd. Dit betreft de zeer landelijke gemeente Bladel, de rede-
lijk landelijke gemeente Eersel en de matig landelijke gemeente Hee-
ze-Leende. Ook betekent dit dat het subcentrum binnen stadsgewest 
Eindhoven - de gemeente Bladel - betrokken is bij het onderzoek.  Ver-
der is de wethouder van Cranendonck geïnterviewd en is op die manier 
de gemeente betrokken die het meest gericht is op een gemeente bui-
ten kaderwetgebied Zuidoost-Brabant. Reusel-De Mierden is in min-
dere mate georiënteerd op een gemeente buiten het stadsgewest - de 
stad Tilburg - wat betekent dat een interview met Cranendonck voor 
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Afbeelding 8.1 Gemeenten die deel hebben genomen aan de interviews

Gemeente waarvan de wet-
houder deel heeft genomen 
aan het onderzoek

Gemeente waarvan de wet-
houder geen deel heeft ge-
nomen aan het onderzoek

voldoende informatie zorgt. Al met al kan worden gezegd dat de ver-
deling van betrokken gemeenten binnen stadsgewest Eindhoven goed 
is. Enkel een interview met de wethouder van de centrale stad in dit 
stadsgewest - Eindhoven - had mogelijk veel toegevoegd. 

8.2 Interviews
Het interview dat bij de wethouders is afgenomen, betreft het vrije 
interview; of meer gedetailleerd het open, halfgestructureerde en in-
dividuele face-to-face interview. Dit betekent dat er sprake is van een 
gesprek in plaats van een vraag-antwoordspel. Tegelijkertijd geldt wel 
een vast patroon bestaande uit een aantal topics die moeten zijn be-
handeld in het interview, ongeacht in welke volgorde. Deze topics zijn 
vermeld in de interviewleidraad in bijlage II, net als de introductie en 
de afsluiting. Interviews zijn gehouden op locatie, in het gemeentehuis 
van elk van de veertien gemeenten.

Voorafgaand aan elk van de interviews is aan de wethouder in kwestie 
een memo opgestuurd met een samenvatting van de gegevens uit de 
voorgaande hoofdstukken betreffende de gemeente waartoe de wet-
houder behoort ten opzichte van de regio in het algemeen. Deze veer-
tien memo’s zijn te vinden in bijlage XXXIII. 

Aan elke wethouder is gevraagd of het beeld dat is geschetst in deze 
memo overeenkomt met de werkelijkheid zoals hij of zij die ziet en 
wat de gevolgen zijn van die gegevens voor de gemeente en voor 
het beleid. De probleemsignalering, de diagnose en het ontwerp zijn 
daarmee verder onderzocht. De opmerkingen van de wethouders zijn 
vastgelegd met een bandrecorder en vervolgens uitgetypt. Dit is uit-
gewerkt in de vertrouwelijke bijlage XXXIV. Er is reductie en abstractie 
toegepast, waardoor irrelevante stukken zijn geschrapt of globaal zijn 
beschreven. Andere delen zijn daarentegen letterlijk overgenomen en 
laten citaten zien van de beleidsmaker in kwestie.

Op die manier zijn de veertien cases onafhankelijk van elkaar onder-
zocht. Er is gebruik gemaakt van de hiërarchische methode van de 
casestudy. Dat betekent dat na het bekijken van onafhankelijke cases, 
een vergelijkende analyse heeft plaatsgevonden om overeenkomsten 
en verschillen tussen de cases te ontdekken en het regionaal beeld uit 
het vorig hoofdstuk aan te vullen.

8.3 Vergelijkende analyse
De vergelijkende analyse is uitgevoerd aan de hand van coding als vari-
ant op de inhoudsanalyse. Voorafgaand aan de vergelijkende analyse 
zijn een aantal codes zijn opgesteld om de interviews te verdelen in 
thema’s. Tijdens de vergelijkende analyse zijn deze constant bijgesteld 
en aangepast tot uiteindelijk besloten is voor elf codes. Deze zijn te vin-
den in tabel 8.1. Ook zijn enkele steekwoorden toegevoegd aan de co-
des in de tabel, die aangeven welke informatie behoort tot deze codes. 

Door deze vorm van coding konden de veertien interviews worden om-
gezet in twaalf onderdelen: de openingsvraag en de elf genoemde the-
ma’s. Eén voor één zijn deze onderdelen samengevat en is het verband 
gelegd met de voorgaande hoofdstukken. Hieronder zijn de conclusies 
te vinden die aan de hand van dit proces tot stand zijn gekomen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een totaaloverzicht naar aanleiding 
van de interviews.

8.4 Openingsvraag
Ieder interview werd begonnen door de wethouder te vragen wat hem 
of haar het meeste opviel na het lezen van de memo. Op deze vraag 
werd vanuit verschillende invalshoeken een reactie gegeven. 

Een aantal wethouders gaven wat kleine tips mee voor het maken van 
de volgende memo’s of het verbeteren van het onderzoek. Deze tips 
zijn onopvallend meegenomen in het onderzoeksproces. Daarnaast 
haalden twee wethouders aan dat het onderzoek bestaat uit droge 
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feiten en dat er geen oorzaken of conclusies aan zijn verbonden. Aan 
de hand van het theoretisch kader konden al direct conclusies worden 
verbonden aan de gegevens uit de memo, maar er is gekozen om dit 
niet te doen en de wethouder zonder leidraad te laten vertellen wat 
volgens hen de consequenties en taken zijn voor hun gemeente. Daar-
naast zijn de oorzaken van verschijnselen niet altijd bekeken, omdat 
het onderzoek te breed is om ook hier dieper op in te gaan. De tip die 
hieruit voortkomt is dat het interessant kan zijn bij een volgend on-
derzoek een beperkter onderzoeksgebied te nemen en daardoor meer 
diepgang te bieden. 

Naast een aantal tips werd in de openingsvraag naar een aantal onder-
werpen regelmatig verwezen. Ten eerste verwees een zestal wethou-
ders naar het feit dat een aantal zaken in de memo betreffende hun ge-
meente niet klopt. Op de website van de Regio-VVV Zuidoost-Brabant 
(2011) zijn behoorlijk wat onjuistheden genoemd. Deze zullen niet 
worden beschreven, maar noodzakelijk is dat men hiermee rekening 
houdt. Later blijkt dat ook Elsevier (2011) niet altijd de juiste gegevens 
hanteert. Daarnaast werden op het gebied van de bereikbaarheid veel 
opmerkingen geplaatst. Deze factor is moeilijk meetbaar, dus ook in 
dit opzicht geldt dat de resultaten niet vanzelfsprekend als juist kun-
nen worden beschouwd. Ook is enkel naar het dagelijks verkeer geke-
ken en zijn daarom de bereikbaarheid per vliegtuig of boot en ook de 
bereikbaarheid van recreatieroutes niet meegenomen. Tot slot werd 
in de openingsvraag door vier wethouders de verwachte demografie 
aangehaald, omdat deze niet overeen zou komen met de prognoses 
die de gemeenten zelf hanteren. Al met al zijn het kenmerken van de 
eigen gemeente die door de wethouders worden bekritiseerd. Eén van 
de wethouders legt uit: “[Mijn gemeente] moet wel goed op de kaart 
komen natuurlijk.” Hiermee wordt duidelijk dat het vooral de eigen ge-
meente is waar wethouders zich druk om maken. Onderwerpen zoals 
samenwerkingsverbanden of de regio als geheel zijn duidelijk minder 
belangrijk.

8.5 Regionale indeling
Ondanks de beperkte aandacht voor de regio, zal toch worden begon-
nen met het beschrijven van de indeling van Zuidoost-Brabant zoals 
die naar voren kwam in de interviews. Deze zal namelijk een basis vor-
men voor de volgende onderwerpen. In de regio Zuidoost-Brabant is 
er sprake van “een soort cafetariamodel,” zegt één van de wethouders. 
De regio Zuidoost-Brabant wordt door de provincie verdeeld in Ste-
delijk Gebied Eindhoven, De Kempen, De Peel en de A2-gemeenten. 
Daarnaast worden de campusgemeenten genoemd als onderdeel van 
de brainport. Het totaal van alle eenentwintig gemeenten werkt sa-
men onder de noemer Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

8.5.1 Stedelijk Gebied Eindhoven
Allereerst vindt samenwerking plaats tussen de gemeenten Eindhoven, 
Helmond en zes gemeenten uit de binnenperiferie van stadsgewest 
Eindhoven - te weten Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mier-
lo, Veldhoven en Waalre. Deze gemeenten behoren tot het zogenaam-
de ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’ en zijn in het oranje weergeven in af-
beelding 8.2. Eindhoven vormt het centrum van deze gemeenten, zoals 
te zien is in afbeelding 8.3. Opvallend is dat Valkenswaard niet tot dit 
samenwerkingsverband behoort, terwijl zij volgens hoofdstuk zeven 
overduidelijk behoort tot de binnenperiferie van stadsgewest Eindho-
ven. De conclusie kan worden getrokken dat het verstandig is om ook 
Valkenswaard bij dit samenwerkingsverband te betrekken, omdat zij in 
alle opzichten onderdeel uitmaakt van deze groep gemeenten.

Zoals de naam als zegt, profileert het Stedelijk Gebied Eindhoven zich 
als stedelijk gebied. De Provincie Noord-Brabant (2011) stelt dat ste-
delijk gebied moeten dienen als voorzieningencentrum en meer wo-
ningen mag bouwen dan de eigen bevolking nodig heeft. Stedelijk Ge-
bied Eindhoven werkt dan ook samen op het gebied van woningbouw, 
bedrijventerreinen en verschillende voorzieningen. Ze bediscussiëren 
hoe de kenniswerkers binnen de regio kunnen worden behouden en 
hoe een aantrekkelijk woon- en leefklimaat kan worden verzorgd. 
Daarnaast  bespreken ze de gedeelde internationale school en voorzie-
ningen op het gebied van kunst en cultuur.

Tabel 8.1 Codes en steekwoorden

1. Regionale samenwerking 
Samenwerking, concurrentie, overleg, afstemming, regio, etc.

2. Demografische ontwikkelingen
Prognose, groei, krimp, aantal inwoners, vergrijzing, 
senioren, bevolkingsopbouw, etc.

3. Woningbouwplannen
Woningbouw, huisvesting, leefbaarheid, grondexploitatie, etc.

4. Sociaal-economische plannen
Werkgelegenheid, bedrijventerrein, arbeidsmarkt, brainport,
innovatie, etc.

5. Recreatie en toerisme
Recreatie, toerisme, overnachtingen, campings, heide, VVV, etc.

6. Winkelvoorzieningen

7. Onderwijsvoorzieningen

8. Medische voorzieningen

9. Horecavoorzieningen

10. Bereikbaarheid

11. MOE-landers

Conclusie #1
Door de breedte van het onderzoek kon op de verschijnse-
len enkel globaal worden ingegaan. Meer afbakening zou 
leiden tot meer diepgang.

De gebruikte gegevens in het onderzoek zijn niet altijd juist.

Wethouders zijn vooral gefocust op de kenmerken en ver-
wachtingen van de eigen gemeente. De regio en haar sa-
menwerkingsverbanden zijn minder belangrijk.

Conclusie #2
In samenwerkingsverband ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’  
worden onderwerpen besproken met stedelijke aspecten. 
Valkenswaard zou beter ook onderdeel zijn van dit verband.

8.5.2 De Kempen
Ten westen van Stedelijk Gebied Eindhoven bevindt zich samenwer-
kingsverband ‘De Kempen’. Deze subregio bestaat uit de gemeenten 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk. Ook dit is te 
zien in afbeelding 8.2. De gemeenten uit de Kempen zijn van vergelijk-
bare omvang en tellen samen zo’n 85.000 inwoners. Door zich te bun-
delen staan ze steviger tegenover de grotere gemeenten in de regio, 
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Stedelijk gebied Eindhoven

De A2-gemeenten

De Kempen

De Peel

Centrum van subregio

Campusgemeente

Afbeelding 8.2 Subregio’s in Zuidoost-Brabant

Afbeelding 8.3 Centra in zuidoost-Brabant



48De toekomstmogelijkheden van de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

zoals Eindhoven, Helmond en Veldhoven, en ontstaat een beter even-
wicht in de regio. Beide respondenten zijn dan ook tevreden over dit 
samenwerkingsverband en willen hier meer aandacht aan geven. “Wij 
willen dat zeker gaan versterken nog, die samenwerking, dat Kempen-
verband,” zegt één van beide wethouders. Op dit moment hebben de 
gemeenten op bestuurlijk gebied samen al één sociale dienst in Bladel, 
één service center op het gebied van ICT in Bergeijk en met uitzonde-
ring van Bergeijk werken ze samen op het gebied van personeel en ar-
beid in Reusel-De Mierden. Daarnaast werken ze op recreatief gebied 
samen in het zoeken van nieuwe economische dragers in het buitenge-
bied en het op gang brengen daarvan. 

Het centrum van de Kempen wordt gevormd door de gemeente Bladel; 
de gemeente die ook in hoofdstuk zeven als centrum werd benoemd.  
Dit is te zien in afbeelding 8.3. Bedrijven uit de Kempen die groter wor-
den dan 5.000 vierkante meter en niet gebonden zijn aan de gemeente 
waar ze gevestigd zijn, moeten van de provincie Noord-Brabant ver-
plicht naar het bedrijventerrein van Bladel. 

“Met vier van die vijf Kempengemeenten creëren we één bedrijven-
terrein en dat is met name bestemd voor bedrijven in de Kempen 
die groter groeien dan 5.000 vierkante meter. Die kunnen dan daar 
terecht. Die kunnen niet uitbreiden op een bedrijventerrein waar ze 
al zitten. (...) Dat ligt in Bladel, in de kern Hapert.” (Wethouder uit 
de Kempen, 2011)

Door grote bedrijven te verplaatsen naar een groot centraal bedrijven-
terrein, ontstaat ruimte in de kleinere kernen voor nieuwe bedrijven. 
Daarnaast leggen een aantal wethouders uit dat de exacte locatie van 
een bedrijf niet uitmaakt. Het draait niet om de kracht van een ge-
meente, maar om de kracht van de regio. 

“Het is van belang dat de regio sterk op de kaart staat. Het bedrijf, 
of het nu hier zit of het zit een kilometer verder over de gemeen-
tegrens met Eindhoven, het is voor de regio van belang. En als het 
de regio goed gaat, dan gaat het bij ons ook goed. En wij hebben 
de ruimte niet om meer industrieterreinen te maken. Dus moeten 
we dat gezamenlijk afspreken.” (Wethouder uit Zuidoost-Brabant, 
2011)

lastig in de discussies.” Men kan concluderen dat het niet verstandig is 
om Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo bij de Peelgemeenten te betrek-
ken. Daarnaast moet in het algemeen goed worden overwogen welke 
gemeenten gaan samenwerken, om te voorkomen dat discussies niet 
soepel verlopen. 

De Peelgemeenten werken onder andere samen op het gebied van 
zorg en welzijn, en op het gebied van inkomen. Werkplein Regio Hel-
mond regelt voor Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Deurne, Asten én Hel-
mond de werkloosheidszaken. Voor Helmond is dit niet zozeer nood-
zakelijk, maar voor de kleinere gemeenten is dit efficiënter. Over de 
kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeenten uit De Peel zijn 
de wethouders verdeeld. 

Conclusie #3
De Kempen vormen een sterk en relatief ver ontwikkeld sa-
menwerkingsverband. Bladel vormt het centrum van de sub-
regio. Door samen te werken staan deze vijf kleine gemeen-
ten sterker tegenover de grotere gemeenten in de regio. 

8.5.3 De Peel
Ten oosten van Stedelijk Gebied Eindhoven bevinden zich de gemeen-
ten behorende tot ‘De Peel’. Deze subregio bestaat uit Helmond, Laar-
beek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren - eveneens te zien in 
afbeelding 8.2. In afbeelding 8.3 is te zien dat Helmond het centrum  
vormt van de Peel. Net als Bladel dient deze gemeente als uitvalsba-
sis voor subregionale bedrijven groter dan 5.000 vierkante meter. De 
indeling van de subregio aan de hand van interviews komt daarmee 
overeen met de indeling van stadsgewest Helmond in hoofdstuk zeven. 

De Provincie Noord-Brabant deelt in sommige gevallen ook Heeze-
Leende en Geldrop-Mierlo in bij de gemeenten van de Peel. Dit is ech-
ter niet verstandig, omdat uit hoofdstuk zeven is gebleken dat beide 
gemeenten zich hoofdzakelijk oriënteren op Eindhoven. Enkel de kern 
Mierlo richt zich op Helmond en zou eventueel tot De Peel kunnen be-
horen. Verschillende wethouders uit de regio Zuidoost-Brabant geven 
dan ook aan dit vreemd te vinden. “Dat is – als je het verhuisgedrag ziet 
– heel onlogisch, want wij hebben helemaal geen binding daarmee,” 
zegt één van de wethouders die onterecht bij de Peel wordt betrok-
ken. “Maar die clusters liggen nu eenmaal zo. Dat is soms ook heel 

Conclusie #4
Samenwerkingsverband ‘De Peel’ sluit goed aan op stadsge-
west Helmond. De samenwerking leidt tot meer efficiëntie, 
maar is nog beperkt en niet verzekerd van goede kwaliteit.

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende moeten 
niet bij de Peel worden betrokken. Daarnaast moet men in 
het algemeen goed nadenken over het samenstellen van 
samenwerkingsverbanden om te voorkomen dat discussies 
niet soepel verlopen.

8.5.4 A2-gemeenten
Dan wordt er samengewerkt tussen de gemeenten Valkenswaard, Hee-
ze-Leende en Cranendonck. Zij heten de A2-gemeenten. In hoofdstuk 
zeven wordt dit samenwerkingsverband niet genoemd, maar behoort 
Valkenswaard tot het Stedelijk Gebied Eindhoven en Cranendonck tot 
stadsgewest Weert. Het samenwerkingsverband doet zich dan ook niet 
voor op alle terreinen, maar op het gebied van onder andere recreatie 
en toerisme sluit het goed aan. De gemeenten worden immers met 
elkaar verbonden door een groot heidegebied.

Heeze-Leende neemt een lastige positie in binnen de regio Zuidoost-
Brabant. In hoofdstuk zeven bleek zij tot geen subregio daadwerkelijk 
te behoren. De respondenten bevestigen dit beeld. Verschillende wet-
houders geven aan dat Heeze-Leende nog niet haar positie binnen de 
regio heeft willen kiezen. Dit lijkt te kloppen gezien het feit dat de wet-
houder van Heeze-Leende aangeeft op sommige vlakken nog niet te 
hebben besloten met welke gemeenten samenwerking moet worden 
gezocht. De Peel, de A2-gemeenten en het Stedelijk Gebied Eindhoven 
zouden allemaal een optie zijn. Kortom, de positie van Heeze-Leende 
binnen de regio Zuidoost-Brabant is zowel bij andere gemeenten als bij 
de gemeente zelf nog onduidelijk. Zoals hoofdstuk zeven aangeeft, be-
vindt de gemeente zich tussen allerlei subregio’s en hoort zij nergens 
volledig bij. Het lijkt dan ook niet mogelijk voor deze gemeente om 
zich aan te sluiten bij enkel één samenwerkingsverband. Mogelijk is 
samenwerking met verschilende gemeenten op verschillende vlakken 
een goede optie en bovenal is nader onderzoek naar de positie van 
Cranendonck in de regio gewenst.

Conclusie #5
De A2-gemeenten - Valkenswaard, Heeze-Leende en Cra-
nendonck - vormen een samenwerkingsverband dat op be-
paalde vlakken nuttig zal zijn, maar niet in alle gevallen. 

Heeze-Leende behoort niet tot een duidelijke subregio. Mo-
gelijk moet zij met verschillende gemeenten op basis van ver-
schillende onderwerpen samenwerken. Daarnaast is nader 
onderzoek naar de positie van deze gemeente gewenst. 
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Ook tussen Reusel-De Mierden en Bladel vindt behoorlijk wat samen-
werking plaats. Deze samenwerking lijkt zich vooral te richten op het 
delen van voorzieningen. Voor Laarbeek en Gemert-Bakel zal dit in de 
toekomst zich ook wel eens kunnen ontwikkelen, aldus één van beide 
wethouders. 

Ook de gemeente Cranendonck kan niet duidelijk worden ingedeeld 
bij een groep gemeenten. De inwoners richten zich op zowel Eindho-
ven als Weert en als gevolg zijn beide steden belangrijk voor de ge-
meente. Daarnaast zijn de inwoners georiënteerd op enkele Belgische 
gemeenten, zoals Hamont-Achel. Deze zijn niet meegenomen in het 
onderzoek, omdat gegevens uit België niet direct aansluiten op de Ne-
derlandse data. Toch is het voor de positie van Cranendonck belangrijk 
om Belgische gemeenten te betrekken in het onderzoek. Daarnaast 
kan men concluderen dat de gemeente Cranendonck ook niet duide-
lijk past bij één enkel samenwerkingsverband. Eindhoven, Weert en 
de Belgische gemeenten net over de grens lijken elk interessant voor 
samenwerking.

De wethouder van Cranendonck geeft aan dat de SRE in ieder geval 
niet aansluit bij de gemeente. Ook de grenzen van de provincie Noord-
Brabant sluiten niet aan bij de werking van Cranendonck. Zeer interes-
sant is het verhaal dat de wethouder hieronder vertelt. 

“Eén probleem is hier de aanrijtijden per ambulancevervoer, die zijn 
iets lager hier in Cranendonck. Wij zitten hier in een uithoek en de 
ambulance - vooral in het weekend en de avonduren, dan staat er 
geen gestationeerd, dan moet ie uit Eindhoven komen - haalt dan de 
aanrijtijden niet van acht minuten. En dat is weer landelijke politiek. 
Want in Weert staat ie wel, maar die mag niet de provinciegrens 
over rijden. We hebben wel geregeld, de Belgische ambulance mag 
dat wel. (...) [Maar die] mag weer niet mensen gaan rondrijden, dus 
die mogen alleen de hulp op de plaats geven tot de ambulance komt 
vanuit Nederland.” (Beerten, 2011)

De wethouder vertelt dat de ambulance uit Eindhoven er langer over 
doet om naar bepaalde delen van Cranendonck te komen dan die uit 
Weert en België, maar dat de landelijke politiek het gebruik van ambu-
lances uit gemeenten buiten Zuidoost-Brabant ondermijnt. De ambu-
lance uit België mag enkel hulp op de plaats geven en moet wachten 
tot die van Eindhoven komt; de ambulance uit Weert mag überhaupt 
niet komen helpen, maar mensen mogen wel naar het ziekenhuis in 
Weert worden gebracht in de ambulance uit Eindhoven. Dit is een 
kwestie waar de gezondheid van mensen centraal staat en duidelijk is 
dan ook dat aan deze regelgeving wat moet worden gedaan. 

Conclusie #7
Het sterkste samenwerkingsverband tussen buurgemeenten 
lijkt te bestaan tussen Asten en Someren. Daarnaast wordt 
steeds meer samenwerking verwacht tussen Gemert-Bakel 
en Laarbeek. Omdat de samenwerking in De Peel niet zo 
sterk lijkt, gaan mogelijk gemeenten uit deze subregio met 
tweeën samenwerken.

De band - genoemd in hoofdstuk zeven - tussen Reusel-De 
Mierden en Bladel is duidelijk aanwezig, maar lijkt niet zo 
sterk als die tussen Someren en Asten. Ook dit houdt mo-
gelijk verband met de samenwerking op grote schaal, die 
tussen de Kempengemeenten erg sterk lijkt en daardoor op 
kleinere schaal niet zoveel uitbreiding nodig heeft.

8.5.5 Samenwerking tussen buurgemeenten
Verder is op kleinere schaal samenwerking te constateren tussen 
buurgemeenten. Vooral tussen Asten en Someren is de samenwerking 
sterk. Voor beide gemeenten zit de hockeyclub, het IVN gebouw en het 
verenigingsgebouw voor mensen met een geestelijke handicap in As-
ten; en de atletiekaccommodatie en de heemkundekring in Someren. 
Het beleid van Asten en Someren wordt steeds vaker gezamenlijk ont-
wikkeld en de afdelingen automatisering zijn al samengevoegd. In de 
toekomst zou dit kunnen uitmonden op een ambtelijke fusie. Er wordt 
gestreefd naar één gemeentewerk, één afdeling bedrijfsbureau, één 
afdeling belastingen en één afdeling financiën. “Qua identiteit verschil-
len Someren en Asten nogal wat van elkaar. De inwoners geven aan 
dat ze niet echt een grote binding hebben met elkaar. (...) Als je het 
bestuurlijk gescheiden houdt nog steeds, dan houd je wel twee identi-
teiten,” zegt één van beide wethouders.

Conclusie #6
Net als Heeze-Leende hoort ook Cranendonck niet duidelijk 
bij één samenwerkingsverband. Inwoners richten zich op 
Eindhoven, Weert en enkele Belgische gemeenten. Bij samen-
werkingsverband SRE past zij in ieder geval niet. Daarnaast 
levert ook de sterke provinciegrens voor Cranendonck proble-
men op en dient deze te worden verzwakt. Tot slot is onder-
zoek naar Belgische gemeenten nodig om het onderzoek voor 
de gemeente Cranendonck compleet te maken. 

8.5.6 Campusgemeenten
Binnen Stedelijk Gebied Eindhoven bevindt zich nog een samenwer-
kingsverband genaamd de campusgemeenten. Zij zijn - net als de cen-
tra van de subregio’s - te zien in afbeelding 8.3. Tot de campusgemeen-
ten behoren Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven. Zij doen dienst 
op het gebied van werkgelegenheid en vormen samen het centrum 
van de brainport. Eén van de wethouders legt dit begrip uit.

“Brainport, dat begrip kent u. Dat is de slimste regio. Dat betekent 
dus dat met name Helmond zich concentreert op maakindustrie: 
de automotive hebben ze, de food campus krijgen ze. (...) Dan 
krijg je Eindhoven natuurlijk met brainport, alle high tech. Veldho-
ven: ASML. Best die heeft high tech in het kader van de medische 
toestand, omdat Philips Medical Systems daar zit. Dat noemen ze 
dus de campusgemeenten; die hebben een zogenaamde campus.“ 
(Wethouder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

Deze campussen zijn centra van innovatie, waar technologie wordt 
ontwikkeld voor de toekomst rondom de genoemde onderwerpen. 
Voor deze gemeenten is het belangrijk dat de regio rondom Eindhoven 
internationaal bekend wordt. Voor andere gemeenten in de regio is 
deze noodzaak veel minder groot en vanuit hen wordt dan ook regel-
matig aan de handrem getrokken. Door enkel met de vier campusge-
meenten samen te werken wordt dit voorkomen.

De campussen bestaan al en werken, maar zijn nog niet allemaal even 
ver ontwikkeld. Een campus moet ook voorzieningen hebben, en dat is 
nog niet altijd het geval. “We willen die campus een beetje oppimpen 
tot campus,” concludeert dan ook één van de wethouders van de cam-
pusgemeenten. Dit is een belangrijk speerpunt voor de toekomst om 
de regio nog sterker te maken dan zij op dit moment is.

Conclusie #8
Opnieuw blijkt dat het zorgvuldig kiezen van samenwer-
kingsverbanden belangrijk is. De campusgemeenten worden 
enkel gevormd door gemeenten voor wie het internationaal 
belang een rol speelt. Door geen andere gemeenten te be-
trekken in dit overleg, kampen zij met weinig weerstand. 

Om de regio Zuidoost-Brabant op internationaal niveau te 
versterken is het nodig dat de campussen worden versterkt 
als campus.
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8.5.7 SRE
Tot slot bestaat er een samenwerkingsverband voor de gehele regio 
Zuidoost-Brabant: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is 
samengesteld uit alle eenentwintig gemeenten uit de regio. Dit samen-
werkingsverband is opgezet door de provincie Noord-Brabant en werk-
te tot een jaar geleden heel intensief samen. “Ook omdat dat wettelijk 
geregeld was.” Kortgeleden is de regionale agenda opnieuw vastge-
steld en zijn een aantal taken weggegaan bij de SRE. De provincie heeft 
wat taken overgenomen en een aantal zaken zijn onderverdeeld in de 
genoemde kleinere samenwerkingsverbanden. De reden hiervoor is 
dat niet iedereen tevreden was over het schaalniveau. “Eenentwintig 
is veel te log,” zegt één van de wethouders. Kleinere samenwerkings-
verbanden zijn beter behapbaar voor samenwerking in staff-diensten. 
Daarnaast is de diversiteit tussen de gemeenten in Zuidoost-Brabant 
erg groot en daarmee de samenhang erg klein. Er werd al besproken 
dat stedelijke en landelijke gemeenten zich om heel andere onderwer-
pen druk maken en een landelijke gemeente zich vaak voorbijgelopen 
voelt door de grote stad; of een stedelijke gemeente weerstand ervaart 
vanuit landelijke gemeenten. Daarnaast geldt dat gemeenten aan de 
randen van de regio weinig te maken hebben met gemeenten elders in 
Zuidoost-Brabant, zoals Deurne en Reusel-De Mierden of Cranendonck 
en Laarbeek. Elk van deze redenen maakte dat samenwerking op het 
gebied van de SRE niet efficiënt was en moest worden verminderd. Sa-
menwerking vindt nu nog enkel plaats voor een aantal majeure zaken, 
zoals woningbouw, GPR en milieu.

8.5.8 Kwaliteit regionale samenwerking
Tot slot kan naast de samenstelling en intensiteit van de diverse sa-
menwerkingsverbanden worden geconstateerd dat regionale samen-
werking in het algemeen belangrijk is voor gemeenten. Eén van de 
wethouders legt uit: “Kwalitatief en kwantitatief zou het op moeten le-
veren.” Kwantitatief geldt dat door samenwerking de efficiëntie wordt 
vergroot en daarmee de kosten worden verlaagd. Met minder mensen 
kan dan eenzelfde gebied worden bediend. “Nu er overal bezuinigd 
moet worden, komt er wat meer noodzaak.” Daarnaast biedt regionale 
samenwerking kwaliteit op een aantal vlakken. Een grotere afdeling 
trekt kwalitatief betere mensen aan en kan meer bereiken. Verder kan 
afstemming worden gezocht tussen gemeenten wat betreft nieuwe 
ontwikkelingen. Tevens is het voor de regio beter om samen te wer-
ken als zij zich economisch sterk wil ontwikkelen en een internationale 
plaats wil innemen. Het is dan niet belangrijk in welke gemeente voor-
zieningen komen, maar enkel dat ze ergens in de regio komen.  Tot slot 
kan samenwerking voor meer evenwicht in de regio zorgen. Zoals ge-
noemd zorgt samenwerking tussen de gemeenten in De Kempen dat zij 
krachtig staan tegenover de grotere gemeenten in Zuidoost-Brabant. 

“Wij moeten veel meer samen doen. Want de tijd die wij concur-
reren met elkaar die kunnen we niet gebruiken voor onze inwoners 
en onze ondernemers. Dus wij moeten samenwerken en wij moeten 
niet concurreren. Dat is zonde.” (Wethouder uit Zuidoost-Brabant, 
2011)

Men loopt echter tegen verschillende problemen aan bij regionale sa-
menwerking. Een eerste probleem dat naar boven komt bij regionale 
samenwerking, is het feit dat het bekendmaken van plannen aan buur-
gemeenten ertoe kan leiden dat zij de plannen tegen gaan werken. “Ik 
ga niet graag met m’n idee in de etalage zitten, want dan heb ik het 
beeld van dan gaan anderen me daarin dwarsbomen,” zegt één van de 
wethouders. 

Een tweede probleem is dat het lokale belang soms botst met het regi-
onaal belang. Korsten en Marsman (2008) stellen dat “wat goed is voor 

de regio, is goed voor de gemeente”. Maar wethouders staan hier niet 
altijd achter. Zij hebben soms het idee dat de activiteiten die een regio 
kunnen profileren op (inter)nationaal of regionaal niveau ongunstig 
zijn voor de eigen inwoners. Want gemeenten zijn er om het belang 
van hun eigen inwoners te vertegenwoordigen. “Wij zijn er voor onze 
mensen,” zegt één van de wethouders. 

Een laatste probleem dat zich voordoet bij regionale samenwerking 
is dat landelijke gemeenten zich vaak voorbijgelopen voelen door de 
grote stad. Eén van de wethouders van de campusgemeenten lijkt het 
verstandig om stedelijke gemeenten het voortouw te laten nemen. “En 
dan rollen daar wel activiteiten uit voor die dorpen achter Helmond en 
Eindhoven.” De landelijke gemeenten zien dit echter anders en missen 
een stukje waardering van de steden. Het landelijk gebied zorgt voor 
de groene omgeving die de brainport onderscheidt van de mainports 
van Nederland “en dat moeten zij ook gaan inzien, dat zij ons nodig 
hebben. En dat wij misschien wel eens meer moeten doen dan het 
uitlaatgebied zijn – de achtertuin zijn – van de stad”, zegt één van de 
wethouders  van de Peel. De landelijke gemeenten willen hun eigen 
kwaliteiten uitbreiden en niet enkel doen waar de steden behoefte aan 
hebben. “Wij willen van onze eigen kracht uitgaan,” zegt een andere 
wethouder uit het landelijk gebied. 

Deze problemen zijn begrijpelijk, maar het is belangrijk dat men de 
samenwerking met andere gemeenten toch niet beperkt. Men moet 
niet bang zijn dat andere gemeenten de wensen van de eigen inwoners 
gaan dwarsbomen. Daarnaast moet men kijken naar andere gemeen-
ten en hun kwaliteiten erkennen en gebruiken. 

Het schaalniveau waarop de samenwerking kwalitatief het sterkst is, 
lijkt af te hangen van twee zaken. Ten eerste is dit afhankelijk van het 
onderwerp waarop samenwerking wordt gezocht. “Je moet gewoon 
kijken van op welk gebied zoek je de samenwerking,” zegt één van de 
respondenten. Daarnaast wordt de samenwerking vaak klein opgezet 
met de mogelijkheid de samenwerking later uit te breiden. “Je kunt 
niet alles tegelijk doen, dus we hebben ons geconcentreerd op met 
name de samenwerking Asten-Someren. En vanuit die samenwerking 
kijken we ook breder,” legt de wethouder van één van deze Peelge-
meenten uit. Het idee moet altijd blijven dat de samenwerking kan 
uitgroeien tot een groter niveau. 

Regionale samenwerking zal niet uitlopen op een fusie van gemeen-
ten. De meeste wethouders staan niet achter dit idee. “Eén Kempen-
gemeente, dat is toch wel een stap te ver,” stelt één van hen. Al kijkt 
een andere wethouder hier anders tegenaan. “Politiek wordt daar an-
ders over gedacht, maar er zou helemaal niks mis zijn met één Peel-
gemeente maken. We zitten overal hetzelfde te doen.” Toch is fuseren 
niet noodzakelijk en zal dit niet zomaar gebeuren. Maar het is wél be-
langrijk voor wethouders om te denken vanuit regionaal perspectief, 
als één grote gemeente. En dit gebeurt zeker nog niet altijd.

Conclusie #9
Samenwerking met alle eenentwintig gemeenten is enkel 
zinvol op een aantal majeure zaken, zoals woningbouw, GPR 
en milieu. 

Conclusie #10
Het is belangrijk om kwalitatief goede samenwerking te 
bewerkstelligen tussen de gemeenten in Zuidoost-Brabant. 
Goede samenwerking leidt tot efficiëntie, lage kosten, beter 
personeel, afstemming tussen gemeenten, evenwicht in de 
regio en een betere positie op internationaal niveau. In Zuid-
oost-Brabant is de samenwerking echter nog niet optimaal. 
Het is belangrijk dat men denkt vanuit regionaal perspectief, 
dat men begrijpt dat het regionaal belang ook het belang van 
de inwoners kan dienen, dat men niet bang is plannen open-
baar te maken en dat men elkaars kwaliteiten erkent.

Samenwerking kan het best worden opgezet op kleine schaal 
met de mogelijkheid tot uitbreiding. De schaal moet niet te 
groot worden, waardoor gemeenten geen vergelijkbare be-
langen meer hebben en elkaar gaan tegenwerken. 
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8.6 Prognoses t.a.v. demografische krimp
Nu het beeld van de regio duidelijk is en het belang van de regionale 
samenwerking is uitgelegd, zal worden gekeken naar de problemen 
waarmee deze gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant kampen ten 
tijden van demografische krimp en hoe zij hiermee omgaan. 

Drie prognoses omtrent de demografische krimp zijn voorgelegd aan 
de wethouders van verschillende gemeenten met elk een ander toe-
komstbeeld. De wethouders hanteren in het algemeen de prognose 
van de provincie Noord-Brabant. De reden hiervoor is dat de provincie 
aan deze prognose regels verbindt voor het aantal woningen dat mag 
worden gebouwd in de gemeenten van Zuidoost-Brabant. Het is echter 
niet zo dat deze prognose het meest realistisch wordt bevonden door 
de wethouders. 

8.6.1 Krimp bagatelliseren
Veel wethouders bevinden zich nog (deels) in de eerste fase van het 
krimp-denken. Zij bagatelliseren de ernst van de krimp. Zo geeft de 
helft van de wethouders aan de meest optimistische prognose als wer-
kelijkheid te zien. “Natuurlijk gaat iedere gemeente uit van de voor 
hen voordeligste cijfers,” legt één van hen uit. Daarnaast verwacht een 
aantal wethouders dat de demografische krimp slechts een tijdelijke 
dip zal zijn. De komst van demografische krimp is immers zeer plotse-
ling bekend gemaakt door de provincie Noord-Brabant en zou ook zeer 
plotseling weer kunnen verdwijnen. “Drie jaar geleden kreeg ik van de 
provincie nog te horen: ‘Je moet bouwen, bouwen, bouwen,’“ legt één 
van de wethouders uit, terwijl de provincie nu de landelijke gemeenten 
in hun woningbouw beperkt.

Wethouders zouden echter bovenstaande zaken niet als uitgangspunt 
moeten nemen. De krimp moet niet worden onderschat, want dit kan 
leiden tot een overmaat aan bouwplannen en bouwen voor leegstand. 
Men kan beter uitgaan van het ‘camel nose’-effect en de meest pes-
simistische prognose als uitgangspunt nemen. 

8.6.2 Krimp bestrijden
Naast het feit dat wethouders de prognose vaak erg optimistisch lezen 
en daarmee in bepaalde mate bagatelliseren, denken zij ook dat zij de   
krimp kunnen beïnvloeden. Dit duidt op de tweede fase van de accep-
tatie van krimp: zij denken hem nog (deels) te kunnen bestrijden. Eén 
van de wethouders uit de regio zegt: 

“Die ontkenningsfase, dat wij het nog tegen kunnen gaan met groei, 
die zijn wij voorbij. Daar zijn nog heel veel gemeentes in de regio 
aan het denken ‘als we voldoende blijven bouwen, dan kunnen we 
dat misschien een beetje voorblijven’.“ (Wethouder uit het landelijk 
gebied, 2011)

De wethouder heeft gelijk dat sommige gemeenten de krimp (nog) niet 
accepteren en denken hem te kunnen tegenwerken. Vier van de veer-
tien wethouders geven aan dat de krimp in hun gemeente niet zo groot 
zal zijn als wordt voorspeld, vanwege hun toekomstige bouwplannen. 
Eén van hen vertelt: “Jouw conclusie geeft aan: jullie groeien te weinig 
en je hebt te weinig mensen. Mijn conclusie is dan als bestuurder: dan 
moet je gaan kijken, hoe kan je die mensen die je nu weg laat trekken, 
vasthouden in de gemeente?” Een andere wethouder zegt letterlijk 
over de prognoses: “Wij proberen dat als gevolg van dit en dit beleid 
nog enigszins positief te keren of juist een andere kant op te werken.” 
Wethouders willen de krimp bestrijden door woningbouw te realise-
ren, bedrijven te trekken, infrastructuur te verbeteren, cultuurhisto-
rie toe te voegen, het centrum te optimaliseren of zich meer te gaan 
oriënteren op toerisme en recreatie. “Dat is nu niet, maar dat wordt 
wel. Op basis daarvan kan je bepaalde prognoses nog beïnvloeden,” 
aldus een van de wethouders. Het is echter niet verstandig de krimp te 
bestrijden, omdat dit leidt tot problemen in de eigen gemeente of de 
buurgemeente. Wethouders moeten de krimp accepteren, begeleiden 
en benutten. 

Conclusie #11
De krimp wordt nog niet in alle gemeenten van Zuidoost-
Brabant geaccepteerd. Men gaat uit van optimistische prog-
noses of zaken die het tij kunnen keren. Ook denkt men de 
krimp te kunnen bestreiden met bouw- en beleidsplannen. 
Men moet de harde krimpcijfers echter serieus nemen en 
kan beter uitgaan van het pessimistische ‘camel nose’-effect.
Daarnaast moeten gemeenten uit de buitenperiferie niet uit-
gaan van een toestroom van kenniswerkers.

8.6.3 Verwachte toestroom werknemers
Tot slot worden ook nog twee groepen inwoners aangehaald die naar 
de regio Zuidoost-Brabant trekken en op die manier de prognoses posi-
tief zouden kunnen beïnvloeden. Enerzijds zijn dit de kenniswerkers uit 
de brainport en anderzijds de zogenaamde MOE-landers, Midden- en 
Oost-Europeanen. 

Eindhoven en Helmond hebben een magneetfunctie en trekken ken-
niswerkers uit binnen- en buitenland naar de regio toe. Als de kwa-
liteit van de brainport blijft bestaan, denken zowel gemeenten uit de 
binnenperiferie van stadsgewest Eindhoven als gemeenten daarbuiten 
kenniswerkers te ontvangen. Het zijn echter vooral de steden en de 
gemeenten in de binnenperiferie die moeten verwachten deze hoog-
opgeleiden te ontvangen. Gemeenten in de buitenperiferie moeten 
beseffen dat zij een landelijke gemeente zijn en bouwen voor migratie-
saldo nul. Dit is echter niet altijd het geval. Wethouders uit landelijke 
gemeenten willen regelmatig - in meer of mindere mate - kenniswer-
kers uit binnen- of buitenland naar de gemeente trekken.

Daarnaast zien wethouders uit de Peel MOE-landers als een mogelijke 
groep die het aantal inwoners doet stijgen. “We krijgen heel veel Polen 
in de stad. Er komen straks Roemenen, Bulgaren komen hier allemaal 
werken.” Zij vestigen zich steeds vaker permanent in één van de Peel-
gemeenten. Eén van de wethouders sluit het niet uit dat binnen nu en 
een aantal jaren het aantal MOE-landers zal verdubbelen, omdat er 
te weinig handen zijn in de arbeidsmarkt. Het is een proces waar de 
wethouders op hopen. “Want ik heb ze nodig. Er ontstaat anders een 
veel te forse vergrijzing.” 

Verwacht kan worden dat een aantal kenniswerkers en MOE-landers 
zich gaan vestigen in Zuidoost-Brabant, maar wethouders moeten er 
niet vanuit gaan dat dit grote aantallen zijn. Eén van de wethouders 
zegt over de komst van deze groepen: “Dat gaat niet onze totale krimp-
problematiek oplossen. En daar zitten sommigen nog aan te denken.” 

8.7 Verandering bevolkingsopbouw
Naast de zojuist beschreven dalende bevolkings- en huishoudenscij-
fers, leidt demografische krimp ook tot een verandering van de be-
volkingsopbouw. Dat betekent een toename van het aantal alleen-
staanden – ofwel huishoudensverdunning – en een verhoging van de 
gemiddelde leeftijd van de inwoners. Wethouders herkennen dit feno-
meen, maar beseffen niet altijd hoe groot de verwachte veranderingen 
zijn voor hun gemeente. 

Het feit dat het aantal senioren zal toenemen en het aantal jongeren 
zal afnemen zien de wethouders als het grootste obstakel. Zij leggen 
uit dat jongeren belangrijk zijn voor het verenigingsleven, het midden- 
en kleinbedrijf en de scholenontwikkeling. Een deel van de jongeren 
trekt weg naar de stad en slechts sommigen zijn geïnteresseerd om 
op latere leeftijd weer terug te keren. In dat geval moeten zij worden 
aangetrokken vóór ze dertig jaar oud zijn, want daarna worden zij im-
mobiel op de woningmarkt, leggen de wethouders uit. Dit is belangrijk 
om een gezonde samenstelling van de bevolking te bewerkstelligen.

De verwachte toename van senioren is geen probleem. Jonge senioren 
zijn nog heel fit en kunnen de leefbaarheid in de gemeente verhogen. 
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“Dus het is helemaal niet slecht om die ook een aantal in de kern te 
hebben en die kunnen in dat hele spel van leefbaarheid en vrijwilligers 
enzo een ontzettend belangrijk functie hebben.” 

Een van de wethouders legt uit: “Het gaat om de samenhang in de 
gemeenschap. Allemaal ouderen is niet goed; allemaal jongeren is niet 
goed. Je wil juist een mix hebben, want dat versterkt elkaar.” Ten tijden 
van de huidige vergrijzing is het dan ook vooral belangrijk om jongeren 
bij te staan die graag in de gemeente willen wonen. Een groot aantal 
jongeren zal liever naar de stad gaan en er moet dan ook niet worden 
geprobeerd hen naar de landelijke gemeenten te trekken. Maar voor 
jongeren die er zelf voor kiezen in een van deze gemeenten te willen 
wonen, is het belangrijk plaats te maken vóór zij dertig zijn, zodat een 
gezonde bevolkingsopbouw ontstaat. 

Andere financieringsbronnen om voorzieningen te bekostigen worden 
later in dit hoofdstuk besproken. Belangrijk is dat wethouders in lan-
delijke gemeenten beseffen dat woningbouw niet kan worden gebruikt 
om geld te genereren voor andere doeleinden. Zij moeten op zoek 
gaan naar nieuwe financieringsbronnen en de woningbouwplannen 
matigen. Bouwen voor leegstand is een ramp en moet zonder meer 
worden voorkomen.

Door de huidige crisis geldt in veel gemeenten dat de woningbouw-
plannen automatisch worden gematigd. Wethouders spreken van een 
hele lastige markt met veel aanbod en weinig vraag. “Eigenlijk alle ge-
meenten zeggen op dit moment: ‘Even pas op de plaats, want anders 
gaat het dadelijk mis.’ (...) We komen eigenlijk allemaal tot dezelfde 
conclusie: dat het gewoon op dit moment wachten is op betere tij-
den.” Niet alle wethouders spreken van dergelijke problemen bij de 
verkoop van woningen, maar een behoorlijk aantal noemt dit aspect 
wel degelijk.

Het matigen van woningbouwplannen betekent dat over moet worden 
gestapt naar twee nieuwe strategieën. Ten eerste moet een andere 
manier van bouwen worden toegepast met kleine eenheden, veel eva-
luaties en aandacht voor de koper. Ten tweede moet worden gekeken 
of oude plannen nog steeds interessant zijn of dat zij moeten worden 
stilgezet om grote verliezen te voorkomen. Beide manieren zijn door 
een aantal wethouders toegelicht en hieronder beschreven.

8.8.2 Andere manier van bouwen
Een andere manier van bouwen zit allereerst in het werken met kleine 
woningbouwplannen. “Grote massa’s verkoopt niet meer,” legt één 
van de wethouders uit. Projecten kunnen beter gefaseerd op de markt 
worden gebracht. Verschillende kernen binnen een gemeente moeten 
één voor één van woningbouw worden voorzien in plaats van tegelij-
kertijd en woningen moeten in kleine aantallen worden gerealiseerd. 

Daarnaast moet tijdens het woningbouwproces voortdurend worden 
geëvalueerd. “Je moet gewoon ook continue die plannen bijstellen. 
Jaarlijks wordt ons woningbouwprogramma bijgesteld. Kijken wat zijn 
de behoeftes.” Plannen moeten zo flexibel mogelijk worden gehouden 
met starterswoningen, seniorenwoningen, tweekappers, vrijstaande 
woningen en rijtjeswoningen in verschillende fasen. Als minder be-
hoefte blijkt aan een bepaald type woningen, kan daarin dan nog 
worden geschoven. Verder kunnen grote woningen in tweeën worden 
gesplitst of kan een verdieping minder worden gerealiseerd. “We mo-
nitoren,” geeft één van de wethouders aan. 

Een andere wethouder zegt: “Wij sturen ook vooral heel erg op kwa-
liteit.” Verwest en Van Dam (2010) gaven dit ook al aan. De kwaliteit 
van bouwplannen moet hoog zijn om ze nog te kunnen verkopen. Een 
zestal wethouders wijst hierop. Om de kwaliteit te kunnen verhogen 
kunnen plannen worden aangepast door bijvoorbeeld een sterk beeld-
kwaliteitsplan, onopvallende menging van sociale woningbouw en 
duurdere woningen, een goede kwaliteit van buitenruimte, een goede 
veiligheid, een duurzame woonwijk en weinig energielasten. 

Verder is het niet langer de ontwikkelaar die bepaalt wat wordt ge-
bouwd, maar bepaalt de koper of dit wordt verkocht. “De klant is ko-
ning,” zegt één van de wethouders. Drie wethouders geven aan dat 
het interessant is om goed te communiceren met de bewoners bij het 
ontwikkelen van woningbouwplannen. Men bouwt waar vraag naar is. 
Zo’n tachtig procent van de Nederlanders wenst traditionele bouw van 
de woning en twintig procent moderne bouw. “Dus als dat zo is, moe-
ten we dat gewoon gaan doen,” is de conclusie. Ook voor het percen-
tage huurwoningen en de doelgroep geldt dit. “Je doet niks anders dan 
hetgene bouwen dat mensen heel graag willen.” 

8.8.3 Oude plannen herzien
De tweede strategie die hoort bij het matigen van bouwplannen, is het 
herzien van oude woningbouwplannen. Een groot aantal gemeenten 
kampt met een overschot aan bouwgrond. Tot drie jaar geleden kregen 

Conclusie #12
Jongeren die graag in de gemeente willen blijven wonen, 
moeten deze mogelijkheid krijgen vóór zij dertig jaar oud 
zijn, zodat een gezonde bevolkingsopbouw wordt bewerk-
stelligd.

8.8 Woningbouwplannen
Elk van de demografische veranderingen die hiervoor zijn beschreven 
hebben invloed op de woningbouwplannen. “Je stelt je woningbouw-
programma zo goed mogelijk af op de demografische ontwikkelingen.” 
Dat leidt tot aanpassingen op een aantal manieren. 

8.8.1 Woningbouwplannen matigen
Omdat de wethouders in meer of mindere mate optimistisch omgaan 
met de prognoses, doen zij dit ook wat betreft de plannen voor wo-
ningbouw. Wethouders van gemeenten in de buitenperiferie van het 
stadsgewest maken regelmatig plannen gebaseerd op een groei van 
de bevolking, terwijl zij hier niet vanuit moeten gaan. Zij zouden enkel 
moeten rekenen op extra vraag naar woningen door gezinsverdun-
ning van de eigen bevolking. Ook voor de overige gemeenten geldt dat 
zij hun woningbouwprogramma niet zouden moeten baseren op het 
meest optimistische scenario. Anders dreigt het gevaar dat men gaat 
bouwen voor leegstand en zoals één van de wethouders stelt, “leeg-
stand is een ramp”.

Maar woningbouwplannen zijn niet enkel te optimistisch door 
de  verwachtingen ten aanzien van demografische ontwikkelin-
gen, maar ook omdat sommige wethouders nog verankerd zijn in 
het zogenaamde ‘groeidenken’. Eén van hen stelt dat woningbouw 
noodzakelijk is om als gemeente geld binnen te krijgen. “Je moet 
ook zorgen dat je ontsluitingswegen goed zijn. Daar heb je wel ex-
tra geld voor nodig. En meestal genereer je dat als gemeente uit 
de woningbouw.” Dit is echter een verouderde gedachte. Er is im-
mers geen vraag meer naar grote hoeveelheden nieuwbouwwo-
ningen. “In 2030 zijn we uitgebouwd in dit land. Dan komt er geen 
woning meer bij,” legt een andere wethouder uit. Beleidsmakers  
van landelijke gemeenten moeten realiseren dat woningbouw niet  
langer de financiële situatie van hun gemeente kan verzekeren en dat 
naar andere inkomstenbronnen moet worden gezocht. Een van de 
wethouders beseft dit probleem en legt uit:

“We moeten naar een heel andere financieringsmethodiek toe. 
Omdat het omzetten van agrarische grond naar bouwgrond, waar 
je van een waarde van zes euro de meter naar tweehonderdvijftig 
euro de meter gaat – en die winst dus uiteindelijk ook kunt gebrui-
ken om voorzieningen te financieren – die tijd gaat gewoon voorbij. 
Dus je moet toch andere manieren vinden om je voorzieningen te 
bekostigen. Bijvoorbeeld andere inkomsten vanuit recreatie en toe-
risme.“ (Wethouder uit het landelijk gebied, 2011)
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8.9.1 Woningbouw voor senioren
De woningbouw waar senioren om vragen is niet meer hetzelfde als 
vroeger het geval was. “Mensen gaan anders wonen, mensen gaan 
anders leven, mensen gaan langer werken. Dus je krijgt een ander 
soort senior en daar moet je wel rekening mee houden in je bouw,” 
legt één van de wethouders uit. De belangrijkste trend op het gebied 
van senioren is het feit dat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven 
wonen en daarbij incidenteel zorg aan huis willen. Dit scheiden van 
wonen en zorg of het zogenaamd ‘zorgplusconcept’ is landelijk beleid. 
Vijf wethouders verwijzen in het interview naar deze trend. Belangrijk 
hierbij achten zij dat het contact met de wijk aanwezig is en de voor-
zieningen bereikbaar zijn. Als voorbeeld noemt één van de wethouders 
de realisatie van een zorgservice center met particuliere huisarts, een 
apotheek en een fysiotherapeut. Het versoepelen van de mantelzorg is 
ook een vereiste volgens één van de wethouders. Pas wanneer senio-
ren intensieve zorg nodig hebben, zullen ze naar een verpleeghuis gaan 
met specialistische zorg. 

Enkel de randstedelijke gemeenten bespreken nieuwbouw op het ge-
bied van seniorenwoningen. Twee wethouders hebben het over zoge-
naamde SIR-woningen, gericht op senioren van 55 tot 75 jaar. Deze 
woningen worden – aldus de wethouders – als CPO-project aangebo-
den door een landelijke vereniging in clusters van 10-12 woningen. 
Senioren komen hierdoor in elkaars nabijheid te wonen. Eén van de 
wethouders geeft aan dat zelfs bij beperkte publiciteit de inschrijvin-
gen hiervoor behoorlijk zijn. 

De meeste gemeenten leggen echter de nadruk op renovatie van de 
bestaande voorraad. In de huidige voorraad zijn veel eengezinswonin-
gen te vinden, terwijl de vraag hiernaar kleiner wordt. Senioren vragen 
om grondgebonden, gelijkvloerse, kleine en zuinige levensloopbesten-
dige woningen met een beperkte tuin. Daarnaast wensen zij domotica-
voorzieningen en aandacht voor sociale veiligheid. Door de woningen 
van senioren te renoveren kunnen zij in de eigen woning blijven wo-
nen en sluit de vraag in de gemeente beter aan op het aanbod. Nu er 
sprake is van een slechte woningmarkt, is deze renovatie voor senioren 
een goede oplossing.

8.9.2 Woningbouw voor starters
Ook de vraag naar starterswoningen is op dit moment groot, zeggen 
vijf wethouders. Wel noodzakelijk is dat deze starterswoningen betaal-
baar zijn. “De bank zegt momenteel 4 tot 4,4 keer jouw salaris bruto 
mag je lenen. (...) En in die prijsklasse vind je bijna niks,” vertelt één van 
de respondenten. Daarom worden constructies bedacht waarmee de 
starter wordt geholpen bij het betalen van een woning. Het rijk en de 
provincie zijn gestopt met het uitgeven van startersleningen, maar de 
gemeente kan hier nog altijd bij helpen door subsidie te geven. Over 
deze realisatie van starterswoningen, zegt één van de wethouders: 
“Dat vinden wij wel belangrijk. En dat mag ook wel geld kosten. Dat 
kost geld.”  

Starterswoningen worden gekenmerkt, volgens één van de wethou-
ders, door een beperkte inhoud, een beperkte oppervlakte aan grond, 
en beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Op die manier zijn starters ge-
dwongen bij gezinsuitbreiding te verhuizen en wordt de doorstroom in 
de toekomst gestimuleerd. “Want dat moeten starterswoningen blij-
ven,” legt de wethouder uit. Daarnaast zullen ook jongeren moeten 
leren begrijpen dat ze naar bestaande woningen moeten kijken als ze 
in landelijke gemeenten willen blijven wonen, vinden enkele andere 
wethouders. Eén van de mogelijkheden is het afstoten van oude huur-
woningen van de woningcorporatie aan starters. Zij onderhouden de 
woning goed en zorgen voor een tweede leven. 

8.9.3 Woningbouw voor beide
Uit beide voorgaande paragraven blijkt dat senioren- en starterswonin-
gen niet zoveel van elkaar verschillen. Starterswoningen en senioren-
woningen kunnen dezelfde woning zijn, legt één van de wethouders 
uit. 

gemeenten van de provincie de opdracht om veel woningen te bou-
wen en als ze dat niet in voldoende mate deden werd hen een boete 
opgelegd. Gemeenten dachten hiermee geld te kunnen verdienen 
door goedkoop landbouwgrond op te kunnen kopen en dit later duur 
te verkopen als woningbouwgrond, en investeerden in grote opper-
vlakten agrarische grond. Toen de komst van de demografische krimp 
bekend werd gemaakt, bleek deze grond echter niet verkoopbaar en 
ontstond een groot verlies op de grondexploitatie. “Dat is op dit mo-
ment killing voor elke gemeente in Nederland, echt killing,” zegt een 
van de wethouders. 

Het gevolg is nu dat veel gemeenten in Zuidoost-Brabant – in meer of 
mindere mate – over een grote hoeveelheid uitbreidingsmogelijkhe-
den beschikken waarvoor het bestemmingsplan al is gewijzigd, maar 
waar nog geen woningen zijn gerealiseerd. De bouwplannen heb-
ben vertraging opgelopen en er is renteverlies ontstaan. De vraag is 
of de huidige woningbouwplannen door moeten worden gezet of dat 
zij moeten worden geannuleerd om verder verlies te beperken. Ieder 
verlies moet immers worden gecompenseerd door bezuinigingen. Eén 
van de wethouders uit Zuidoost-Brabant zegt over het annuleren van 
woningbouwplannen het volgende.

“Dat is tot nu toe vrij gemoedelijk gegaan, een beetje op z’n Bra-
bants zeg ik. (...) Maar als je kijkt naar alle plannen, dan is het niet 
realistisch om alle plannen in de lucht te houden. Dat zal betekenen 
dat wij keihard moeten gaan zeggen: ‘Fantastisch plan gemaakt, 
u had gedacht in 2012 dat plan te realiseren. Gaan we nooit meer 
doen.’ Streep erdoor.” (Wethouder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

Om verdere financiële problemen te voorkomen, moeten keuzes wor-
den gemaakt wat betreft deze woningbouwplannen. De plannen zullen 
moeten worden geselecteerd op basis van de juridische gevolgen van 
het stopzetten van een project en de doelgroep van het project. Dit 
moet zo snel mogelijk geschieden om het verlies op deze gronden te 
beperken. 

Conclusie #13
De woningbouw moet worden gematigd om te voorkomen 
dat men bouwt voor leegstand. Oude woningbouwplannen 
moeten worden  herzien en nieuwe woningbouwmethoden 
moeten worden toegepast. Kleine massa’s moeten één voor 
één op de markt worden gebracht, plannen moeten flexibel 
zijn en continue worden gemonitord en bijgesteld, en er 
moet worden gestuurd op kwaliteit en de wensen van de 
klant. Om de financiële situatie op orde te krijgen, is de wo-
ningbouw niet langer geschikt.

8.9 Woningtypen
De woningbouw moet zich de komende jaren gaan richten op star-
ters en senioren. Voor gezinnen is de afgelopen jaren al voldoende 
gebouwd, geeft één van de wethouders aan. Door de vergrijzing is 
er echter veel vraag naar seniorenwoningen, die op dit moment nog 
niet in zodanig grote getallen op de markt aanwezig zijn. Daarnaast 
moeten starterswoningen worden gerealiseerd, omdat - zoals conclu-
sie #12 onderschrijft - jongeren nodig zijn voor de leefbaarheid. Ook 
geldt dat de huidige ouderen financieel sterker en mondiger zijn dan 
de jongeren en dat de realisatie van starterswoningen nodig is voor  de 
doorstroming op de woningmarkt. Jongeren kunnen door de financiële 
crisis niet meer zo gemakkelijk aan een hypotheek komen, waardoor 
ouderen hun woning niet kwijt raken. Eén van de wethouders vertelt: 
“Wij beseffen ons dat er sprake is van vergrijzing. Wij willen ook graag 
voor de vergrijzing bouwen. Maar op dit moment stokt dat een beetje. 
Omdat die grijze mensen zeggen van ‘ja, mooi plan, wethouder, maar 
ik moet eerst m’n eigen huis nog verkopen’.” Zowel voor senioren als 
voor starters moet dus de woningbouw worden verbeterd.
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dan normaal gaan realiseren. Maar nog niet in alle gemeenten in Zuid-
oost-Brabant vindt samenwerking op dit gebied plaats. Het is daarom 
belangrijk dat alle gemeenten in Zuidoost-Brabant meewerken aan re-
gionale afspraken betreffende de woningbouw.

Tot slot worden wethouders worden niet enkel door hun buurgemeen-
ten beperkt, maar ook door de provincie Noord-Brabant. De provincie 
bepaalt voor de landelijke gemeenten hoeveel woningen zij maximaal 
mogen bouwen en koppelt de stedelijke gemeenten aan een mini-
mum. “Het lijkt bijna een beetje een communistisch systeem,” zegt 
één van de respondenten. Enkele wethouders uit het landelijk gebied 
vrezen met het maximum niet voldoende te kunnen bouwen voor de 
eigen bevolking, omdat dit maximum enkel wordt bepaald door de 
prognose van de provincie. Mogelijk zou beter moeten worden geke-
ken naar deze regels en de prognose waaraan zij zijn verbonden. Het 
blijft echter belangrijk - zoals de voorgaande conclusies voorschrijven 
- dat gemeenten niet te optimistisch over de toekomst zijn en nieuw-
bouw matigen.

“Ik vraag mij altijd af wat het verschil is tussen een woning van een 
starter en een woning van een senior. (...) Een starter zal misschien 
iets meer gebruik maken van de magnetron en een senior nu nog 
meer van een kookpitje. Maar per definitie bepaalt dat niet hoe de 
woning qua indeling moet zijn. Voor een starter lijkt het mij ook 
niet problematisch om op de begane grond te slapen of gebruik te 
maken van de lift. Die heeft ook een kamer, een slaapkamer en een 
badkamer nodig. Ik denk dat de leeftijd minder bepalend is, maar 
dat je de behoefte moet kunnen inlossen. (...) Een jongere zit ook 
niet direct te wachten op een tuin die hij moet gaan maaien.” (Wet-
houder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

De huidige nieuwbouwwoningen kunnen dus voldoen aan de eisen van 
zowel starters als senioren. Hiervoor moeten ze klein en zuinig zijn, een 
niet te grote tuin hebben, in een sociaal veilige wijk staan en moeten 
alle noodzakelijke ruimtes op de begane grond kunnen worden gesi-
tueerd. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan voor senioren om 
domotica-voorzieningen aan te brengen. 

Conclusie #15
De gemeente moet controleren of de woningcorporatie 
daadwerkelijk woningen realiseert waar vraag naar is. Daar-
naast moeten alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant 
overleg plegen met buurgemeenten omtrent hun woning-
bouwplannen. Eventueel is het interessant de prognose en 
de regels van de Provincie Noord-Brabant nader te bekijken.

Conclusie #14
Het woningaanbod moet zich meer gaan richten op starters 
en senioren. Als voor nieuwbouw wordt gekozen, is het inte-
ressant woningen te realiseren die voor beide doelgroepen 
geschikt zijn. Dit zijn kleine, zuinige levensloopbestendige 
woningen met een kleine tuin in een sociaal veilige wijk. 
Voor senioren moet de mogelijkheid bestaan in deze woning 
domotica-voorzieningen aan te brengen; voor starters is een 
subsidie gewenst. Als nieuwbouw echter niet nodig of niet 
mogelijk is, is het belangrijk aan renovatie te denken. Seni-
oren kunnen in hun eigen woning blijven wonen als deze le-
vensloopbestendig wordt gemaakt en wat betreft starters is 
het interessant oude corporatiewoningen af te stoten.

8.10 Woningbouwpartijen 
Als men plannen realiseert voor de woningbouw moet niet enkel aan 
de gemeentelijke instantie zelf worden gedacht, maar ook aan andere 
partijen. Zo vormen de woningbouwcorporatie van de gemeente, om-
liggende gemeenten en de provincie drie belangrijke instanties om re-
kening mee te houden.

Wat betreft woningbouwcorporaties meent één van de wethouders 
dat de lange wachtlijst van potentiële huurders maakt dat de vereni-
ging niet per se hoeft te bouwen waar vraag naar is. De betreffende 
woningbouwcorporatie bouwt eengezinswoningen, terwijl de wethou-
der denkt dat zij kleinere woningen zou moeten realiseren. De meeste 
wethouders lijken er echter als vanzelfsprekend vanuit te gaan dat de 
woningcorporatie bouwt waar vraag naar is, omdat de verhuur nog 
steeds van de grond komt. Maar het is belangrijk er zeker van te zijn 
dat dit niet te maken heeft met de wachtlijst, maar de woningcorpo-
ratie daadwerkelijk bouwt waar vraag naar is. Op die manier blijft de 
woningbouwvoorraad van de gemeente het sterkst en speelt men het 
beste in op de toekomst.

Daarnaast is overleg met andere gemeenten belangrijk. Net als Ver-
west en Van Dam (2010) zien ook wethouders dat bouwen in de ene 
gemeente leidt tot migratiestromen vanuit de omliggende gemeen-
ten. Dit betekent dat gelijktijdig bouwen ertoe kan leiden dat de wo-
ningbouwprojecten in één of zelfs beide gemeenten mislukken. Het is 
daarom belangrijk om woningbouwplannen in de regio op elkaar af 
te stemmen. Dit gebeurt al steeds meer. Stedelijk Gebied Eindhoven 
maakt juridisch harde afspraken in welke volgorde en welke mate 
woningen moeten worden gerealiseerd in het stedelijk gebied als de 
markt weer aantrekt. Ook worden de huurwoningen binnen dit gebied 
gespreid, zodat dit percentage in Eindhoven en Helmond zal afnemen, 
terwijl verschillende randstedelijke gemeenten meer huurwoningen 

8.11 Economische ontwikkeling gemeenten
De demografische verwachtingen van wethouders hebben niet enkel 
invloed op de woningbouwplannen van een gemeente, maar ook op 
ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied. Door plannen voor be-
drijventerreinen, de agrarische sector en andere vormen van werkge-
legenheid op een juiste manier te ontwikkelen, kan worden ingespeeld 
op de demografische krimp.

8.11.1 Economische plannen
Net als bij woningbouw het geval is, moet ook bij economische plan-
nen worden gekeken welke ontwikkelingen kunnen worden verwacht 
per type gemeente. De campusgemeenten en overige gemeenten in de 
binnenperiferie van het stadsgewest kunnen rekenen op het behoud of 
zelfs aantrekken van veel werknemers. Omdat Bladel als centrum van 
de Kempen bedrijven groter dan 5.000 m2 ontvangt, gaat mogelijk het-
zelfde op voor deze gemeente. Bladel is dan ook al aan het uitbreiden. 
Voor deze gemeenten gelden de bouwregels die gelden ten tijden van 
de huidige krimp: gefaseerd en flexibel bouwen met veel monitoring 
en aandacht voor kwaliteit. Ook hier geldt dat bouwen voor leegstand 
een gevaar is.

Voor de buitenperiferie van het stadsgewest geldt dat gemeenten niet 
moeten rekenen op een toestroom van werknemers. “Wij willen in ie-
der geval onze werkgelegenheid minstens op peil houden. En liever 
wil je iets groeien, maar dat is niet zo realistisch. Als we dit op peil 
houden, dan doen we het goed,” stelt één van de wethouders in het 
landelijk gebied. Daarnaast leidt de verplaatsing van bedrijven groter 
dan 5.000 vierkante meter ertoe dat landelijke gemeenten zomaar met 
een hoop leegstand te maken kunnen krijgen. Helaas beseffen niet alle 
wethouders dit gegeven en moeten enkelen hier nog attent op worden 
gemaakt.

De provincie heeft gemeenten opgelegd dat eerst bestaande bedrij-
venterreinen op orde moeten zijn voor men het oppervlak aan bedrij-
venterrein mag uitbreiden. Door revitalisatie kan de bereikbaarheid 
en beeldkwaliteit worden verbeterd. Voor revitalisatie van het bedrij-
venterrein kan een subsidie van de provincie worden aangevraagd en 
helpen mogelijk enkele bedrijven en bonden. Door deze verplichting 
zal de leegstand op bedrijventerreinen worden beperkt.
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8.11.3 Agrarische sector
Tot slot bezitten veel landelijke gemeenten in de regio een grote agra-
rische sector. Deze sector is aan een aantal veranderingen onderhevig, 
waarop men moet anticiperen.

“Je merkt dat [het aantal agrarische bedrijven] afneemt en dat daar 
een enorme schaalvergroting – maar wel een vermindering – van 
het aantal bedrijven plaatsvindt. Automatisering leidt tot minder 
arbeid. Dus je wil ook vervangende werkgelegenheid zien. Daarbij is 
het buitengebied altijd het domein geweest van de agrarische sec-
tor en die onderhield het buitengebied ook. (...) Dat betekent dat 
het landschapsbeheer onder druk komt te staan en dat je dat onder 
wilt gaan brengen bij andere partijen.” (Wethouder uit het landelijk 
gebied, 2011)

Kortom, de veranderingen in de agrarische sector hebben twee zaken 
tot gevolg: minder werkgelegenheid en minder onderhoud van het bui-
tengebied. Voor beide zaken dient een oplossing te worden gevonden.

Voor vervangende vormen van werkgelegenheid op het platteland be-
staan verschillende mogelijkheden. Eén van hen is dat een agrarisch 
bedrijf uitgroeit tot een zelfstandig bedrijf in een sector gelieerd aan 
het platteland. De bedrijven in de metaaltechniek in Asten zijn hier een 
voorbeeld van. Een andere wethouder geeft aan dat sommige bedrij-
ven – zoals een praktijk van een psycholoog – een rustige omgeving 
wensen en goed op het platteland zouden kunnen zitten. Een derde 
veel gekozen oplossing om de terugnemende werkgelegenheid te com-
penseren op het platteland is het creëren van recreatie en toerisme. 

“Sommigen stappen over op recreatie. Dat zie je dus ook, dat in 
het buitengebied een aantal agrarische ondernemers een neven-
tak recreatie ontwikkeld hebben. En een enkeling heeft dat zo ver 
doorontwikkeld, dat die daar nu z’n brood mee kan verdienen, en 
stoot dan de agrarische tak af.” (Wethouder uit het landelijk gebied, 
2011)

Ten tweede moet het platteland leefbaar blijven. Dit realiseert de pro-
vincie door de regio in te delen in zogenaamde ‘reconstructiegebie-
den’, waarvan de Kempen en de Peel beide een gebied zijn. Grote be-
drijven worden geconcentreerd in één specifiek gebied. Daaromheen 
wordt een overgangszone gecreëerd en rondom het dorp of bij de na-
tuur moet recreatie en toerisme mogelijk zijn. 

Meer inzicht in het opzetten en uitbreiden van de sector recreatie en 
toerisme wordt geboden in de volgende paragraaf.

8.11.2 Lokaal maatwerk
Men moet echter niet alleen inspelen op de verwachtingen wat betreft 
de toestroom van werknemers, maar gemeenten moeten ook lokaal 
maatwerk leveren. Dat betekent dat economische sectoren moeten 
worden gekozen die leiden tot weinig concurrentie in de regio. In 
hoofdstuk twee wordt beschreven dat de zoektocht naar economische 
dragers vaak leidt tot dezelfde alternatieven en men hierdoor in el-
kaars vaarwater terecht komt. Wethouders moeten kiezen voor een 
economische sector die past bij het type gemeente en niet concurreert 
met de regio. 

Zoals beschreven in paragraaf 8.5.6 hebben de campusgemeenten ie-
der een (of meerdere) specifieke sector(en) uitgekozen om zich op te 
richten. Zij zorgen in de regio voor o.a. een automotive campus, medi-
cal campus en high tech campus. Daarnaast willen Laarbeek, Nuenen 
c.a. en Son en Breugel zich richten op de Foodsector. 

Cranendonck wil zich gaan richten op de zware industrie door dat te 
koppelen aan de zinkfabriek die al in de gemeente aanwezig is. Zware 
industrie kan niet worden gerealiseerd in de stedelijke gemeenten van 
Zuidoost-Brabant, maar moet worden gevestigd op afstand hiervan. En 
“dat is dan iets anders dan wat alle andere gemeenten doen,” aldus 
wethouder Beerten. Concurrentie met buurgemeenten wordt verme-
den en toch kan het aantal banen toenemen. 

Someren is bezig met een nieuw perifeer detailhandelgebied met meu-
belwinkels en doe-het-zelf-zaken. Gemert-Bakel wil zich gaan richten 
op alternatieve energievoorzieningen. Heeze-Leende wil zich richten 
op innovatie op het gebied van zorg; echter op kleinere schaal dan het 
geval is in campusgemeente Best. Dit is daarmee geen sector zonder 
enige concurrentie, maar wel een duidelijke keuze. In Asten zijn veel 
bedrijven in de sector metaaltechniek of metaalelektro. “Wij hebben 
ons niet specifiek gericht op metalen of wat dan ook. Maar ik consta-
teer dat dat wel een tak is die wat zwaarder vertegenwoordigd is dan 
andere takken,” zegt wethouder Huijsmans. Toch is het mogelijk om 
zich hier specifiek op te gaan richten. 

Kortom, een behoorlijk aantal gemeenten in Zuidoost-Brabant voldoet 
al aan dit idee dat men zich toespitst op één bepaalde sector met wei-
nig concurrentie in de regio. Belangrijk hierbij is dat de gehele gemeen-
te zich aanpast aan dit concept. “Het onderwijs, de werkgelegenheid 
en dat toekomstbeeld moet een beetje meer op elkaar worden afge-
steld,” zegt één van de wethouders uit deze gemeenten. Dit gebeurt 
nog niet vaak. Maar het is belangrijk dat gemeenten hun positie conti-
nue versterken en naast bedrijven ook bijvoorbeeld het hoger onder-
wijs richten op dezelfde sector. 

Daarnaast hebben nog niet alle gemeenten in Zuidoost-Brabant een 
sector gekozen waar zij zich specifiek op gaan richten. Twee wethou-
ders leggen uit: “Wij zijn nog heel sterk zoekende naar onze identiteit.” 
Deze gemeenten moeten snel een specifieke economische sector kie-
zen met weinig concurrentie in de nabije omgeving. 

Conclusie #18
De afnemende werkgelegenheid op het platteland kan op 
drie manieren worden gecompenseerd: door nieuwe be-
drijven in sectoren gelieerd aan het platteland, door nieuwe 
bedrijven die de rust en ruimte van het platteland kunnen 
gebruiken of door recreatie en toerisme. Door de indeling 
van het platteland in reconstructiegebieden krijgen boven-
staande zaken een duidelijke locatie en wordt goed onder-
houd gegarandeerd.

Conclusie #16
Gemeenten in de binnenperiferie kunnen rekenen op een 
toestroom van werknemers. Gemeenten in de buitenperife-
rie moeten daar niet op rekenen en kunnen te maken krijgen 
met plotselinge leegstand door verhuizing van grote bedrij-
ven. Al dan niet te maken hebbend met een toename van 
arbeid, moet men voorzichtig omgaan met realisatie. Ge-
meenten moeten bedrijventerreinen revitaliseren alvorens 
zij gaan nieuwbouwen en moeten de bouwregels toepassen 
die gelden ten tijde van de huidige krimp: gefaseerd en flexi-
bel bouwen met veel monitoring en aandacht voor kwaliteit.

Conclusie #17
Gemeenten moeten zich richten op een specifieke econo-
mische sector met weinig concurrentie in de omgeving. 
Sommige gemeenten hebben op dit gebied nog geen keuze 
gemaakt en moeten dit snel gaan doen. Veel gemeenten in 
Zuidoost-Brabant hebben al wel een keuze gemaakt, maar 
hebben de sector nog niet omgezet in een alomvattend con-
cept. Zij dienen zich op dit gebied nog te versterken. 
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Afbeelding 8.4 Rijksbufferzone in Zuidoost-Brabant

8.12 Recreatie en toerisme
Elk van de wethouders denkt na over recreatie en toerisme. Het is 
voor een aantal gemeenten echt een speerpunt en ook merken veel 
wethouders op dat de sector steeds groter wordt en kan worden. “Op 
toeristisch-recreatief gebied zijn we echt een ontwikkeling aan het 
doormaken op dit moment. Dat willen we ook verder uitbouwen.” 

8.12.1 Verschil tussen stad en land
Maar er moet onderscheid worden gemaakt tussen stad en land. De 
stedelijke gemeenten - uit de binnenperiferie - richten zich met name 
op de momenten buiten werktijd op doordeweekse dagen. Dan heb-
ben kenniswerkers behoefte aan ontspanning en moeten voorzienin-
gen voor hen bereikbaar zijn. In de Randstad zijn deze voorzieningen 
al aanwezig, maar in de regio Zuidoost-Brabant moet nog een enorme 
spurt worden gemaakt. En om te groeien als economische regio is dit 
noodzakelijk. 

Dit betekent dat specifieke vormen van recreatie moeten worden 
gezocht. De wethouder van Veldhoven legt uit dat bijvoorbeeld over-
nachtingslocaties niet veel aanwezig hoeven te zijn in deze gemeenten.

“Als mensen zeggen (...) ‘ik wil een nachtje in Veldhoven slapen’ dan 
moet dat kunnen. Maar onze marketing zal nooit erop gericht zijn 
van ‘kom naar Veldhoven, want daar is het te halen’. Dat hebben we 
ook helemaal niet nodig.” (Tops, 2011)

Activiteiten die wel als voorbeeld worden aangehaald zijn themage-
richte weken, zoals Glow en de Dutch Design Week. De vier campusge-
meenten uit de regio zijn bezig uit te zoeken welke voorzieningen op 
het gebied van sport of cultuur op internationaal niveau interessant 
zijn voor kenniswerkers van buitenlandse bedrijven. 

Daarnaast geldt voor Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en in mindere mate 
Son en Breugel een andere functie. Deze gemeenten liggen in de Rijks-
bufferzone. Die zone vormt het middengebied van een geplande infra-
structurele ruit rondom Eindhoven en Helmond. In de Rijksbufferzone 
mag van het Rijk in bepaalde gebieden geen toename van woningbouw 
of bedrijfsactiviteiten komen, maar staat het open karakter van het ge-
bied centraal. “Een soort binnentuin voor het stedelijk gebied,” zegt 
een van de wethouders, “het Central Park van New York.” Dit is te zien 
in afbeelding 8.4. Kortom, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en in mindere 
mate Son en Breugel zullen zich meer moeten richten op landelijke 
recreatievormen, terwijl de overige stedelijke gemeenten de stedelijke 
kant van de recreatie moeten laten zien. 

Voor de gemeenten in de buitenperiferie geldt een ander verhaal. 
Deze moeten - zoals eerder beschreven - zich niet richten op de werk-

nemers van de brainport, maar moeten zich richten op dagtoeristen. 
Daarmee kunnen zij de afnemende werkgelegenheid op het platteland  
compenseren. Ze kenmerken zich dan ook door meerdere campings, 
bungalowparken of B&B’s en bezitten elk een groengebied – zoals hei-
de of bos – met fiets-, wandel- en ruiterroutes. Van de negen wethou-
ders van landelijke gemeenten, wordt er door vier gesproken over een 
golfbaan in de gemeente en twee wethouders willen de nadruk gaan 
leggen op de historische positie van de gemeente als smokkelgebied. 
Het is belangrijk dat dit wordt versterkt en financiële problemen hier-
mee worden verminderd.

Conclusie #19
Gemeenten in de binnenperiferie van het stadsgewest moe-
ten zich richten op recreatie na werktijd op doordeweekse 
dagen en hiermee de achterstand op de Randstad inhalen. 
Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en in mindere mate Son en 
Breugel zorgen voor een groene binnentuin, terwijl de ove-
rige gemeenten zich op cultuur en sport kunnen richten. De 
gemeenten in de buitenperiferie kunnen met dagrecreatie 
de afnemende werkgelegenheid op het platteland compen-
seren en financieel sterk worden.

8.12.2 Handleiding voor recreatie en toerisme
Stedelijke gemeenten moeten zich dus versterken op het gebied van 
recreatie na werktijd en landelijke gemeenten op het gebied van dag-
toerisme. Maar hoe moeten zij dit aanpakken? Verschillende wethou-
ders gaven tips voor het opzetten van recreatie en toerisme. 

Allereerst moet men kijken naar het type voorzieningen dat de ge-
meente bezit. Het is voor gemeenten met overnachtingslocaties nood-
zakelijk dat zij ook dagrecreatieve voorzieningen in de gemeente heb-
ben, omdat deze de vraag naar overnachtingen vergroten.

 “Waar het ons met name over gaat is dat je uiteindelijk een aantal 
voorzieningen moet hebben voor toeristen en recreanten die het in-
teressant maken om hier naartoe te komen, om daarmee ook weer 
voeding te hebben voor overnachtingsmogelijkheden. En wij den-
ken dus daarom wel aan het aantal dagrecreatieve voorzieningen 
wat moet worden uitgebreid. Dan moet je ook een aantal goede 
trekpleisters hebben. Daar is nog een slag te winnen; daar moeten 
wij wat mee, vind ik.” (Wethouder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

Voor deze voorzieningen - zowel voor overdag als voor een overnach-
ting - is het noodzakelijk dat zij niet eenzijdig zijn. Zowel senioren als 
gezinnen moeten worden aangetrokken. Terwijl senioren behoefte 
hebben aan een camping omringd door rust, ruimte en groen, willen 
kinderen een overnachtingslocatie met zwembad en dagrecreatieve 
activiteiten met wat spanning. Ook moeten voorzieningen voor goed 
en slecht weer worden bekeken. 

Ook bespreken twee wethouders een zogenaamde ‘recreatieve poort’, 
die in de gemeente aanwezig moet zijn en op de kaart moet worden 
aangegeven. Deze poort wordt omschreven als “een plek waar als het 
ware de toerist naartoe geleid wordt. (...) Van daaruit kan je het gebied 
gaan verkennen.” Bij deze poort krijg je informatie over het gebied en 
is een kiosk, een VVV-kantoor, een plek om te eten en/of een museum 
aanwezig. Vanuit dit punt is het mogelijk om je fiets- of wandelroute 
te starten. 

Ten tweede moet de gemeente voor een nauwkeurige selectie van 
plannen zorgen. Men moet niet elk plan doorzetten, maar er slechts 
een aantal uitkiezen. Op die manier gaat de aandacht naar een gericht 
aantal zaken en wordt de kwaliteit hiervan vergroot.

“Je moet ook wel weer waken dat je kwaliteit blijft bieden. Dus niet 
een wildgroei krijgt van allerhande voorzieningen die zodanig met 
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elkaar concurreren dat niemand tot werkelijke kwaliteit kan komen. 
Omdat ze allemaal onvoldoende verdienen om die kwaliteitsslagen 
te kunnen maken. Dus niet zomaar op elke hoek van de straat in het 
buitengebied straks recreatieve voorzieningen [toestaan].”  (Wet-
houder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

De geselecteerde plannen moeten vervolgens - net als alle andere 
bouwplannen, zoals vermeld in paragraaf 2.1.6 - voldoen aan lokaal 
maatwerk. De plannen die niet passen bij de gemeente moeten niet 
worden doorgezet.

“De dingen waar je goed in bent, om die ook de mogelijkheid en de 
expansie te bieden. En de dingen die je misschien ook nog wel leuk 
vindt, maar waar je dus of geen middelen voor hebt of wat dan ook, 
dat je je daarin ook beperkt. Je moet je kwaliteiten kennen.”  (Wet-
houder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

Ten derde moeten gemeenten de ondernemer op het gebied van re-
creatie en toerisme goed faciliteren. “Wij willen lokale ondernemers in 
ieder geval de ruimte blijven bieden om lokaal hun bedrijf te kunnen 
blijven voeren.” Dat betekent dat de gemeente ruimtelijk-planologisch 
voorwaarden schept en ruimte wel of niet beschikbaar stelt. Financieel 
participeert de gemeente niet. Vervolgens is het aan de ondernemer 
om de kans te grijpen. In dit opzicht kijken wethouders verschilt naar 
de kwestie. De ene wethouder “hoopt” dat er iemand op inspeelt en 
ziet de initiatiefneming en ook later de promotie puur als een taak 
van de ondernemer zelf, terwijl de andere wethouder vindt dat de ge-
meente hierbij een handje kan helpen. 

“Daar gaan we niet op zitten wachten. Je probeert wel met betrek-
king tot bepaalde gebieden als het ware een advertentie te zetten. 
(...) Zodat je wel te koop loopt met de mogelijkheden die je hebt. En 
dat je ook graag bereid bent als overheid om mee te denken en te 
faciliteren. En dat is al vaak heel wat. Ondernemers zien overheden 
toch vaak als belemmering die vaak bezig is om dingen onmogelijk 
te maken.” (Wethouder uit Zuidoost-Brabant, 2011)

Een actieve houding van de gemeente is belangrijk, met name nu met 
toerisme en recreatie de financiële situatie van landelijke gemeenten 
kan worden hersteld. Ondernemers moet worden duidelijk gemaakt 
dat er veel kansen liggen bij de gemeente en dat deze hen er maar al te 
graag bij helpt. Daarnaast geeft een andere wethouder aan dat de ge-
meente ook in een later stadium de ondernemer kan helpen door met 
hem om de tafel te gaan zitten, problemen en wensen te bespreken 
en samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden of uitdagingen. 
Op dit moment is de klant koning en moet deze vanuit de gemeente 
worden ondersteund.

ten van de regio Zuidoost-Brabant zijn te divers om als één gebied te 
promoten, legt één van hen uit. De voorzieningen van de VVV’s blij-
ven bestaan. Alle wethouders geven aan dat zij de lokale VVV in stand 
houden. Dat betekent dat enkel nieuwe samenwerkingsverbanden 
moeten worden opgezet om in subregionaal verband de gemeente te 
promoten. 

Wat betreft de stedelijke gemeenten lijkt weinig samenwerking plaats 
te vinden voor recreatieve plannen. Zij werken vooral samen op het ge-
bied van woningbouw en bedrijven, en kenmerken zich ook door wei-
nig recreatie in de gemeente. Toch is het belangrijk dat bij het opzet-
ten van recreatieve projecten samenwerking plaatsvindt. Eindhoven 
doet haar eigen promotie, zegt één van de wethouders uit de regio. De 
overige stedelijke gemeenten zien geen noodzaak tot samenwerking 
of zijn nog in discussie verwikkeld met welke gemeenten zij zouden 
moeten samenwerken. Het is noodzakelijk dat ook op dit gebied aan-
sluiting wordt gezocht om concurrentie te voorkomen en de kracht van 
de regio te versterken. 

De overige gemeenten in Zuidoost-Brabant beschikken al over een sa-
menwerkingsverband op recreatief-toeristisch vlak. In het westen van 
de regio  wordt samengewerkt door de Kempengemeenten. Zij beslaan 
een - volgens een van de wethouders - prachtig gebied, maar promo-
ten het nog onvoldoende.

“Wij zijn eigenlijk ook van mening dat het label Kempen, dat dat 
nog niet zo’n slecht label is. En dat dat wel nog meer aandacht be-
hoeft – veel meer zelfs – maar dat er ontzettend veel mogelijkheden 
zijn om de Kempen daarmee op de kaart te zetten. In de Kempen zit-
ten we gewoon op goud: gezien de omgeving, gezien de mentaliteit 
van de mensen die hier wonen, het arbeidsethos noemen ze dat wel 
eens. Rust en groen, en een beetje dat bourgondische enzo, en we 
zitten tegen de Belgische grens. We hebben zo ontzettend veel mo-
gelijkheden hier – dat meen ik echt – echt zoveel mogelijkheden. Zo 
interessant voor toeristen om hier een aantal dagen te verblijven. 
Maar we zeggen het nog te weinig.” (Wethouder uit de Kempen, 
2011)

In de Peel is de situatie vergelijkbaar. Ook hier werken de gemeenten 
samen op het gebied van toerisme en spreken zij van een gebied met  
veel potentie dat echter nog onvoldoende is gepromoot. 

“De Peel is wat dat betreft meer aansprekend, is meer een merk-
naam bij wijze van spreken – die nog wel uitgediept moet worden, 
die van kwaliteiten moet worden voorzien, meer herkenbaar en 
aantrekkelijk moet worden gemaakt – maar heeft wel de potentie 
in zich om als overkoepeld merk te kunnen gaan dienen.” (Wethou-
der uit de Peel, 2011)

Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken ten slotte sa-
men met de twee Belgische gemeenten Halmont-Achel en Neerpelt. 
Dit samenwerkingsverband richt zich op de Grote Heide die ze willen 
omvormen tot een transnationaal natuurgebied van duizend hectaren. 
Voor de Strabrechtse Heide heeft Heeze-Leende een samenwerkings-
verband met Geldrop-Mierlo en Someren. 

Conclusie #20
Wat betreft voorzieningen moeten bij overnachtingsloca-
ties ook dagrecreatieve voorzieningen worden gerealiseerd. 
Deze moeten niet eenzijdig zijn, maar aansluiten op verschil-
lende doelgroepen en weersomstandigheden. Daarnaast is 
een recreatieve poort interessant.

Om deze voorzieningen gerealiseerd te krijgen, is het nood-
zakelijk dat een gemeente selectief plannen maakt, afge-
stemd op lokaal maatwerk, en daarnaast de ondernemer on-
dersteunt. Deze moet worden gewezen op de mogelijkheden 
en de open houding van de gemeente, en vervolgens worden 
geholpen in het proces.

Conclusie #21
De gemeenten uit Stedelijk Gebied Eindhoven moeten ook 
op het gebied van recreatie gaan samenwerken. De overige 
gemeenten werken al samen op het gebied van recreatie en 
toerisme – onder beeldmerk ‘De Peel’, ‘De Kempen’ of een 
bepaalde heide – maar dienen de promotie hiervan nog te 
versterken. Lokale initiatieven moeten worden gerealiseerd 
onder het beeldmerk van de subregio.

8.12.3 Samenwerking voor recreatie en toerisme
De regionale VVV van Zuidoost-Brabant is deze zomer stopgezet. “Die 
functioneerde niet,” zegt één van de wethouders. Ook andere wet-
houders bevestigen deze ontevredenheid. De eenentwintig gemeen-
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8.14.3 Manier van bouwen
Om de positie van een winkelcentrum te behouden of te versterken, 
is het nodig om op een bepaalde manier aanpassingen te doen aan de 
winkellocatie. Zo is het belangrijk om een publiekstrekker te hebben of 
het ontbrekend segment aan te vullen. Zowel hoog als laag winkelseg-
ment is nodig om de inwoners in de gemeente te houden. Daarnaast 
geldt ook hier het principe van ‘de klant is koning’ en is veel overleg 
nodig om een winkelcentrum van goede kwaliteit te hebben. Overleg 
vindt plaats met bijvoorbeeld de leden van de winkeliersvereniging, 
de vereniging economische zaken van de gemeente, de horeca, de 
zorg, recreatie en toerisme, het industrieterrein en verschillende on-
dernemers uit de gemeente. Tot slot geeft één van de wethouders aan 
niet het winkelaanbod te willen verbeteren - en daarmee genoegen te 
nemen met de uitstroom van haar inwoners op het gebied van win-
kelvoorzieningen - maar wel wil proberen het drankje op het terras 
na afloop van het shoppen weer in de eigen gemeente te laten plaats-
vinden. 

Voor al deze samenwerkingsverbanden geldt dat er nog onvoldoende 
promotie is gemaakt en een duidelijk beeldmerk moet worden gecre-
eerd om toeristen aan te trekken. Gemeenten moeten voor het ver-
sterken van dit beeldmerk zorgen dat lokale initiatieven onder de vlag 
van de regio worden aangeboden. 

8.13 Speerpunten
De drie grootste uitdagingen van de gemeenten in de regio Zuidoost-
Brabant lijken hierboven te zijn samengevat, namelijk de woningbouw, 
de economische ontwikkelingen en plannen op het gebied toerisme en 
recreatie. Dat betekent echter niet dat alle onderwerpen zijn bespro-
ken waar de gemeenten zich mee bezig houden. Het beleid richt zich 
ook op winkelvoorzieningen, bereikbaarheid, het basisonderwijs, me-
dische voorzieningen, horecavoorzieningen en het verenigingsleven. 
Hieronder enkele issues waar de gemeenten mee bezig zijn.  

8.14 Winkelvoorzieningen
Winkelgebieden zijn belangrijk voor een gemeente en de wethouders 
leggen uit dat zij hierover goed moeten nadenken. “We moeten wel 
proberen om dat minimaal te handhaven, het aantal winkels wat we 
hebben. Dat heeft heel sterk met leefbaarheid te maken.” In de re-
gio Zuidoost-Brabant zijn verschillende ordes van winkellocaties te 
herkennen, zoals die worden genoemd in de central place theory van 
Christaller en Lösch in paragraaf 2.2 van hoofdstuk twee. Deze moeten 
elk op hun eigen manier beleid opstellen om de leefbaarheid van de 
gemeente op peil te houden.

8.14.1 Steden
Het grootste aanbod aan winkelvoorzieningen in de regio Zuidoost-
Brabant is te vinden in de twee steden Eindhoven en Helmond. Zij vor-
men de eerste orde in winkellocaties en zorgen voor een breed aanbod 
van zowel dagelijkse als niet-dagelijkse artikelen. Concurrentie vindt 
plaats tussen beide steden in de regio Zuidoost-Brabant en enkele 
steden in de omgeving. Eindhoven concurreert met de Bijenkorf ten 
opzichte van Helmond, terwijl Weert en Den Bosch uitblinken in hun 
gevarieerde aanbod en prettige sfeer. Daarnaast is er concurrentie van 
online shoppen. De wethouder van Helmond legt uit de positie van het 
winkelcentrum te willen versterken door zich meer te gaan richten op 
‘funshoppen’; dit betekent kleinere winkels en een ander winkelseg-
ment. 

8.14.2 Kleinere kernen
De kleinere gemeenten rondom deze steden kunnen niet concurreren 
met Eindhoven en Helmond. “Een stad is toch een stad. Maar als dorp 
concurreer je wel met andere dorpen,” legt één van de wethouders uit. 
Zo bestaat op kleinere schaal ook concurrentie tussen winkellocaties 
en hebben bepaalde winkelcentra een grotere aantrekkingskracht dan 
andere. De gemeenten van de tweede orde zijn kleinere gemeenten 
met sterke winkelcentra die dagelijkse en kleinschalige niet-dagelijkse 
voorzieningen realiseren waarmee zij de afvloeiing naar de stad of 
naar andere dorpen in de omgeving verkleinen. Zo dient het winkel-
centrum van Asten naast haar eigen inwoners veel inwoners uit Some-
ren en de kleinere kernen van Deurne, terwijl het centrum van Deurne 
veel wordt gebruikt door inwoners uit de hoofdkern Deurne en kleine 
kernen als Bakel en het Limburgse Meijel. In De Kempen doet Bladel 
dienst voor zowel Bladel zelf als de gemeente Reusel-De Mierden en 
in Cranendonck vormt Budel het centrum van zowel Cranendonck als 
enkele Belgische gemeenten. Tot slot geven Veldhoven en Best aan de 
afvloeiing naar centrum Eindhoven te willen beperken door het eigen 
‘dorpse’ centrum sterk te maken.

De winkelcentra van de derde orde realiseren enkel dagelijkse voorzie-
ningen en willen daarmee zorgen dat de eigen inwoners de dagelijkse 
boodschappen binnen de gemeentegrenzen doen. Niet-dagelijkse 
voorzieningen mogen de inwoners buiten de gemeentegrenzen zoe-
ken. Tot slot zijn er winkelcentra van de vierde orde in de meest kleine 
kernen, waar amper winkelvoorzieningen zijn gevestigd. Hier vindt  de 
krimp het sterkst plaats en zal men winkelcentra niet uitbreiden, maar 
enkel voorzieningen behouden. 

Conclusie #22
Op winkelgebied kent de regio Zuidoost-Brabant vier ordes 
van winkelcentra. De eerste orde bestaat uit de winkelcen-
tra in de steden Eindhoven en Helmond. Zij concurreren met 
elkaar en de steden in de omgeving op basis van winkelke-
tens en sfeer. De tweede orde beslaat dorpen met dagelijkse 
voorzieningen én enkele niet-dagelijkse voorzieningen. In de 
derde orde bevinden zich winkelcentra met enkel dagelijkse 
voorzieningen en winkelcentra in de vierde orde bezitten 
nauwelijks voorzieningen. 

De positie van het winkelcentrum kan worden behouden of 
versterkt door het aantrekken van een publiekstrekker, het 
aanvullen van ontbrekend segment en overleg met andere 
partijen. Ook kan worden gekozen niet het winkelaanbod te 
versterken, maar te zorgen dat men na het shoppen terug-
keert naar de gemeenten voor bijv. de horeca.

8.15 Basisonderwijs
Ook onderwijs is belangrijk voor de leefbaarheid van een gemeente. 
In verband met demografische krimp blijkt het in stand houden van 
scholen een lastige kwestie in gemeenten. Nu het aantal geboortes 
in sommige dorpen  sterk daalt, is het met name lastig om in alle ker-
nen de basisschool staande te houden. Ook wordt in één van de ge-
meenten mogelijk de middelbare school gesloten. In dit geval moet de 
onderwijsvoorziening in één van de buurgemeenten worden gebruikt 
door de inwoners.

Daarnaast wordt geanticipeerd op de krimp bij de nieuwbouw van ba-
sisscholen. De grootte van het pand wordt naar beneden bijgesteld of 
er wordt een brede school gerealiseerd, waarbij scholen van elkaars 
ruimten gebruik kunnen maken als zij gaan krimpen of groeien. Ook 
worden bezuinigingen regelmatig toegepast op de onderwijsvoorzie-
ningen, maar niet in drastische vorm.

Conclusie #23
Door de demografische krimp moeten enkele onderwijs-
voorzieningen verdwijnen en moeten inwoners gebruik gaan 
maken van voorzieningen in buurgemeenten. Blijven voor-
zieningen bestaan, dan moet vaak worden bezuinigd. Bij 
nieuwbouw moet worden geanticipeerd op de krimp door 
kleinere of meer flexibele voorzieningen. 
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8.16 Medische voorzieningen
Wat betreft medische voorzieningen ligt de nadruk op concentratie 
van voorzieningen in de grote kern van een gemeente. Daar wordt een 
huisartsenpraktijk gecombineerd met apotheek, jeugdgezondheids-
zorg, fysiotherapeut, paramedisch centrum, opticiën, audiciën, etc. In 
de kleinere kernen zijn deze vaak niet meer te vinden en moet men 
een stukje reizen voor een dergelijke voorziening. “Daar zullen we mee 
moeten leren leven,” zegt één van de wethouders. “Maar dat is ook 
een stukje marktontwikkeling en daar heb je als gemeente niet zoveel 
in te sturen,” legt een andere uit. 

mond – en door Eersel en Cranendonck. Ze werken in de agrarische 
of industriële sector en zorgen voor extra handen in de arbeidsmarkt 
van Nederland. Terwijl twee wethouders aangeven de komst van MOE-
landers niet te stimuleren, geven vier wethouders aan dat hun komst 
nodig is voor de economie. “Ik juich het toe dat die mensen hier ge-
woon opgenomen worden in de gemeenschap. Want ik heb ze nodig. 
Er ontstaat anders een veel te forse vergrijzing,” zegt één van deze wet-
houders. 

Hoe dan ook, er moet rekening mee worden gehouden dat MOE-lan-
ders naar deze gemeenten trekken. Soms komen MOE-landers op tij-
delijke basis, maar in andere gevallen blijven zij in Nederland wonen en 
stichten zij hier een gezin. Dit gebeurt volgens één van de wethouders 
in dertig tot vijfendertig procent van de gevallen. “Ik zie hier dus ook 
al de eerste MOE-lander zich keurig netjes melden bij de woningbouw-
vereniging en daar een huis huren. En de kinderen ook hier gewoon re-
gulier naar het onderwijs toe gaan,” zegt deze wethouder. Voor zowel 
tijdelijk als permanent gevestigde MOE-landers moeten voorzieningen 
worden gerealiseerd en moet ondersteuning worden geboden bij de 
integratie in Nederland.

8.20.1 Huisvesting
Het ondersteunen van de MOE-lander bestaat allereerst uit het zorgen 
voor goede huisvesting. MOE-landers die tijdelijk in Nederland werken, 
zijn enkel economisch gebonden en vallen niet onder de huurbescher-
mingswet. Toch is het de taak van een gemeente om haar inwoners te 
voorzien van een goede woning. Daarnaast kan goede huisvesting zor-
gen dat een MOE-lander wil blijven wonen in de gemeente, waardoor 
de krimp in de gemeente minder sterk zal zijn. Er is hiervoor nog niet 
altijd beleid opgesteld door gemeenten en MOE-landers wonen nog 
vaak met teveel in één huis. De oplossingen die worden aangedragen 
door wethouders leggen vaak verantwoordelijk bij het bijbehorend be-
drijf. Als huisvesting wordt gerealiseerd bij deze bedrijven zelf zal dit 
leiden tot een stuk sociale controle. Eventuele overlast die MOE-lan-
ders verzorgen zal het bedrijf snel aanpakken, omdat zij er zelf proble-
men van ondervinden. Een andere wethouder stelt voor om passend 
in de omgeving woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens met 
voldoende parkeergelegenheid te realiseren en bedrijven te verplich-
ten om met deze woningen hun werknemers goed te huisvesten. “Als 
de werknemers die jullie hier te werk stellen niet netjes gehuisvest zijn, 
dan kan je geen zaken meer doen hier in de regio,” legt hij uit. Tot slot 
wordt het aanstellen van een conciërge in een huisvestingspand gezien 
als een methode om eventuele overlast te voorkomen. Professionele 
bedrijven gaan vaak serieus in op deze plannen en zien in dat goede 
huisvesting maakt dat het voor werknemers interessant is om bij het 
bedrijf te blijven. Eén van de wethouders heeft een plan ingediend bij 
de Tweede Kamer, waar wordt gekeken of er tekortkomingen of gebre-
ken zijn. Op experimentele basis kan dan in de toekomst aan de gang 
worden gegaan met dit plan. 

8.20.2 Integratie
Daarnaast is het volgens verschillende wethouders belangrijk om te 
kijken naar de integratie van MOE-landers in Nederland. Ten eerste zijn 
zij niet bekend met het land en de taal en hebben ze hulp nodig bij het 
zich in- en uitschrijven bij een gemeente. Ook kan het prettig zijn als 
contact wordt gelegd tussen hen en bijvoorbeeld de katholieke kerk. 
“Dat ze daar een beetje in geholpen moeten worden,” legt één van de 
wethouders uit. Verder moet worden gekeken naar andere voorzienin-
gen waaraan zij mogelijk behoefte hebben. “Als je ze in die gemeente 
op wilt vangen, dan moet je ze daar ook in faciliteren wat betreft de 
winkelnering,” geeft één van de wethouders als voorbeeld.

8.21 Conclusie
Dit hoofdstuk heeft de interviews met veertien wethouders uit de re-
gio Zuidoost-Brabant beschreven en aan de hand hiervan ruim twin-
tig conclusies getrokken. Deze beschrijven de werking van de regio 
Zuidoost-Brabant en hun beleid ten aanzien van demografische krimp. 
Hieronder zullen de belangrijkste punten nog even kort worden ver-
woord.

Conclusie #24
Medische voorzieningen worden door marktwerking gecon-
centreerd in de grotere kernen. Inwoners uit kleinere kernen 
zullen ermee moeten leven dat zij een stukje moeten reizen.

8.17 Horecavoorzieningen
Horecavoorzieningen staan in Zuidoost-Brabant niet hoog op de agen-
da. Slechts drie wethouders bespreken hun plannen op het gebied van 
restaurantontwikkeling. Eén van hen legt uit dat ook hier geldt dat zo-
wel het hoge als het lage segment aanwezig moet zijn in de gemeente. 
Een andere wethouder vertelt dat ze mogelijkheden in het bestem-
mingsplan realiseren om het switchen tussen horeca-ondernemingen 
makkelijker te maken, maar dat ondernemers het toch zelf zullen moe-
ten doen.  

Het bezoek aan uitgaansgelegenheden is vaak historisch gegroeid en 
wordt niet gezien als een trend die moet worden beïnvloed. De jeugd 
uit Geldrop-Mierlo en Nuenen gaat naar Eindhoven, inwoners uit Best 
gaan stappen in Oirschot, inwoners uit Bladel gaan op stap in Reusel en 
Deurne is een kern waar men gaat stappen. “Dat is op de een of andere 
manier toch gewoon zo gegroeid. (…) En dat is prima,” concludeert één 
van de wethouders.

8.18 Bereikbaarheid
De bereikbaarheid blijkt daarentegen een zeer belangrijk aspect te zijn 
voor de wethouders in Zuidoost-Brabant. Als is aangegeven dat de be-
reikbaarheid van een gemeente slecht is, wordt dit vaak ontkend of 
wordt aangegeven dat deze in de toekomst zal verbeteren. 

8.19 Verenigingen
Tot slot worden gemeenschapscentra en cultuurverenigingen – zoals 
een muziekgezelschap of toneelvereniging – genoemd door wethou-
ders, ondanks dat zij niet zijn meegenomen in het onderzoek. Drie wet-
houders wijzen hierop. “Dat is ook wat mensen natuurlijk beleven en 
ervaren,” zegt één van de wethouders. Voor deze voorzieningen geldt 
eveneens dat zij de gemeente leefbaar houden, maar dat het moeilijk 
is ze in stand te houden in kleine kernen. 

Conclusie #25
Horeca-voorzieningen staan in Zuidoost-Brabant niet hoog 
op de agenda. Het verenigingsleven lijkt men belangrijker te 
vinden voor de leefbaarheid en heeft - net als onderwijs - 
problemen te bestaan in kleine kernen. Daarnaast krijgt be-
reikbaarheid van gemeenten veel aandacht van wethouders.

8.20 MOE-landers
Tot slot kwamen de zogenaamde MOE-landers regelmatig naar voren 
in de interviews met landelijke gemeenten. Dit zijn arbeidsmigranten 
uit de MOE-landen: de landen in Midden- en Oost-Europa. Zij worden 
genoemd door de wethouders in de Peelgemeenten – inclusief Hel-
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Conclusie #26
De landelijke gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben te ma-
ken met een toestroom van MOE-landers en moeten hier-
mee rekening houden. Goede huisvesting is noodzakelijk; 
ook als MOE-landers niet onder de huurberschermingswet 
vallen. Het lijkt interessant de verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting bij bedrijven te leggen. Daarnaast moeten MOE-
landers worden geholpen bij de integratie in Nederland door 
contacten voor ze te leggen en te kijken waar zij vraag naar 
hebben. 

8.21.1 Regio Zuidoost-Brabant
De regio Zuidoost-Brabant bestaat uit eenentwintig gemeenten. Sa-
menwerking tussen al deze gemeenten vindt enkel nog plaats voor 
majeure zaken. Vaak is de regio te groot en zijn de gemeenten te divers 
voor zodanig samenwerking. Daarnaast hebben gemeenten buiten de 
regio - elders in Brabant, in Limburg of in België - invloed op gemeen-
ten uit Zuidoost-Brabant. Het is dan ook vaak niet zinvol deze regio als 
geheel te bekijken. Ook aan de grens van de regio zou minder waarde 
moeten worden gehecht dan op dit moment het geval is. Met name de 
kracht van de provinciale grens en de regelgeving die hieraan verbon-
den is, moet sterk afnemen.

De regio Zuidoost-Brabant lijkt bovenal te bestaan uit eenentwintig 
losse gemeenten. De openingsvraag gaf aan dat de aandacht van wet-
houders vooral naar de eigen gemeente gaat en niet zozeer naar de 
regio als geheel. Wethouders maken hun plannen niet graag openbaar, 
uit angst dat andere gemeenten hun plannen gaan dwarsbomen. Het 
zou echter beter zijn als op grotere schaal naar de gemeenten zou 
worden gekeken; een schaal tussen die van de regio Zuidoost-Brabant 
en de individuele gemeenten in. Ondanks dat deze schaal minder aan-
dacht krijgt dan die van individuele gemeenten, bestaan hier al een 
aantal sterke en minder sterke samenwerkingsverbanden.  

Het is belangrijk voor deze samenwerkingsverbanden dat zij zich ont-
wikkelen. Samenwerking leidt tot grotere efficiëntie, lagere kosten, 
beter personeel en meer afstemming tussen gemeenten. Daarnaast 
verenigen gemeenten zich met gelijke belangen, waardoor minder 
weerstand ontstaat in discussies. Landelijke gemeenten staan samen 
sterker tegenover de grote stad en de steden bereiken meer op inter-
nationaal niveau. Gemeenten met tegenstrijdige belangen zullen de 
discussies enkel zwaarder maken, wat betekent dat het vaststellen van 
dergelijke samenwerkingsverbanden om goede onderbouwing vraagt. 
Het opzetten van een samenwerkingsverband kan het beste begin-
nen op kleine schaal en langzaam worden uitgebreid tot het geschikte 
schaalniveau. De samenwerkingsverbanden die op dit moment be-
staan, zullen hieronder worden genoemd.

8.21.3 Stedelijk Gebied Eindhoven
Een relatief sterk samenwerkingsverband op het genoemde schaal-
niveau is het ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’, bestaande uit de gemeen-
ten  Eindhoven, Helmond, Best, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-
Mierlo, Veldhoven en Waalre. Valkenswaard zou hier ook bij moeten 
worden betrokken. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de meer 
stedelijke gemeenten en richt zich dan ook op passende onderwer-
pen,  zoals stedelijke voorzieningen, bedrijventerreinen en de uitbrei-
ding van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Daarnaast zouden ze 
het onderwerp ‘recreatie’ hierbij moeten betrekken. Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo vormen de binnentuin van dit stedelijk gebied en zul-
len in de meer groene recreatie moeten voorzien, terwijl de overige 
gemeenten meer stedelijke recreatievormen moeten opzetten. Voor 
dagvullende uitstapjes moet men naar de gemeenten rondom dit ste-
delijk gebied. Hiervoor moeten de stedelijke gemeenten hen meer 
waarderen; zij moeten de landelijke gemeenten niet behandelen als 
rest-gemeenten.

Binnen het samenwerkingsverband bestaat een samenwerkingsver-
band op kleinere schaal tussen Eindhoven, Helmond, Best en Veldho-
ven. Zij noemen zich de campusgemeenten en richten zich met name 
op het verwerven van bekendheid op internationaal niveau. Hiervoor 
is het belangrijk dat zij hun campus verbeteren en voorzieningen toe-
voegen aan deze campus.

8.21.4 De Kempen en De Peel
In het westen van de regio ligt een ander sterk samenwerkingsver-
band genaamd ‘De Kempen’. Hiertoe behoren de gemeenten Oirschot, 
Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk. Zij delen verschillende 
ambtelijke afdelingen en werken intensief samen op het gebied van 
recreatie en toerisme. Bladel vormt het centrum van deze regio en is 
een sterke samenwerkingspartner voor Reusel-De Mierden. Maar door 
de relatief ver ontwikkelde samenwerking binnen De Kempen, valt de 
samenwerking tussen Bladel en Reusel-De Mierden niet zo op.

Samenwerkingsverband De Peel ligt in het oosten van de regio en be-
staat uit de gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en 
Someren. Dit samenwerkingsverband lijkt minder sterk te zijn dan de 
Kempen. De samenwerking lijkt zich vooral op kleinere schaal voor te 
doen. Tussen Asten en Someren is de samenwerking zeer intensief en 
tussen Gemert-Bakel en Laarbeek is men van plan goede samenwer-
king op te zetten. Het is belangrijk dat ook in deze regio de samenwer-
king van hoge kwaliteit wordt.

8.21.5 Heeze-Leende en Cranendonck
Tot slot blijven er twee gemeenten over die niet zijn genoemd in de 
voorgaande samenwerkingsverbanden, namelijk Heeze-Leende en 
Cranendonck. Zij hebben zich samen met Valkenswaard verenigd on-
der de noemer A2-gemeenten, maar vormen een samenwerkingsver-
band dat niet voor alle onderwerpen interessant is. De inwoners van 
Cranendonck richten zich naast Eindhoven ook op Weert en verschil-
lende gemeenten in België. Heeze-Leende kan überhaupt niet worden 
geplaatst in een bepaalde subregio en zal waarschijnlijk voor verschil-
lende onderwerpen verschillende samenwerkingspartners moeten 
zoeken. 

8.21.6 Demografische krimp accepteren
Met name voor de niet-stedelijke gemeenten, maar in principe voor 
de gehele regio, geldt dat demografische krimp zal gaan plaatsvinden. 
Dit is de wethouders bekend, maar veel van hen accepteren de krimp 
niet. Zij nemen de meest optimistische prognose als uitgangspunt of 
rekenen op een toestroom van kenniswerkers of MOE-landers. Ken-
niswerkers moet men enkel verwachten in de binnenperiferie, en voor 
beide doelgroepen geldt dat zij de krimp niet zullen keren. Naast het 
bagatelliseren van de krimp, denken wethouders ook de krimp te kun-
nen bestrijden met bouw- en beleidsplannen. Dit is echter gevaarlijk, 
omdat men het risico loopt te bouwen voor leegstand en kostbare tijd 
verliest om in te spelen op de krimp. Beter kan men uitgaan van het 
‘camel nose’-effect en verwachten dat slechts een topje van de ijsberg 
zichtbaar is. 

8.21.7 Bouwplannen matigen
Men moet in de ontwikkelingsplannen van de gemeente rekening hou-
den met demografische krimp. De woningbouw moet worden gema-
tigd en oude woningbouwplannen moeten worden herzien. Woning-
bouw kan niet langer worden gebruikt om de financiële situatie van 
de gemeente op orde te krijgen. Bedrijventerreinen moeten worden 
gerevitaliseerd alvorens zij nieuwbouw gaan realiseren en met nieuw-
bouw moet men voorzichtig zijn. In de buitenperiferie kan men te ma-
ken krijgen met plotselinge leegstand door verhuizing van grote bedrij-
ven. Verder moeten overal nieuwe bouwmethoden worden toegepast. 
Kleine massa’s moeten één voor één op de markt worden gebracht, 
plannen moeten flexibel zijn en continue worden gemonitord en bijge-
steld, en er moet worden gestuurd op een hoge kwaliteit en de wensen 
van de klant.
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8.21.8 Bouwplannen specificeren
Maar men moet niet alleen de bouwplannen matigen; plannen moeten 
ook worden gericht op specifieke doelgroepen. De woningbouw moet 
zich gaan richten op starters en senioren. Starters zijn nodig voor de 
leefbaarheid - zoals het verenigings- en bedrijfsleven - en van senioren 
verwacht men een enorme toename. Starters moeten worden aange-
trokken voor zij dertig jaar oud zijn. Voor hen kunnen oude corporatie-
woningen worden afgestoten. Woningen van senioren kunnen worden 
gerenoveerd tot levensloopbestendige woning. Als nieuwbouw moge-
lijk is, kunnen woningen worden gerealiseerd die voor beide doelgroe-
pen geschikt zijn. Dit zijn kleine, zuinige levensloopbestendige wonin-
gen met een kleine tuin in een sociaal veilige wijk. Voor senioren moet 
de mogelijkheid bestaan om in deze woning domotica-voorzieningen 
aan te brengen; voor starters is een subsidie gewenst. Het is belangrijk 
dat men bekijkt of de woningcorporatie daadwerkelijk deze woningen 
bouwt waar vraag naar is.

Ook sociaal-economisch moet men zich gaan specialiseren en moet 
men zich richten op een specifieke sector. Deze sector moet aansluiten 
bij de kwaliteiten van de eigen gemeente en weinig concurrentie heb-
ben met gemeenten in de regio. Deze keuze moet worden versterkt 
in een alomvattend concept, waarbij  bijvoorbeeld ook het onderwijs 
moet worden betrokken.

8.21.9 Landelijk gebied
In landelijk gebied neemt de werkgelegenheid af en vindt reconstruc-
tie plaats. Er dient nieuwe werkgelegenheid te worden gegenereerd op 
drie manieren: het stichten van nieuwe bedrijven in sectoren gelieerd 
aan het platteland, het opzetten van nieuwe bedrijven die de rust en 
ruimte van het platteland kunnen gebruiken of het stimuleren van re-
creatie en toerisme. 

Bij recreatie en toerisme moet men letten op een aantal zaken. Al-
lereerst zijn de samenwerkingsverbanden hiervoor zeer geschikt. Een 
regionaal beeldmerk zal toerisme enorm kunnen stimuleren. Het is be-
langrijk dat gemeenten hier meer tijd in steken. Onder deze subregio-
nale vlag zal men lokale initiatieven moeten stimuleren. Op dit gebied 
moet men naast overnachtingslocaties ook voor dagrecreatieve voor-
zieningen zorgen. Deze moeten niet eenzijdig zijn, maar aansluiten op 
verschillende doelgroepen en weersomstandigheden. Daarnaast is het 
realiseren van een recreatieve poort interessant. Om deze voorzienin-
gen gerealiseerd te krijgen, is het noodzakelijk dat een gemeente se-
lectief plannen maakt, afgestemd op lokaal maatwerk, en daarnaast de 
ondernemer ondersteunt. Deze moet worden gewezen op de mogelijk-
heden en de open houding van de gemeente, en vervolgens worden 
geholpen in het proces.

Toerisme is een mogelijkheid om de komst van demografische krimp in 
Zuidoost-Brabant te begeleiden en zal - in tegenstelling tot de woning-
bouw - de financiële situatie van gemeenten wél kunnen verbeteren. 

8.21.10 Centralisatie
Voor de voorzieningen in Zuidoost-Brabant gelden de regels van cen-
tralisatie. De winkelcentra zijn volgens de Central Place Theory van 
Christaller en Lösch gerangschikt. Eindhoven en Helmond bezitten een 
winkelcentrum van de eerste orde dat concurreert met de centra in 
steden buiten de regio. Vervolgens bestaan er een aantal winkelcentra 
van tweede orde met een beperkt aantal niet-dagelijkse winkelvoor-
zieningen en winkelcentra van de derde orde met enkel dagelijkse win-
kelvoorzieningen. Tot slot zijn in de meest kleine dorpen winkelcentra 
van de vierde orde te vinden met zeer beperkte winkelvoorzieningen. 
Om de orde in winkelcentra te behouden of te versterken is het nodig 
een publiekstrekker te hebben, ontbrekend segment aan te vullen en 
te overleggen met andere partijen. 
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De medische voorzieningen worden eveneens door marktwerking ge-
centraliseerd. Zij zijn te vinden in de grotere kern van de gemeenten. 
Inwoners uit de kleinere kernen moeten ermee leren leven dat zij een 
stukje moeten reizen.

Onderwijsvoorzieningen hebben weinig invloed van marktwerking. 
Het is echter niet mogelijk voor alle gemeenten om deze in de meest 
kleine kernen in stand te houden. In enkele gevallen zullen deze dan 
ook moeten verdwijnen en moeten ook hier de inwoners verder reizen 
voor een onderwijsvoorziening. Bestaande voorzieningen hebben vaak 
te maken met bezuinigingen. Bij nieuwbouw moet men voldoen aan 
flexibele en efficiënte plannen.

8.21.11 MOE-landers
Ten slotte doet het fenomeen van de toestroom van MOE-landers zich 
voor in de regio Zuidoost-Brabant. Het is belangrijk dat wethouders 
hier rekening mee houden. Goede huisvesting is noodzakelijk - ook als 
MOE-landers niet onder de huurbeschermingswet vallen - wat lijkt te 
worden verzekerd als de verantwoordelijkheid bij bedrijven wordt ge-
legd. Daarnaast moeten MOE-landers worden geholpen bij de integra-
tie in Nederland door contacten voor ze te leggen en te kijken waar zij 
vraag naar hebben.

8.21.12 Onderzoek
De gegevens gebruikt in het onderzoek zijn niet allemaal juist. Daar-
naast was de bereikbaarheid moeilijk te meten, terwijl deze voor wet-
houders zeer belangrijk bleek. Tot slot waren gegevens over België een 
goede aanvulling geweest. Er is sprake van een redelijk breed onder-
zoek; als het onderzoek minder breed was geweest, hadden de onder-
werpen mogelijk meer diepgang kunnen krijgen.
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9 Conclusie en aanbevelingen

In de inleiding werd de hoofdvraag geformuleerd die de basis vormt 
voor dit onderzoek. Deze hoofdvraag luidt: 

“Wat is het toekomstbeeld van de afzonderlijke gemeenten in de 
regio Zuidoost-Brabant op basis van de afbakening van stadsgewes-
ten, de verwachte demografische opbouw van gemeenten en hun 
specifieke kenmerken, in hoeverre komt dit beeld overeen met het 
toekomstbeeld van de beleidsmakers van deze gemeenten en wat is 
het gevolg hiervan voor het beleid?”

Deze vraag is in vijf stappen beantwoord. De eerste drie deelvragen 
zijn beantwoord met theoretische kennis en vervolgens gecombineerd 
om een antwoord te geven op deelvraag vier. Dit wordt beschreven in 
paragraaf 9.1. Vervolgens is hierop een praktische aanvulling gegeven 
middels deelvraag vijf. Dit is te lezen in paragraaf 9.2. 

9.1 Theoretisch antwoord
In deelvraag één werd de volgende vraag gesteld: “Wat zijn de factoren 
die de binnen- en buitenperiferie van een stadsgewest bepalen en hoe 
verdelen deze zich over de regio Zuidoost-Brabant?” Deze binnen- en 
buitenperiferie kunnen worden bepaald aan de hand van drie factoren, 
namelijk de forensen-, migratie- en voorzieningenstromen. Zij zijn ge-
analyseerd en in kaartmateriaal verwerkt. Als resultaat zijn twee stads-
gewesten in Zuidoost-Brabant afgebakend - namelijk rondom Eindho-
ven en rondom Helmond - en bleek ook de invloed van stadsgewest 
Weert op de gemeente Cranendonck te bestaan. 

Voor de conclusie moet worden teruggeblikt op de eerste pagina’s van dit werk. De naam van het verslag luidde: ‘Stad 
en land ten tijden van demografische krimp: een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.’ Deze 
blik is op de regio geworpen aan de hand van de gefundeerde theoriebenadering. Stap voor stap zijn theorieën omtrent 
demografische krimp en de verdeling van stad en land aangevuld met gegevens over de regio Zuidoost-Brabant. De re-
sulterende theorie zal hieronder worden beschreven.

Vervolgens werd deelvraag twee gesteld. Deze luidt: “Wat is de ver-
wachte demografische opbouw van de afzonderlijke gemeenten in 
de regio Zuidoost-Brabant?” Voor beantwoording van deze deelvraag 
werd de prognose van Primos (2009) als uitgangspunt genomen. Als 
conclusie werd duidelijk dat de demografische veranderingen niet 
overeen kwamen met de zojuist gestelde grenzen van het stadsgewest. 
Wel bleek de minste krimp voor te komen in de stedelijke gemeenten 
en was de meeste demografische krimp te verwachten in de buiten-
periferie. 

Deelvraag drie vult de kennis van de regio aan met inzicht in de speci-
fieke kenmerken van gemeenten in de regio. De deelvraag luidt: “Wel-
ke factoren bepalen de specifieke kenmerken van een gemeente en 
hoe zijn deze kenmerken verdeeld over de regio Zuidoost-Brabant?” 
Aan de hand van verschillende bronnen zijn tweeënvijftig factoren be-
paald, verdeeld over twaalf thema’s. Deze thema’s zijn bereikbaarheid, 
veiligheid, sociaal-economisch klimaat, woonomgeving, gezondheids-
zorg, onderwijs, winkelvoorzieningen, groenvoorzieningen, horeca, 
culturele voorzieningen, recreatie en overnachtingslocaties. Met een 
clusteranalyse is gekeken hoe deze factoren zijn verdeeld over de re-
gio. Als resultaat konden vier clusters worden aangewezen met typi-
sche eigenschappen: beide steden, de binnenperiferie en de buitenpe-
riferie. Vooral tussen de steden en omliggend gebied blijkt het verschil 
in de genoemde kenmerken groot.  

Tot slot kon deelvraag vier worden beantwoord. Deze luidt: “Wat is het 
toekomstbeeld voor de afzonderlijke gemeenten in de regio Zuidoost-
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Brabant op basis van de indeling van het stadsgewest, de verwachte 
demografische opbouw en de specifieke kenmerken?” De drie voor-
gaande deelvragen hebben op verschillende manieren informatie 
gegenereerd om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Gecom-
bineerd zorgen zijn voor het volgende beeld van de regio Zuidoost-
Brabant.

De regio kan worden verdeeld in twee onderdelen: stadsgewest Eind-
hoven en stadsgewest Helmond. Stadsgewest Eindhoven bestaat uit de 
gemeenten Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Valkenswaard 
en alle gemeenten ten westen hiervan; stadsgewest Helmond bestaat 
uit de gemeenten Laarbeek, Helmond, Someren en alle gemeenten 
ten oosten hiervan. Stadsgewest Weert – net over de provinciegrens 
in het zuidoosten – omvat de gemeente Cranendonck. Stadsgewest 
Eindhoven heeft als urbaan centrum de stad Eindhoven. De binnenpe-
riferie van het stadsgewest bestaat uit de gemeenten Eindhoven, Best, 
Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Veldhoven, Waalre en 
Valkenswaard. Bladel vormt een tweede centrum in dit polycentrisch 
stadsgewest. Stadsgewest Helmond heeft als urbaan centrum de stad 
Helmond en heeft een binnenperiferie bestaande uit enkel de gemeen-
ten Helmond en Laarbeek. 

De steden Eindhoven en Helmond onderscheiden zich sterk van de 
overige gemeenten en worden gekenmerkt door een hoge wegen- 
en woningdichtheid, veel bovenlokale voorzieningen en enkel groen 
binnen de bebouwde kom. Veel grote forensen-, migratie- en voorzie-
ningenstromen zijn gericht op deze gemeenten. De bevolkingskrimp 
begint hier relatief laat en de veranderingen in huishoudens- en leef-
tijdssamenstelling zijn relatief klein. Tussen gemeenten in de binnen- 
en buitenperiferie van het stadsgewest is het verschil kleiner, maar nog 
altijd duidelijk aanwezig. Vanuit de binnenperiferie zijn veel forensen-, 
migratie- en voorzieningenstromen naar de stad waar te nemen en 
de krimp in deze gemeenten is relatief klein. De eigenschappen van 
gemeenten in de binnenperiferie van het stadsgewest vormen in veel 
gevallen een overgang van stad naar land. Daarnaast is kenmerkend 
dat deze gemeenten veelal weinig voorzieningen hebben op het ge-
bied van speciaal voortgezet onderwijs, recreatie en horeca. Zij maken 
in dit opzicht gebruik van de voorzieningen in de stad. Verder bezitten 
gemeenten in de binnenperiferie van het stadsgewest relatief weinig 
historische architectuur, maar blinken daarentegen uit in een goede 
publieke ruimte en huisvesten een bevolking met een sterke welstand 
en een goede samenstelling. Gemeenten in de buitenperiferie laten 
relatief weinig forensen-, migratie- en voorzieningenstromen naar de 
stad zien en zullen te maken krijgen met een sterke krimp. Ze ken-
merken zich door een lage wegen- en woningdichtheid, veel bos en 
open terrein, veel agrarisch terrein, veel sportterrein, veel historische 
architectuur en veel campings, particuliere vakantiewoningen, bunga-
lowparken en groepsaccommodaties. Verder wordt de woonomgeving 
gekenmerkt door een hoge woningwaarde en een hoge sociale veilig-
heid, en de bevolking door een grote sociale samenhang, een goede 
samenstelling van de bevolking en een goede welstand. Er is echter 
onderscheid te maken tussen de verschillende landelijke gemeenten. 
Heeze-Leende is duidelijk de minst landelijke gemeente in de buiten-
periferie van stadsgewest Eindhoven, terwijl Reusel-De Mierden en 
Bladel zeer landelijk zijn. In stadsgewest Helmond is Asten het minst 
en Gemert-Bakel het meest onderdeel van het platteland.

Kris-kras relaties laten zien tussen welke kleinere gemeenten sterke 
banden bestaan. In stadsgewest Helmond hebben enerzijds Laarbeek 
en Gemert-Bakel en anderzijds Asten, Someren en Deurne een sterke 
relatie. In stadsgewest Eindhoven geldt dit voor Oirschot en Best, voor 
Gemert-Bakel en Heeze-Leende, en voor Reusel-De Mierden, Bladel, 
Eersel, Veldhoven, Bergeijk, Waalre en Valkenswaard.

9.2 Antwoord door praktische aanvulling
De theorie over de regio Zuidoost-Brabant die aan de hand van deel-
vraag vier is beschreven, is voorgelegd aan veertien beleidsmakers uit 
de regio. Zij hebben meegewerkt aan het beantwoorden van deelvraag 
vijf. Deze deelvraag richt zich op eventuele verbeteringen van het the-

oretisch onderdeel en aanvullingen op het gebied van consequenties 
voor gemeentelijk beleid. Deelvraag vijf luidt: “In hoeverre komt het 
beeld van de beleidsmakers van de afzonderlijke gemeenten in de re-
gio Zuidoost-Brabant overeen met het regionaal beeld dat is geschetst 
en wat zijn de gevolgen voor gemeentelijk beleid?”

9.2.1 Indeling Zuidoost-Brabant
In de praktijk blijkt de zojuist beschreven verdeling van de regio tot op 
bepaalde hoogte te kloppen. Stadsgewest Helmond gaat in de praktijk 
onder de naam ‘De Peel’. De binnenperiferie van stadsgewest Eindho-
ven heeft de naam ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’, maar heeft hierbij 
niet de gemeente Valkenswaard betrokken. Dit zou beter wel het geval 
zijn. De westelijke buitenperiferie van stadsgewest Eindhoven gaat on-
der de naam ‘De Kempen’. Dit is een samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk. 
Heeze-Leende blijkt zowel in theorie als in de praktijk geen duidelijke 
positie in de regio te hebben. Voor Cranendonck geldt dit in mindere 
mate ook. Cranendonck blijkt niet alleen tot de buitenperiferie van 
stadsgewest Eindhoven en de binnenperiferie van stadsgewest Weert 
te behoren, maar heeft ook nauwe banden met enkele Belgische ge-
meenten die niet zijn meegenomen in het onderzoek. Dit betekent dat 
verder onderzoek interessant kan zijn naar de positie van deze twee 
gemeenten; en in het vervolg ook België moet worden meegenomen 
in het onderzoek. Tot slot zijn twee extra samenwerkingsverbanden 
geconstateerd. Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard werken 
samen onder de noemer A2-gemeenten. Dit samenwerkingsverband 
is echter slechts voor bepaalde onderwerpen geschikt. Daarnaast be-
staat samenwerking tussen de zogenaamde campusgemeenten. Dit 
zijn Eindhoven, Helmond, Best en Veldhoven; gemeenten voor wie het 
belangrijk is dat een internationale positie van Brainport Eindhoven 
wordt gerealiseerd.  

9.2.2 Samenwerking
De regionale blik van beleidsmakers is minder sterk dan de individuele 
blik van gemeenten. Het is noodzakelijk dat deze manier van denken 
verandert, omdat samenwerking veel voordelen biedt. Samenwerking 
leidt tot grotere efficiëntie, lagere kosten, beter personeel en meer 
afstemming tussen gemeenten. Daarnaast verenigen gemeenten zich 
met gelijke belangen, waardoor minder weerstand ontstaat in discus-
sies. Landelijke gemeenten staan samen sterker tegenover de grote 
stad en de steden bereiken meer op internationaal niveau. Gemeenten 
met tegenstrijdige belangen zullen de discussies enkel zwaarder ma-
ken, wat betekent dat het vaststellen van dergelijke samenwerkings-
verbanden om goede onderbouwing vraagt. Het opzetten van een 
samenwerkingsverband kan het beste beginnen op kleine schaal en 
langzaam worden uitgebreid tot het geschikte schaalniveau. 

De samenwerking in de Peel vindt nog plaats op kleinere schaal dan die 
in de Kempen en lijkt minder sterk ontwikkeld. Het is belangrijk dat dit 
verbetert in de toekomst en beleidsmakers niet langer bang zijn voor 
weerstand van mogelijke samenwerkingspartners. Daarnaast is het 
belangrijk dat de stedelijke gemeenten waardering tonen aan de lan-
delijke gemeenten en ook uitgaan van hun kwaliteiten. Samenwerking 
op het schaalniveau van de Stedelijke Regio Eindhoven, het gehele ka-
derwetgebied, blijkt te groot en enkel voor majeure zaken interessant. 
De provinciale grens is verbonden aan strenge regelgeving en dient te 
worden versoepeld.

9.2.3 Acceptatie van krimp
De demografische krimp wordt door veel wethouders niet geaccep-
teerd. De verwachtingen wijzen echter uit dat krimp de gehele regio 
en met name de landelijke gemeenten de komende jaren zal bereiken 
en het is belangrijk dat hierop wordt ingespeeld. Men kan beter geen 
kostbare tijd verliezen en leegstand voorkomen. Ook is het verstandig 
niet de meest optimistische prognoses als uitgangspunt nemen, maar 
uit te gaan van het ‘camel nose’-effect. De krimp is niet te bestreiden 
met bouwplannen, maar moet worden begeleid en benut. Een toe-
stroom van kenniswerkers kan enkel worden verwacht in Stedelijk Ge-
bied Eindhoven en een toestroom van MOE-landers kan plaatsvinden 
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bij landelijke gemeenten; maar geen van beide doelgroepen zal de 
krimpproblematiek oplossen. Voor MOE-landers is het belangrijk goe-
de huisvesting te verzorgen. Dit lijkt mogelijk door bedrijven hiervoor 
verantwoordelijk te stellen. 

9.2.4 Nieuwe bouwplannen
Demografische krimp brengt een nieuwe manier van bouwen met 
zich mee. Bouwplannen moeten worden gematigd en oude plannen 
moeten worden herzien. Voor nieuwbouw geldt dat kleine massa’s 
één voor één op de markt moeten worden gebracht, plannen moeten 
flexibel zijn en continu worden gemonitord en bijgesteld, en er moet 
worden gestuurd op kwaliteit en de wensen van de klant. 

Woningbouw zou het beste kunnen worden gericht op starters en 
senioren. Het is belangrijk dat de gemeente controleert of de wo-
ningcorporatie hieraan voldoet. De vraag naar seniorenwoningen zal 
vergroten door de huidige vergrijzing en starterswoningen zijn nodig 
om jongeren in de gemeente te houden en zo de leefbaarheid op peil 
te houden. Voor starters kunnen oude corporatiewoningen worden 
afgestoten en voor senioren kan de huidige woning worden gereno-
veerd tot levensloopbestendige woning. Nieuwbouw kan op de eisen 
van beide doelgroepen aansluiten. In dat geval moeten kleine, zuinige 
levensloopbestendige woningen met een kleine tuin worden gereali-
seerd in een sociaal veilige wijk. Voor senioren moet de mogelijkheid 
bestaan om in deze woningen domotica-voorzieningen aan te bren-
gen; voor starters is een subsidie gewenst. 

Woningbouw kan niet langer worden gebruikt om de financiële situatie 
op orde te krijgen. Dit moet op andere gebieden gebeuren. Sociaal-
economisch is het verstandig om te specialiseren op een bepaalde sec-
tor die past bij de kenmerken van de eigen gemeente en die weinig 
concurrentie heeft in de regio. Nog sterker staat men als hieraan een 
alomvattend concept wordt verbonden. Bedrijventerreinen moeten 
worden gerevitaliseerd alvorens voorzichtig nieuwbouw plaatsvindt. 
Ook campussen hebben verbetering nodig. Daarnaast geldt voor de 
stedelijke gemeenten dat meer aandacht mag gaan naar recreatie na 
werktijd. Nuenen ca. en Gemert-Bakel ontwikkelen zich hierbij als bin-
nentuin, terwijl de overige gemeenten beter stedelijke recreatievor-
men kunnen kiezen. Voor dagtoerisme liggen kansen bij de landelijke 
gemeenten.

Recreatie en toerisme kan bij landelijke gemeenten de werkgelegen-
heid herstellen, de onderhoud van het platteland verzorgen en de fi-
nanciële situatie van de gemeente verbeteren. Recreatie en toerisme 
zal zich versterken als de regionale samenwerkingsverbanden worden 
gebruikt. Het beste kunnen onder de subregionale vlag lokale initia-
tieven worden gestimuleerd die passend zijn bij regio én gemeente. 
Naast overnachtingslocaties is het verstandig ook dagrecreatieve voor-
zieningen en eventueel een recreatieve poort te realiseren, en toeristi-
sche voorzieningen niet eenzijdig te maken. Tot slot doet men er goed 
aan de ondernemer te attenderen op de mogelijkheden en te onder-
steunen in het proces.

9.3 Aanbevelingen aan gemeenten
Uit de conclusie blijkt dat een aantal verbeteringen mogelijk zijn waar-
door de regio Zuidoost-Brabant beter in zal spelen op de toekomst. De 
aanbevelingen aan gemeenten zijn te zien op pagina 66. Voor alle ge-
meenten zou het verstandig zijn de krimp te accepteren en ook minder 
optimistische voorspellingen voor demografische krimp serieus te ne-
men. Dit gebeurt zeker nog niet altijd. Leegstand moet echter worden 
voorkomen en kostbare tijd kan beter niet verloren gaan. 

De manier van bouwen verandert. Het nieuwe bouwen bestaat uit 
flexibele plannen van hoge kwaliteit in kleine massa’s met veel afstem-
ming op de klant en veel monitoring. Nieuwbouwplannen zouden be-
ter worden gematigd en oude plannen worden herzien. Ook de doel-
groepen veranderen. Voor MOE-landers is goede huisvesting nodig en 
daarnaast zal vooral vraag zijn naar woningen voor starters en senio-
ren. Voor starters kunnen corporatiewoningen worden afgestoten en 

voor senioren kunnen oude woningen levensloopbestendig worden 
gemaakt. Verder kan voor beide doelgroepen eenzelfde nieuwbouw-
woningen op de markt worden gebracht indien voor senioren domo-
ticavoorzieningen kunnen worden aangebracht en voor starters een 
subsidie wordt verzorgd. Gemeenten doen er verstandig aan te contro-
leren of ook de woningcorporatie aan deze plannen voldoet.

Woningbouw kan niet langer de financiële situatie van de gemeente 
op peil houden en daarom zou men er goed aan doen een economi-
sche sector te kiezen waarop de gemeente haar focus legt. Het beste 
zou men deze sector kunnen verbinden aan een alomvattend concept. 
Het is hierbij erg belangrijk dat lokaal maatwerk wordt toegepast. Men 
kan niet overal op inzetten, maar moet ontwikkelingen kiezen aan de 
hand van de kwaliteiten van de gemeente. De stedelijke gemeenten 
kunnen de brainport versterken door verbetering van de campussen 
en meer aandacht voor recreatie na werktijd. Voor landelijke gemeen-
ten ligt een grote kans bij recreatie en toerisme. Hiervoor is met name 
regionale branding een aandachtspunt. Terwijl men een duidelijk beeld 
heeft bij de Veluwe, weet men in Nederland niet goed wat men voor 
moet stellen bij de Peel en de Kempen. Het creëren van een brand 
waaronder lokale initiatieven plaatsvinden zou dit kunnen verbete-
ren.  Verder zouden de lokale initiatieven van kwaliteit en diversiteit 
moeten worden voorzien. Het is verstandig deze lokale initiatieven van 
ondernemers vanuit de gemeente te stimuleren en de ondernemer te 
ondersteunen bij de planvorming. Tot slot is het opzetten van een re-
creatieve poort interessant voor de gemeente.

Maar niet alleen voor recreatie en toerisme is regionale samenwerking 
belangrijk, ook op andere vlakken geldt dit. Op dit moment wordt de 
gemeente belangrijker gevonden dan de regio, terwijl dit met het oog 
op de toekomst niet verstandig is. Met name subregio de Peel zal een 
sterkere positie kunnen krijgen als de gemeenten meer durven samen 
te werken. Het samenwerkingsverband van stedelijke gemeenten zou 
er goed aan doen Valkenswaard te betrekken in het overleg en de lan-
delijke gemeenten niet te zien als restgebied, maar te waarderen om 
hun kwaliteiten. Samenwerking op de schaal van de gehele SRE is enkel 
efficiënt voor enkele majeure zaken.

Tot slot kan er een aanbeveling worden gedaan gericht op de provin-
ciegrenzen van Nederland. In een tijd waarin grenzen steeds minder 
belangrijk worden, blijkt de provinciegrens tussen Noord-Brabant en 
Limburg erg sterk. Voor het welzijn van de burger zou dit beter veran-
deren.

9.4 Evaluatie onderzoek
Dit probleem van administratieve grenzen komt op twee manieren te-
rug in het onderzoek. Enerzijds zijn gemeentegrenzen gehanteerd in 
plaats van grenzen die losse kernen afbakenen; en anderzijds zijn de 
grenzen van de SRE en van de provincie duidelijk af te lezen uit het 
onderzoek. 

Het gebruik van gemeentegrenzen is voordelig, omdat op deze manier 
veel informatie kan worden verkregen. Het levert echter ook proble-
men op. Soms gelden voor verschillende kernen binnen één gemeente 
andere trends, die niet zichtbaar zijn wanneer de gemeente in haar 
geheel wordt bekeken. Dat betekent dat door het gebruiken van de 
gemeentegrenzen in plaats van de grenzen van losse kernen niet altijd 
de werkelijkheid wordt weerspiegeld. 

Het gebruik van de grenzen van de SRE levert ook problemen op. Hier-
door is vooral onderzoek gedaan naar de gemeenten binnen de regio 
Zuidoost-Brabant en zijn de gemeenten hieraan grenzend in veel min-
dere mate onderzocht. Het stadsgewest reikt echter soms verder dan 
deze grenzen. Het betrekken van buurgemeenten in Nederland was 
mogelijk geweest en is enkel niet gebeurd om een beperkte tijdsplan-
ning te hanteren. Het betrekken van gemeenten uit België is lastiger.
Deze gegevens vormen immers zelden een eenheid met die uit Neder-
landse bronnen. 
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Accepteer de krimp!

VALKENSWAARD moet onderdeel worden 
van Stedelijk Gebied Eindhoven.

Kies voor een regionale blik!

PEELGEMEENTEN
vrees niet voor weerstand 
van anderen. Kies voor 

beter regionale 
samenwerking.

Krimp is niet te bestrijden met bouwplannen, en
Kenniswerkers en MOE-landers zullen de krimp niet keren!

Neem krimp serieus en kijk niet naar de meest optimistische prognose
Er is kostbare tijd te verliezen en leegstand is een ramp.

Ga anders bouwen!
1. Herzie oude plannen
2. Matig nieuwe plannen
3. Maak flexibele plannen 
4. Zorg voor een hoge kwaliteit
5. Zorg voor plannen die passen bij de klant
6. Bouw met kleine massa's
7. Monitor plannen en blijf ze bijstellen

Verzeker MOE-landers van goede huisvesting
door bedrijven de verantwoordelijkheid te geven

De woningbouw is geen financiële inkomstenbron meer!

Kies voor een economische sector 
of toerisme & recreatie.

Kies sociaal-economisch een sector
passend bij de gemeente
en met weinig concurrentie!

Sluit de woningbouw aan op

starters en senioren
- Renoveer woningen van senioren

- Verkoop corporatiewoningen aan starters
- Realiseer nieuwbouwwoningen 

als kleine, zuinige levensloopbestendige 
woningen met kleine tuin in een veilige wijk

(met domoticavoorzieningen voor senioren 
en een subsidie voor starters)

Dit geldt ook voor de 
woningbouwcorporatie! Denk niet allereerst aan de gemeente, maar zet de regio eens voorop!

STEDELIJKE GEMEENTEN
toon waardering aan 
landelijke gemeenten
en ga ook uit van
hun kwaliteiten

De A2 GEMEENTEN zijn alleen goed voor samen-
werking op een aantal specifieke onderwerpen

De SRE is enkel geschikt voor majeure zaken

Zet kleine samenwerkingsverbanden op en vergroot deze tot het juiste schaalniveau.

Verbind de sector aan een alomvattend concept!

Verbeter
 de cam

pussen 

voor een
 goede 

brainpor
t!

Toerisme is belangrijk voor landelijke gemeenten!
1. Regionale branding met lokale initiatieven 
2. Ondersteuning van de ondernemer in het proces
3. Initiatieven moeten:
   ...voldoen aan kwaliteit
   ...passen bij de gemeente
   ...niet eenzijdig zijn 

Alle d
oelgro

epen

Alle w
eerty

pen 

Dag-
 en n

acht

Stedelijke gemeenten moeten zich richten 
op recreatie na werktijd.

Denk aan een recreatieve poort
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Verder betreft dit onderzoek een diepteonderzoek naar de regio Zuid-
oost-Brabant. Aanbevelingen zijn dan ook enkel gedaan op basis van 
literatuur en praktijkaanvullingen van wethouders uit de regio Zuid-
oost-Brabant. Er is niet gekeken naar vergelijkbare regio’s die te maken 
hebben met demografische krimp. Zij zouden echter het onderzoek 
kunnen aanvullen en de aanbevelingen kunnen generaliseren voor alle 
vergelijkbare regio’s. 

9.5 Vervolgonderzoek
Op basis van dit onderzoek zijn een aantal mogelijkheden ontstaan 
voor verder onderzoek. Twee mogelijkheden kunnen worden ge-
noemd naar aanleiding van de evaluatie van het onderzoek. Ten eerste 
kan het interessant zijn  deze analyse te doen op kleinere schaal, waar-
door ook de achtergrond van de genoemde zaken kan worden bekeken 
en meer diepgang ontstaat. Ten tweede wordt meer inzicht verkregen 
in beide stadsgewesten als de omliggende gemeenten van de regio 
Zuidoost-Brabant worden betrokken in het onderzoek. Ten derde ligt 
een kan veel aan dit onderzoek worden toegevoegd door eenzelfde 
casestudy te doen naar vergelijkbare regio’s, waardoor een model kan 
worden opgesteld voor bepaalde typen gemeenten dat geldt in geheel 
Nederland. 

Verder kunnen een aantal typen vervolgonderzoek worden genoemd 
die voortkomen uit de resultaten van dit onderzoek. Zo blijkt dat het 
belangrijk is voor landelijke gemeenten dat zij zich gaan oriënteren 
op recreatie en toerisme. De intentie om dit te doen bestaat ook al in 
deze gemeenten. De manier waarop dit zou moeten gebeuren is echter 
nog vaak niet duidelijk. Daarom zou het interessant zijn onderzoek te 
doen naar verschillende landelijke gemeenten omtrent het opzetten 
van recreatief-toeristische activiteiten in het buitengebied. Een ander 
knelpunt is te vinden bij het opzetten van een regionaal brand voor 
recreatie en toerisme. Zoals genoemd zijn de Peel en de Kempen niet 
te vergelijken met een brandnaam als de Veluwe en dienen zij meer 
bekendheid te verwerven. Ook interessant om te onderzoeken is daar-
om hoe een regionaal samenwerkingsverband hun brandnaam bekend 
kan maken op grotere schaal. 

Een ander onderzoeksresultaat is dat landelijke gemeenten vaak 
verwijzen naar MOE-landers. Deze komen in steeds grotere getallen 
naar Nederland en besluiten regelmatig zich permanent in dit land te 
vestigen. De huisvestingsomstandigheden van deze groep zijn echter 
nog vaak slecht en ook integratie in de samenleving is nog niet altijd 
optimaal. Onderzoek is nodig naar deze doelgroep en de wensen die 
zij hebben. Op die manier kan beter worden ingespeeld op de MOE-
landers in de toekomst.

Onderzoek naar het uitbreiden van de campussen in campusgemeen-
ten zou een volgend interessant onderzoek zijn. Zoals één van de wet-
houders uitlegt, zijn de campussen in Zuidoost-Brabant vaak nog niet 
zo sterk ontwikkeld als die in de Randstad. Om een economische sterke 
regio te worden en Brainport Eindhoven internationale bekendheid te 
genieten, is dit echter noodzakelijk. 

Tot slot zou meer diepgang mogen worden geboden in de problemen 
die zich voordoen bij samenwerking tussen gemeenten. Het is immers 
belangrijk - met name in deze tijden - dat gemeenten veel met elkaar 
samenwerken. Er doen zich echter nog vaak problemen voor, waar-
door wordt besloten de samenwerking op een laag pitje te zetten. 
Diepgang in deze samenwerkingsproblemen is lastig, omdat betrokke-
nen hier niet graag over praten. “Dat geldt precies hetzelfde voor ons 
als politici. Je moet af en toe ook niet teveel vertellen,” vertelde één 
van de wethouders mij. Toch zou een betere samenwerking veel voor-
delen bieden en is het belangrijk dat hiernaar meer onderzoek wordt 
gedaan.

9.6 Afsluiting
Ondanks dat er nog altijd veel te onderzoeken is, heeft dit onderzoek 
al geleid tot interessante nieuwe inzichten. Er is een omvangrijk beeld 
gecreëerd van de regio Zuidoost-Brabant wat betreft de gevolgen van 

demografische krimp. Aan de hand van een groot aantal informatie-
bronnen en veel kennis van beleidsmakers is op de vorige pagina een 
groot aantal aanbevelingen gedaan aan de gemeenten in de regio. 
Mogelijk kunnen gemeenten via dit onderzoek van elkaar leren en zal 
Zuidoost-Brabant zich in de toekomst nog meer ontwikkelen dan zij 
de afgelopen jaren heeft gedaan. Brainport Eindhoven, De Peel, De 
Kempen...het zijn allemaal namen die het waard zijn op grotere schaal 
bekendheid te genieten!
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