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Voorwoord 

 
Hapert wil tevredenheid verder opkrikken 

 
Een dikke 7, om precies te zijn 7,3 is het waarderingscijfer dat de inwoners van 
Hapert gemiddeld hebben gegeven aan de huidige leefomstandigheden. Daarmee 
voegt Hapert zich aardig in het algemene tevredenheidsgevoel dat in de gemeente 
Bladel anno 2009 heerst. 
 
Helemaal tevreden, als dat al ooit is te bereiken, is men in Hapert zeker niet. 
Sterker nog, het gevoel overheerst zelfs dat ons dorp er in de laatste jaren 
enigszins bekaaid van af is gekomen. Vergelijkingen worden snel gemaakt, vooral 
met de andere dorpen in onze gemeente, in het bijzonder met ‘onze grotere broer’ 
Bladel. 

 
Overduidelijk komt naar boven drijven dat er in Hapert, zeg maar ruwweg vanaf de 
eeuwwisseling, verhoudingsgewijs veel minder nieuwe woningen zijn gebouwd. En 
ook dat de gemeente, vanuit Haperts perspectief evenzo negatief afwijkend, minder 
in Hapert heeft geïnvesteerd. Dat geldt met name voor het centrumgebied. 
 
Dat scheve beeld moet worden rechtgetrokken, zo luidt de algemene Hapertse 
opvatting. De tevredenheid kan vooral toenemen als de balans weer in evenwicht 
wordt gebracht en blijft. Hapert vindt dat het daar recht op heeft.  
 
Het GBOH dat namens het dorp meent te mogen spreken, bewandelt geen 
luchtkastelen om in hoofdlijnen handvaten te kunnen aanbieden die een inhaalslag 
reëel realiseerbaar maken. Nodig is dan wel dat het gemeentebestuur van Bladel 
het Hapertse gevoel onderkent dat men zich achtergesteld voelt en vervolgens 
bereid is voor de betreffende beleidsterreinen concrete maatregelen te treffen. Dat 
kan en mag deels op korte termijn en deels in latere jaren. 
 
Met het bieden van een daarop gericht perspectief zal Hapert beter op haar 
toekomst zijn voorbereid en zullen de ambities om het tevredenheidsgevoel stevig 
te verbeteren, bemoedigd worden.  
Het GBOH kan en wil in het bereiken van die doelstelling een betekenisvolle rol 
vervullen. Als eerste stap daartoe presenteert het deze dorpsvisie en biedt die het 
gemeentebestuur van Bladel aan om als Hapertse bouwsteen te dienen voor de 
aanstaande Toekomstvisie “Leven in Bladel”. 
 
De dorpsvisie “Hapert Toekomstbestendig” is tot stand gekomen in een korte 
periode. Een periode ook die als zeer constructief mag worden gekenschetst met 
een positieve blik gericht op een hoopvolle toekomst.  
 
De eerste winst van dat proces is in ieder geval al, dat bij een grote groep 
dorpsgenoten de al aanwezige saamhorigheid is gegroeid. De gezamenlijke ambitie 
bestaat om voor de toekomst slechts genoegen te nemen met een rapportcijfer dat 
begint met een 8 voor de komma. 
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Opbouw van de dorpsvisie 

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert is in de tweede helft van 2008 ontstaan. 
De reden hiervan is dat de gemeente Bladel allerlei ontwikkelingen voorziet voor de 
kern Hapert maar beperkte mogelijkheden heeft om deze af te stemmen met de 
bewoners. Gemeentelijke pogingen om tot de oprichting van een dorpsraad zijn niet 
succesvol gebleken.  
 
Met de komst van het GBOH is toch een Haperts collectief ontstaan dat als 
spreekbuis voor haar dorpsgenoten wil dienen en als zodanig bij voortduring invloed 
kan en wil uitoefenen op gemeentelijke plannen. Het gemeentebestuur van Bladel 
heeft eind 2008 het GBOH als Haperts klankbord erkend en zich ontvankelijk 
getoond voor de adviezen van het GBOH. 

Deze dorpsvisie is het eerste advies van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het heeft de bedoeling als 
bouwsteen te dienen voor de door de gemeenteraad in september 2009 vast te 
stellen Toekomstvisie “Leven in Bladel”. 

De dorpsvisie “Hapert Toekomstbestendig” is opgebouwd uit de door de GBOH-
werkgroepen geleverde deelvisies.  
De werkgroepen: 

• Wonen, Werken en Verkeer 
• Centrumplan 
• Onderwijs en Cultuur 
• Zorg en Dienstverlening 
• Winkelvoorzieningen 
• Jeugd, Veiligheid en Sport 
• Natuur, Milieu en Recreatie 

hebben elk meer uitgebreide rapportages uitgebracht als resultaat van vele 
constructieve besprekingen. Deze rapportages zijn ondergebracht in het 
afzonderlijke document “Hapert bouwt aan haar toekomst”. 
  
Voorliggende dorpsvisie is een beknopte samenvatting van de deelvisies. Het heeft 
een algemeen karakter waarbij de hoofdlijnen worden benadrukt. Nadere 
uitwerkingen zoals deels al aangegeven in genoemd document zijn veelal op een 
later moment aan de orde. Zij kunnen worden opgepakt nadat later dit jaar de 
Toekomstvisie “Leven in Bladel” is vastgesteld en duidelijk is hoe het 
Uitvoeringsprogramma 2009 – 2014 is samengesteld.      
 
Meer woningbouw en een opknapbeurt voor het dorpscentrum van Hapert. Vooral 
daarvoor heeft Hapert aandacht en actie gevraagd tijdens de dorpsgesprekken die 
de gemeente heeft gehouden in het kader van de toekomstvisie. De eveneens in 
dat verband gehouden enquête heeft die prioriteiten bevestigd. 
Om recht te doen aan die meest zwaarwegende aandachtgebieden worden de 
eerste twee paragrafen daaraan gewijd. De volgorde van de overige paragrafen is 
willekeurig  en onderscheiden zich verder niet in belangrijkheid. 
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1. Wonen 

 
Eén ding is daarom zeker: in Hapert zal een inhaalslag moeten plaatsvinden. Het 
GBOH vindt dat het gemeentebestuur daaraan prioriteit dient te geven.  
Dat kan ook! Sterker nog: de realiseringskansen liggen reëel voor het oprapen. De 
actuele plancapaciteit laat immers een voorraad zien van bijna 350 woningen. 
Daarmee kan concreet en reëel een drietal GBOH-doelen bereikt worden.  
 
Allereerst moet een halt worden toegeroepen aan een verdere gedwongen 
uitstroom van dorpsgenoten. De royale ‘voorraadkast’ aan plannen kan daarin 
daadwerkelijk een positieve verandering brengen. Dan kunnen zelfs spijtoptanten 
naar Hapert terugkeren.  
Als het gemeentebestuur adequate maatregelen neemt en haar prioriteiten op 
Hapert concentreert kunnen er vooral ook concrete mogelijkheden worden geboden 
voor doorstromers. Dat zijn dikwijls jonge gezinnen die vaak ook de dragers 
vormen van het verenigingsleven. Deze categorie van woningbehoevende wordt van 
groot belang geacht voor de versterking van de sociale structuur en moet daarom 
volgens het GBOH zeker niet uit het oog worden verloren.  
Een derde argument voor het gemeentebestuur om in de planperiode 2009 – 2014 
de woningbouwactiviteiten in Hapert te concentreren, vormt de komst van het 
Kempische Bedrijven Park (KBP). Dat nieuwe bedrijventerrein zorgt niet alleen voor 
verplaatsingsmogelijkheden van bedrijven maar brengt tevens een vergroting mee 
van de werkgelegenheid. En dat legt een extra druk legt op het dorp Hapert om 
daar additionele huisvestingsmogelijkheden te bieden. 

 
 
2. Centrumgebied 

 
Het centrum van Hapert kent in grote lijnen een drietal deelgebieden: 
1. het onderwijsgebied met sporthal en kerk/pastorie 
2. de markt en directe omgeving 
3. de Alexanderhof. 
 
Onderwijs etc. 

De onderwijsfunctie is nu in het centrum van Hapert gehuisvest. Het GBOH vindt 
dat dat zo moet blijven.  
De bestaande basisscholen voldoen aan de huidige vraag naar onderwijs. De 
ontwikkeling van passend onderwijs waarbij aan zorgleerlingen extra aandacht 
moet worden besteed zal waarschijnlijk extra ruimte vergen. 
Waar ook rekening mee moet worden gehouden in de toekomst is een sterke 
toename van de vraag naar tussenschoolse, naschoolse en buitenschoolse 
kinderopvang. 
Het GBOH ziet de oplossing voor de middenlange termijn door nieuwbouw waarin 
beide scholen, het Palet en de Marnix, met behoud van identiteit en voldoende 
onderscheidend, worden ondergebracht.  
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Markt 

Het is verstandig geweest om de winkelfunctie zoveel mogelijk te concentreren aan 
de markt en directe omgeving. Maar alleen daarmee zijn we er niet.  
Het winkelgebied zal aantrekkelijk moeten zijn. Op dit moment voldoet het daar 
niet aan. De uitstraling van de gebouwen is over het algemeen ouderwets en (te) 
weinig sfeervol. En vooral ook de aankleding en indeling van de openbare ruimte 
voldoet niet meer aan de eisen des tijds. De parkeerfunctie is noodzakelijk maar 
overheerst. 
 
Het GBOH ziet voor de huidige bibliotheek en peuterspeelzaal (verplaatsing naar het 
nieuwe schoolgebouw) een goede mogelijkheid voor uitbreiding in centrumdoel-
einden: wonen, horeca, dienstverlening en detailhandel. Mogelijkheden tot 
uitbreiding van het winkelbestand wordt meer gezien in een specifieke, 
regiogerichte, zich van andere winkelcentra onderscheidende, invulling. Ook een 
daarop gerichte functieversterking dient bij voorkeur geconcentreerd te worden 
rondom of op de markt. Dit vergt dan extra aandacht voor parkeergelegenheid. 
 

Alexanderhof 

Zo centraal gelegen is dit gebied bij uitstek geschikt voor wonen voor ouderen (en 
gehandicapten). Niet voor niets is dit bijzondere stukje Hapert vooral bij ouderen 
populair. Men woont er graag.   
Voor heel Hapert is het belangrijk dat daar ook het gemeenschapshuis is gevestigd. 
Deze voorziening en het wonen voor ouderen passen hier dus prima, maar beide 
zijn aan een (ver)nieuwbouw toe. Ideaal is dan dat ook steunpunt ‘de Kloostertuin’ 
als functie naar een nieuw cluster van zorgwoningen wordt verplaatst.  
 
De Alexanderhof als goede plek voor wonen, zorginstellingen, recreatie en 
cultuuractiviteiten, kan aan functionaliteit winnen door de vestiging c.q. versterking 
van een horecafunctie met een aantrekkelijk terras.  
‘Den Tref’ kan zo als startpunt fungeren voor fietsroutes in de omgeving. Informatie 
en routebeschrijvingen e.d. moeten dan in Den Tref aanwezig zijn (infocentrum 
voor toerisme). Uitbreiding van Den Tref is sowieso onvermijdelijk omdat dit 
gebouw kampt met een gebrek aan opslagruimten en omdat een home voor 
jongeren bij Den Tref wordt bepleit. 
 
Voorkomen moet worden dat de Alexanderhof wordt volgebouwd. Daarom verdient 
het aanbeveling om dit gebied autoluw te maken. De doorgang vanuit de Kerkstraat 
en de Elsenstraat zou daartoe voor auto’s kunnen worden geblokkeerd (met op de 
kopse kant enkele parkeerplaatsen) maar wel toegankelijk voor voetgangers en 
fietsers. Hierdoor komt straatruimte grotendeels vrij. 
Parkeerruimte kan worden gecreëerd door een ondergrondse parkeerplaats. 
De bevoorrading van Den Tref kan via de van Elsenstraat plaats blijven vinden. 
Om te voorkomen dat de Alexanderhof wordt geïsoleerd van de Markt wordt een 
functionele zichtlijn van de Markt naar Den Tref bepleit die tevens dient doet als 
verbindingsmogelijkheid voor fietsers en voetgangers. 
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3. Zorg en dienstverlening. 

 
Eerdere (gemeentelijke) enquêtes hebben uitgewezen, dat ouderen en 
gehandicapten ervoor kiezen om zelfstandig in het eigen dorp te blijven wonen. 
Verhuizen naar elders is geen optie, men blijft het liefst in Hapert. Daarbij kiest de 
ene helft ervoor te verhuizen naar een gelijkvloerse koopwoning met aanpassingen 

en een ander deel opteert daarbij voor een vergelijkbare huurwoning. Een grote 
groep noemt daarbij de term seniorenwoning of zorgwoning. Deze zijn er op dit 
moment te weinig. 
 

In Hapert bestaat een sterke behoefte aan een centraal ontmoetingspunt voor 
ouderen, gehandicapten en chronisch zieken; aan een voorziening die ook 
regelmatig geopend is. Ontmoeten, gezelligheid en gebruik maken van 
voorzieningen zijn daarbij belangrijke functies.  
Steunpunt “De Kloostertuin” voorziet nu naar volle tevredenheid in deze behoefte. 
Het functioneert zelfs zo succesvol dat het tegen ruimtelijke grenzen oploopt. Met 
de huidige accommodatie kan niet langer worden volstaan, zeker niet met het oog 
op een functievergroting als gevolg van de aanstaande verdere vergrijzing. 
(Ver)nieuwbouw is daarom onontkoombaar.  
 
Een voor de hand liggende mogelijkheid is nieuwbouw te realiseren in de 
Alexanderhof, waar een multifunctioneel dienstencentrum zou moeten komen. 
Hierin zou de 24 uurszorg een plaats kunnen krijgen: de bereikbaarheid en 
beschikbaarheid 7 x 24 uur, van de verschillende vormen van Wmo en AWBZ zorg 
tot en met verpleeghuiszorg thuis, staan dan voorop.  

 
 
4. Winkelvoorzieningen 

 
De Kerkstraat, vanaf de Oude Provincialeweg tot aan de Leeuweriklaan, wordt 
samen met de Markt als het centrum van Hapert beschouwd. Voortzetting van het 
bestaande beleid wordt voorgestaan om het vestigen van nieuwe detailhandels-
activiteiten binnen dit centrumgebied te concentreren. Bestaande winkel- en/of 
bedrijfspanden, ook elders in Hapert, moeten binnen geldende wettelijke grenzen 
kunnen worden vernieuwd, veranderd en uitgebreid. Een actief gemeentelijk beleid 
wordt bepleit om dergelijke gebouwen die buiten het centrum zijn gesitueerd en 
langer dan 5 jaar niet als zodanig in gebruik zijn, aan de detailhandelsbestemming 
te onttrekken. 
 
Revitalisering centrum 

Randvoorwaarde voor een goede winkelvoorziening is ook de uitstraling van het 
huidige centrum. Het is hiervoor al gezegd. Op dit moment is deze uitstraling 
onvoldoende en gedateerd. Het voldoet niet aan basale functievereisten zoals: 
bereikbaarheid, beschikbaarheid van de parkeerplaatsen voor winkelend publiek, 
openbare verlichting, groenvoorziening en een goede routing voor auto's, fietsers, 
voetgangers en mindervaliden. 
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Wil de bestaande winkelvoorziening in haar bestaansrecht niet worden bedreigd, 
dan kunnen concrete maatregelen niet worden gemist. Langer uitstel mag daarbij 
niet aan de orde zijn. Voor het winkelbestand speelt de factor tijd immers een 
bepalende rol.  
 
 

5. Onderwijs en cultuur  

 

Verschuivend perspectief 

Zowel landelijk als in onze regio zie je dat basisscholen zich ontwikkelen tot 
zogenoemde brede scholen. Tussenschoolse opvang is een geheel geaccepteerd 
fenomeen geworden. Nu al maken in Hapert dagelijks ruim 200 kinderen gebruik 
van de tussenschoolse opvang. Als deze ontwikkeling zich de komende jaren 
doorzet naar de naschoolse opvang, dan zal het improviseren – o.a. in aula’s van 
scholen - steeds moeilijker worden.  
 
Multifunctionele accommodatie (MFA) 

In een blanco situatie kan een accommodatie gerealiseerd worden, waarin schoolse 
en naschoolse facilitaire voorzieningen naadloos in elkaar overlopen. Iedere m2 die 
dubbel gebruikt kan worden, levert een besparing op in de publieke middelen. Op 
beheer- en exploitatiekosten zou bespaard kunnen worden door een optimaal 
gebruik van de ruimte.  
 
Door voorzieningen en instellingen als peuterspeelzaal, kinderdagverblijven, 
scholen, bibliotheek en sporthal met elkaar te verbinden, kunnen gebruikers van 
elke voorziening de belendende of inpandige voorziening van de ander kunnen 
benutten. Zorgvoorzieningen als schoolmaatschappelijk werk, GGD, bureau voor 
opvoedingsondersteuning e.d. kunnen binnen deze MFA een plek. In het kader van 
passend onderwijs, moet de MFA ook volledig toegesneden zijn op leerlingen met 
een handicap en specifieke zorgvragen. 
 
Door de MFA in twee bouwlagen te realiseren, kan de buitenruimte voor sport-, 
speel- en ontmoetingsruimte in de directe omgeving van deze accommodatie 
vergroot worden. Beide basisscholen dienen als zelfstandige scholen qua 
accommodatie voldoende onderscheidend te zijn.  
Belangrijke aandachtspunten zijn verder duurzaam bouwen: energiezuinig, veel 
groen, flexibel (zowel bij krimp als bij groei van het leerlingenaantal), 
verkeersveiligheid, parkeren voor personeel en kortparkeren voor ouders.  
 
De MFA moet gehandhaafd blijven in het centrum van Hapert. Dit in verband met 
bereikbaarheid voor ouders en leerlingen met de fiets of te voet. De nabijheid (of 
integratie) van sporthal, cultureel centrum en bibliotheek worden als zeer 
waardevol gezien. 
Het draagt tevens bij aan de leefbaarheid (en levendigheid) van het dorp. 
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Cultuur 

Een rijk cultureel voorzieningenniveau versterkt het wijgevoel in een gemeenschap. 
Inwoners van alle leeftijden moeten cultureel met elkaar verbonden worden. 
Onderwijsvoorzieningen en culturele voorzieningen kunnen elkaar versterken. 
Culturele voorzieningen worden relatief goedkoper als meer deelnemers er gebruik 
van maken, bijvoorbeeld door de ruim 600 leerlingen van de Hapertse basisscholen. 
Scholen kunnen een sterker schools en naschools aanbod brengen als zij een 
uitgebreid cultureel programma hebben. 
 

 
6. Jeugd 

 
Het ontbreekt in Hapert aan voldoende aantrekkelijke voorzieningen voor de jeugd. 
In het bijzonder gaat het dan om speelvelden waarop naast speeltoestellen voor de 
kleinere jeugd ook voetbal, basketbal, handbal en tafeltennis kan worden beoefend. 
Hapert is toe aan ten minste een tweetal locaties die veilig en multifunctioneel zijn, 
goed worden onderhouden en waarop adequaat toezicht wordt gehouden. 
 
Ook gebouwelijk dient het voorzieningenniveau voor jongeren te worden vergroot. 
Een eigen ruimte (jeugdhonk o.i.d.) zoals in Hoogeloon en in Casteren dragen er 
immers toe bij dat jongeren leren samen te werken met elkaar en de omgeving om 
te gaan, eigen verantwoordelijkheid leren te nemen voor invulling van hun vrije tijd 
en op verschillende niveaus deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
 
Wanneer we de jeugd willen aanspreken en betrekken bij de Hapertse gemeenschap 
dan is het van belang onze jeugdige dorpsgenoten ook een stem te geven die zowel 
in Hapert als op het gemeentehuis in Bladel wordt gehoord. Het GBOH pleit daarom 
voor een onderzoek of een jeugd- of jongerenraad kans van slagen heeft. Een 
jeugdpanel dat in z’n algemeenheid gevraagd en ongevraagd advies geeft m.b.t. 
actuele vragen die jongeren betreffen, zoals bijvoorbeeld over de hiervoor 
genoemde speelvoorzieningen, een jeugdhonk, maar ook over de hangplekken enz. 

 
 
7. Sport 

 
Over de sportvoorzieningen heeft Hapert niet te klagen. Ze zijn ruim aanwezig en 
voldoen in z’n algemeenheid aan de daaraan te stellen eisen.  
 
Actueel zijn ontwikkelingen met betrekking tot combinatiefuncties voor sport, 
onderwijs en naschoolse opvang. Hierbij betrokken besturen, instellingen en 
verenigingen oriënteren zich op de uitvoerbaarheid hiervan.  
Het GBOH onderstreept het belang dat op deze wijze ondermeer wordt getracht te 
bereiken dat er een kwaliteitsimpuls komt voor de lessen lichamelijke opvoeding op 
de basisscholen en dat de (sport)verenigingen de mogelijkheid wordt geboden om 
zich hierdoor verder te professionaliseren. 
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8. Werken 

 
Het thema werken kan worden onderverdeeld in: detailhandel, toerisme, industrie, 
arbeidsmarktbeleid en locatiebeleid. Dat heeft voornamelijk een bovengemeentelijk 
karakter. Daar waar niettemin sprake is van een specifieke dorpsgebonden relatie 
pleit het GBOH er voor dat het gemeentebestuur zich hard maakt voor een behoud 
c.q. versterking van bestaande voorzieningen. Doel moet immers zijn om de 
werkgelegenheid te beschermen. Door een grotere diversiteit zou die zelfs 
bevorderd moeten worden. De gemeente kan daarin een niet-onbeduidende rol 
vervullen door in een zo breed mogelijk scala (vestigings)faciliteiten e.d. te bieden.  
 
Het gemeentelijke streven om de CWI-vestiging (nu: UWV) te behouden wordt door 
het GBOH krachtig ondersteund. Hetzelfde geldt met betrekking tot de WVK-groep. 
Beide instituten zijn voor Hapert belangrijk; zeker ook met het oog op de komst van 
het Kempisch Bedrijven Park (KBP). 
Het GBOH pleit er ook voor dat de gemeente Bladel actief faciliteiten biedt om 
opleidingsmogelijkheden dichter bij huis te halen (ROC dependance). Een goed 
voorbeeld is al de lasopleidingen die op industrieterrein Hapert worden gegeven. 
 

9. Verkeer  

 
Verbeteren functioneren N 284 

De belangrijkste verkeersvoorziening voor Hapert is de provinciale weg N 284. Dat 
is de verbinding Reusel – Eersel. Het grootste verkeersbelang van Hapert is dan ook 
gelegen in het goed functioneren van die N 284. Verkeersveiligheid en doorstroming 
vormen daarbij de graadmeters. Beide scoren op dit moment onvoldoende en de 
verwachting is dat die situatie niet zal verbeteren als de aangekondigde afsluiting 
van de gedoogde aansluiting op de A67 ter hoogte van Postel, daadwerkelijk zal zijn 
geëffectueerd. Opvallend in dat verband is dat het provinciale wegvak Reusel – 
Hilvarenbeek wel een groot aantal rotondes kent, terwijl die oplossing kennelijk 
onbespreekbaar is voor de N 284. Ook uit milieuoverwegingen (m.n. het stoppen en 
optrekken door vrachtverkeer) valt er meer te zeggen voor royale rotondes met 
daar waar nodig een gecombineerde aanleg van fietsertunnels of -bruggen.  
Het GBOH pleit voor een dergelijke aanleg.  
 

Maatregelen op korte en lange termijn 

Een tweetal additionele maatregelen kan voor een ontlasting van de verkeersdruk 
zorgen.  
Een vrijwel direct te realiseren maatregel kan bestaan uit het aanleggen van een 
fietsverbinding voor het schoolverkeer Hapert – Bladel v.v. vanaf de Goorloop naar 
het door verkeerslichten beveiligde kruispunt met de Lange Trekken. Dat tracé ligt 
er al van oudsher zodat de maatregel zich kan beperken tot het aanbrengen van 
een (half)verharding voorzien van een deugdelijke verlichting. 
 
Voor een latere termijn wordt de aanleg bepleit van een conflictvrije verbinding die 
aan aansluiting krijgt vanaf de nieuwe aansluiting op de A67, zoveel mogelijk 
parallel aan die weg, naar bedrijventerrein De Sleutel in Bladel.  
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Dat bezorgt dat industriegebied de zeer gewenste tweede ontsluiting, terwijl het 
wegvak Bladel – Hapert beduidend minder vrachtverkeer zal kennen. Dat nieuwe 
tracé zal bovendien een prima alternatief vormen voor het bestaande sluipverkeer 
via Dalem. Daarmee zal de leefbaarheid voor die inwoners van ons dorp 
aanmerkelijk kunnen worden verbeterd. 

 
 
10. Recreatie en toerisme. 

 
Sterk punt van Hapert is de centrale ligging in de Kempen, midden in het groen en 
in een breed netwerk van fiets- en wandelpaden. Het streven dient te worden 
gerealiseerd dat meer mensen het dorp binnenfietsen. Dat kan op korte termijn en 
betrekkelijk eenvoudig door de bewegwijzering daar beter af te stemmen. 
 
Het is al aangegeven: in het dorp zelf leent de omgeving van ‘den Tref’ zich 
uitstekend als startplaats voor diverse routes. Parkeermogelijkheden zijn er al; nu 
nog een aantrekkelijke terras- en informatievoorziening met speciale routes, folders 
etc. en we zijn al een heel eind. 

 
Het GBOH meent verder dat de aantrekkelijkheid van het dorp voor haar inwoners 
en haar toeristen zal worden vergroot als het oude netwerk van zandpaden, waar 
mogelijk, weer in ere wordt worden hersteld en wordt opgenomen in de wandel- en 
fietsroutes.  
 
Tijdens de grote vakantieperiode zijn er in het dorp voor toeristen en inwoners 
weinig activiteiten. Het GBOH ziet wel wat in de oprichting van een stichting die in 
samenwerking met de ondernemers, den Tref en geïnteresseerd verenigingsleven, 
activiteiten organiseert en promoot zodat toeristen worden geattendeerd op de 
Markt en het Alexanderhof in Hapert. Het ligt daarbij voor de hand dat zoveel 
mogelijk wordt aangehaakt aan het organisatievermogen dat de Kempen op dit 
gebied al kent. 
 

 

11. Natuur, milieu en groenvoorziening. 

 
Natuur 

Het GBOH is van mening dat er blijvend aandacht moet worden geschonken aan het 
behoud van de natuur in het dorp en buitengebied. Het verdient aanbeveling dat 
scholen en verenigingen daartoe een meer nadrukkelijke rol vervullen. 
 
Milieu 

Extra aandacht is nodig voor straatvuil, zwerfafval en hondenpoep. Het verdient 
aanbeveling om op voldoende aantal punten bakken te plaatsen, die dan ook weer 
tijdig geledigd worden. Maatregelen om zwerfafval, graffity e.d. structureel en 
adequaat aan te pakken kunnen niet worden gemist en dragen bij aan een meer 
aantrekkelijk milieu van ons dorp 
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Stoppen en optrekken van o.a. auto’s bij verkeerslichten veroorzaken extra 
vervuiling. Daarom wordt zoals hiervoor ook al aangegeven, gepleit, waar mogelijk, 
voor grote rotondes in plaats van verkeerslichten. 
Vanuit milieuoogpunt moet het hardrijden in de bebouwde kom sterk ontmoedigd 
worden; als het kan zelfs bijna onmogelijk gemaakt worden. Hardrijden geeft 
immers niet alleen extra stank maar ook geluidsoverlast en trillingen in de huizen. 
En dat is niet bepaald bevorderlijk voor de gezondheid. 
 

Groenvoorziening 

Hapert kent een lange traditie waarin het zich heeft willen onderscheiden op het 
gebied van haar groenvoorziening. Dat onderscheid met andere (naburige) dorpen 
is niet meer zo scherp zichtbaar. Voorkomen moet worden dat de bestaande 
groenvoorziening verder wordt aangetast door een verdere verstening. Sterker nog: 
de door het GBOH beoogde centrumontwikkelingen moeten juist worden 
aangegrepen om de groenvoorziening juist daar te versterken. En dat kan ook. 
In het algemene streven naar een hoger tevredenheidsrapport in de toekomst, kan 
een dikke 8 voor het onderhoud van de groenvoorziening niet ontbreken. 
 
 
 
 
 
 

GEORGANISEERD BURGEROVERLEG HAPERT 
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Bijlage: 
 
Document “Hapert bouwt aan haar toekomst” 
 
 


