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Leven en welzijn
Samen leven
Wij willen een gemeente zijn waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt
en waarbij we niemand uitsluiten. Het hebben van een eigen inkomen is hiertoe het
geëigende middel. De vorige periode gebruikten wij het motto "Werk - werk - werk”. Wij
blijven achter dit motto staan. Gezien de huidige vraag van de ondernemers naar
arbeidskrachten, is het zaak om zoveel mogelijk mensen via om- her- en bijscholing
kansrijker te maken op de arbeidsmarkt.
Wij ondersteunen van harte initiatieven die een inclusieve samenleving bevorderen.
Leeftijd, beperkingen, afkomst of levensovertuiging mogen geen belemmeringen zijn voor
deelname aan onze participatie - samenleving. In dit kader pleiten wij voor het in contact
blijven met organisaties van migranten. Samen kunnen wij er voor zorgen dat radicalisme
en onderlinge vervreemding een halt wordt toegeroepen.
Wijken, buurten, dorpen
De wijk, buurt of dorp is de schaal waarbij je je thuis voelt. Dáár zie je de grote problemen
op kleine schaal, de verharding, de vervaging van normen en waarden, het gevoel van
onveiligheid. Wij gaan dan ook voor:
Goede voorzieningen (wijkwinkels en zorgloketten).
Scholen (ook al zijn ze klein).
Ruimte om te spelen, sporten en bewegen.
Groenvoorzieningen.
Goed openbaar vervoer.
Geen coffeeshop(-s) in Oosterhout
Op wijk-buurt-en dorpsniveau organiseren van veiligheid. Hieraan dienen burgers,
gemeente, politie, justitie en sociaal wijkteam deel te nemen. De wijkagent dient weer
veel méér in beeld te komen.
Binnenstad
De binnenstad is het hart van Oosterhout. De vorige raadsperiode aangenomen
Binnenstadsvisie is leidend voor ons beleid, hetgeen inhoudt dat wij doorgaan met het
compacter maken van het winkelgebied en willen investeren in een aantrekkelijk
centrum door:
 meer groen in de openbare ruimte
 het bevorderen van sociale activiteiten en evenementen in het winkelcentrum
 het naast winkels, wonen en horeca onderbrengen van meerdere functies zoals
ambachten, zorg, gemeentelijke functies en creatieve beroepen.
Het volledig uitvoeren van de Binnenstadsvisie 2017 en (financieel) ondersteunen van
de Stichting Bruisende Binnenstad en de BIZ.
Zorg
- Wij juichen lokale initiatieven toe die door dagopvang, ondersteuning of tijdelijke zorg
mensen uit de problemen houden.
- Iedereen krijgt de zorg die hem of haar toekomt, doch wij zijn hard als er misbruik
wordt gemaakt van sociale voorzieningen.
- Van harte ondersteunen wij een ruimhartig beleid wanneer tijdelijke
ondersteuning nodig is.
- In de participatiesamenleving moet iedereen bezig kunnen zijn. Iemand die wel kan
werken, maar niet wil, zal gekort worden op de uitkering.
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Wij bevorderen het bieden van ondersteuning zonder indicaties dus meer algemene
voorzieningen aanbieden in plaats van standaard het indicatie-systeem hanteren.
Levert administratieve voordelen op en kan voor bepaalde groepen en gemeente
financiële voordelen opleveren.
Initiatieven die beogen het onmisbare werk van mantelzorgers te verlichten,
ondersteunen wij.
Kleinschalige woon-zorgvoorzieningen realiseren, te beginnen in Dommelbergen en de
kerkdorpen Oosteind, Den Hout en Dorst.
Een grote uitdaging biedt de aanpak van het probleem van de eenzaamheid. Hierin
spelen ontmoetingsplaatsen zoals activiteitencentra een belangrijke rol. Wij pleiten
voor een buddy- systeem waar oudere, eenzame mensen gekoppeld worden aan een
actieve inwoner of ondernemer, waardoor het netwerk van de laatsten benut kan
worden.
Activiteitencentra dienen aantrekkelijker en “bij de tijd” te worden. Hiervoor beiden de
herontwikkeling van Arkendonk en het Slotjesveld goede kansen.
Jeugdzorg aanbieden via één gezinscoach die korte lijnen heeft met het sociale
wijkteam en de huisarts.
De aanleg van een gezondheidsboulevard bij het Amphia ziekenhuis. Dat impliceert dat
wij voorstander zijn van het behouden van de huidige functies van het ziekenhuis en de
polikliniek.

Cultuur, recreatie en sport
- Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. Theater De Bussel, Productiehuis De
Pannehoef en H19 dienen elkaar aan te vullen, te ondersteunen en versterken.
- Initiatieven zoals het Museumkwartier op de Zandheuvel en omgeving ondersteunen
wij.
- Behoud van cultureel erfgoed, en kerkgebouwen.
- Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de sportaccommodaties. Deze houden wij
op peil. Sportaccommodaties dienen door meerdere gebruikers dan alleen de
verenigingen gebruikt te kunnen worden.
- Investeren in goede speelvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een moderne glijbaan in
zwembad/recreatieoord De Warande.
- Bewegen - bewegen - bewegen.
- Onze stad is gebaat bij een goede lokale nieuwsvoorziening. Wanneer de lokale
kwaliteit achterblijft, zijn wij voor het zoeken van steun en samenwerking binnen een
regionale omroep.
Duurzaamheid
- Bevorderen van de participatie van gemeente, inwoners en bedrijven in
duurzaamheidsprojecten bij bouwen, windmolens, zonne-energie en geothermische
energie.
- Intensiveren van de samenwerking met Stichting Oosterhoutse Nieuwe Energie (ONE)
- Betere afvalscheidingsfaciliteiten bij hoogbouw.

Openbare ruimte

2/4

IEDEREEN DOET ERTOE
verkiezingsprogramma 2018 – 2022 in punten
-

Het onderhoud van de openbare ruimte moet beter. Een mogelijkheid hiertoe is het
actief betrekken van inwoners bij het beheer van de eigen leefomgeving en betere
onderhoudsovereenkomsten.

Leren, werken en wonen
Leren
- Voor het onderwijs dat niet zelf in Oosterhout is gevestigd, dienen we het aanbod van
Breda en Tilburg te benutten. Deze onderwijsinstellingen dienen via het openbaar
vervoer en fiets(snel)wegen prima bereikbaar te zijn.
- Blijven werken aan een MBO opleiding in Oosterhout.
- Meer buitenschoolse opvang en Brede Scholen in wijken, buurten en dorpen.
- Goed taalonderwijs is een eerste vereiste voor de integratie van vluchtelingen en
nieuwkomers.
- Invulling geven aan "Een Leven Lang Leren".
Werk
- Het hebben van eigen inkomen is bij uitstek het middel om mee te doen aan de
samenleving. Voor het bij elkaar brengen van werkgelegenheid en werkzoekenden en
het oplossen van de mismatch op de arbeidsmarkt blijven wij ons sterk maken, o.a..
door om- her- en bijscholing te bevorderen.
- Werken moet lonen.
- Speciale aandacht voor de groeiende groep ouderen op de arbeidsmarkt.
- Oosterhout heeft als goed bereikbare, multimodale gemeente voor bedrijven heel wat te
bieden. Wij gaan het goede vestigingsklimaat verder versterken via:
 de service van een ondernemershuis
 actieve ondersteuning van startende ondernemers
 goed georganiseerde bedrijventerreinen. Op ieder bedrijventerrein een BIZ.
- Onze steun voor praktijkonderwijs: bedrijfsscholen en techniekplein HanzeCollege.
- Samenwerking tussen de 3O’s (overheid, onderwijs, ondernemers) intensiveren.
- Wij zijn - net als bij het probleem van dekeenzaamheid - voorstander van een buddy project, waarin mensen met een netwerk worden gekoppeld aan langdurig werklozen,
zodat de één gebruik kan maken van het netwerk van de ander
- Beschut werk en participatie: wij blijven voor een actieve betrokkenheid van Wava/Go
en Werklink bij de uitvoering van de participatiewet.
- Handhaving van een vorm van beschut werk voor de mensen voor wie reguliere arbeid
een onmogelijkheid zal blijven.
Wonen
- We willen graag het goede tempo van nieuwbouw volhouden. Kernbegrippen zijn
inbreiding transformatie (leegstaande kantoren en boerderijen), kwaliteit en
duurzaamheid (ook van de bestaande voorraad woningen).
- We zijn tegen de "sprong over de A-27" (en sparen de weilanden rondom Oosteind).
- Aandacht voor de doelgroepen ouderen, jongeren, eenoudergezinnen en migranten.
- Handhaven van instrumenten als starters- duurzaamheids- en blijverslening.
Verkeer
- Aan de slag voor een goed mobiliteitsplan met een passend budget:
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Wat ons betreft is er voorrang voor een aanpak van een fietsvriendelijk en
fietsveilig Oosterhout, meer en beter onderhoud, minder overlast door
wortelopdruk,
Waar mogelijk verbreding van fietspaden en participatie in snelle fietsverbindingen
met bijvoorbeeld Breda en Tilburg
Een fijnmaziger openbaar vervoernetwerk, waarbij ook de bedrijven- en
winkelterreinen, (nieuwbouw) wijken en andere openbare voorzieningen worden
meegenomen.

Bestuur en organisatie
-

-

Wij willen een overheid die dienstbaar is, zo dicht mogelijk op de samenleving zit en
oog heeft voor groepen die teleurgesteld afzien van participatie. Dus de burger vooraf
betrekken uitnodigen tot meedenken en meedoen. Er dient zoveel mogelijk ruimte te
worden geboden aan de samenleving om zaken zelf te realiseren.
Verbindend bestuur moet in de haarvaten zitten van de gehele organisatie. Zorg dat er
aan het begin van het proces geschakeld wordt met de belanghebbenden.
Bekendheid met Oosterhout wordt verondersteld bij alle medewerkers van de
gemeente.
De organisatie moet slank en ‘smart’ zijn, op alle niveaus.
Wij gaan door met het verminderen en vereenvoudigen van de regels.
Continueren van het huidige, solide financiële beleid.
De maat en schaal van Oosterhout is perfect. Samenwerken binnen regio en subregio is
prima, herindelen niet.
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