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Uitgangspunt
Wij zijn CDA – Oosterhout. Het CDA is een landelijke, democratische volkspartij, die
uitgaat van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Onderdeel zijn van een landelijke partij heeft voordelen – continuïteit, onderzoek, informatie, ondersteuning – , ook al
zijn er verschillen van inzicht. Maar wij zijn óók en vooral CDA-Oosterhout, een lokale
partij. Dat betekent dat wij houden van de Oosterhoutse samenleving en daaraan onze
beste krachten willen geven. Wij willen hier ter plekke een samenleving bevorderen van
onderlinge verbondenheid, van vertrouwen, van verantwoordelijkheid voor milieu en
leefomgeving, van zorg voor de kwetsbaren. Iedereen doet ertoe!

Leven en welzijn
Inclusieve samenleving
Oosterhout is van iedereen. CDA Oosterhout streeft naar een gemeente waarin iedereen
erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Wij beschikken niet allemaal over dezelfde
talenten. Dat betekent dat we voortdurend werk moeten maken van een samenleving die
niemand uitsluit.
Werk is bij uitstek een middel om deel te nemen aan de samenleving én om eraan bij te
dragen. Wij willen solidariteit aanbieden en gastvrijheid, maar mensen ook aanspreken op
hun verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan hand in hand.
Van harte steunen wij initiatieven die een inclusieve samenleving bevorderen. Noch leeftijd, noch beperkingen, noch inkomen, afkomst of levensovertuiging mogen een belemmering zijn voor deelname aan onze samenleving.
Wij pleiten voor het in contact blijven met organisaties van migranten. Samen kunnen wij
ervoor zorgen dat aan radicalisme en onderlinge vervreemding een halt wordt toegeroepen.
Met zijn allen hebben wij de samenleving best ingewikkeld gemaakt. Wij vragen om ondersteuning voor mensen die afhaken door de toegenomen digitalisering of door analfabetisme of laaggeletterdheid via begeleiding en scholingsaanbod.
Veiligheid in buurt en dorp
Misschien is onze stad met zo’n 55000 inwoners al te groot en is de buurt of het dorp waar
je woont de schaal waarbij je je thuis voelt. Dáár zie je de grote problemen op kleine schaal,
de radicalisering, de verharding, de vervaging van normen en waarden. Daar zie je ook dat
het beter kan. Wat ons betreft zou beleid van de gemeentelijke overheid steviger gericht
moeten zijn op versterking van buurten en dorpen. In de eigen omgeving zouden onze inwoners moeten kunnen vinden wat zij nodig hebben: goede voorzieningen zoals winkels en
zorgloketten, een school, ook als die maar klein is, ruimte om te spelen voor de kinderen,
ruimte om te sporten en te bewegen, groenvoorzieningen, openbaar vervoer, en veiligheid.
Er hoeft geen coffeeshop in Oosterhout te komen.
Wij zijn voor het buurt- en dorpsgewijs organiseren van veiligheid, met participatie van
burgers, gemeente, politie, bijzondere opsporingsambtenaren en sociaal wijkteam.
Oosterhout moet ook los van regionale aanpak een scenario hebben voor de opvang van
verwarde personen.
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Binnenstad
Oosterhout verandert voortdurend, omdat wij als mensen ook voortdurend veranderen.
Ons veranderende koopgedrag leidt tot leegstand en tot een afname van de levendigheid
van de binnenstad. De binnenstad is ons visitekaartje en tegelijkertijd voor velen een ontmoetingspunt. Het stevige beleid dat is ingezet om het winkelgebied te verkleinen en dat
creatief omgaat met de herbestemming van vrijkomend onroerend goed steunen wij van
harte. Door dat beleid en door het op elkaar afstemmen van plannen van eventuele herhuisvesting van functies van het gemeentehuis, een groenere herinrichting van de openbare ruimte, het bevorderen van sociale en culturele activiteiten in het winkelhart, het realiseren van meer verblijfsmogelijkheden aldaar en door een gevarieerd woningenaanbod
willen wij een stevige bijdrage leveren aan leefklimaat van de binnenstad. Wij steunen de
stichting Bruisende Binnenstad
Zorg
Na een wat zuinige start is Oosterhout stevig bezig met de zorgtaken die de gemeente dient
te behartigen. Van harte ondersteunen wij een ruimhartig beleid wanneer tijdelijke ondersteuning nodig is. Tegelijkertijd zijn wij zuinig waar misbruik van sociale voorzieningen in
het spel lijkt te zijn. Wij helpen mee om mensen de uitdagingen van een veranderende
maatschappij te laten oppakken. De participatiesamenleving is in veel opzichten een vooruitgang ten opzicht van de verzorgingsstaat. Maar de overgang van verzorgingsstaat naar
participatiesamenleving is bij veel mensen nog geen vanzelfsprekendheid.
Wij zetten een vraagteken bij het indicatiesysteem binnen de WMO, hoe nodig ook bij
meervoudige problemen. Werken zonder indicaties en dus het aanbieden van zorg via algemene voorzieningen, kan voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld voor ouderen, én voor de
gemeente grote financiële en administratieve voordelen opleveren.
Graag willen wij nog eens kijken naar een mogelijke uitbreiding van de groep vrijgestelden
van de eigen bijdrage voor WMO - voorzieningen om zorgmijding vanwege financiële redenen te verkleinen.
Wij juichen lokale initiatieven toe die door dagopvang, ondersteuning, of tijdelijke zorg
preventief werken om mensen uit problemen te houden. Ook activiteiten die beogen het
onmisbare werk van mantelzorgers te verlichten, bijvoorbeeld vormen van respijtzorg, en
kleinschalige woon-zorgvoorzieningen verdienen volop ondersteuning. Wij doen er verstandig aan op dit gebied, waar nodig, initiatieven te nemen of particuliere initiatieven te
faciliteren en zo nodig financieel te ondersteunen.
Wij steunen een beleid dat de aanleg bevordert van een Gezondheidsboulevard bij het
Amphia. Dat impliceert dat wij voorstander zijn van het behouden van de huidige functies
van het ziekenhuis en haar poliklinieken.
Het is nuttig en efficiënt als bij problemen met jongeren de sociale wijkteams een gecentraliseerde aanpak, bijvoorbeeld één gezinscoach, kunnen aanbieden. Steviger overleg tussen
huisartsen en sociale wijkteams is daartoe geboden. Wij verwelkomen een insteek, die
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dicht bij de mensen gespitst is op vroeg signalering, op preventieve voorlichting, en op
waakzame nazorg, speciaal bij de jeugdzorg, juist ook wanneer de leeftijdsgrens (18) gepasseerd wordt.
Eenzaamheid verminderen zal een grote uitdaging blijven. Ontmoetingsplaatsen als de
activiteitencentra spelen daarbij een steeds belangrijker rol. Wat ons betreft, zou dat ook
tot uiting mogen komen in de gebouwen zelf. Afgezet tegen het prachtige gebouw dat wij
voor cultuur, het theater en de bibliotheek, hebben neergezet, steken de onderkomens van
de activiteitencentra nogal mager af. De herontwikkeling van een deel van Arkendonk en
straks wellicht van het Slotjesveld bieden naar ons idee goede kansen de bruikbaarheid en
de uitstraling van de activiteitencentra te vergroten.
Cultuur, recreatie en sport
Een mens leeft van meer dan brood alleen. Wij maken meer van ons leven. Dat meer noemen we cultuur. Voor cultuur met een grote C hebben wij een prachtige voorziening gemaakt in de Bussel, waarin de gelijktijdige aanwezigheid van de bibliotheek zorgt voor een
laagdrempelige en dagelijkse toegang. Graag zien wij een gebruik van De Bussel waarbij
alle lagen van de bevolking en amateurverenigingen kunnen participeren, zoals bijvoorbeeld al met carnaval. De programmering van De Bussel zou dus best wat meer breder mogen zijn. Voor elk wat wils.
Zoals theater De Bussel hebben H19 en de Pannehoef in sociale en educatieve zin een
plaats in het veld van de kunsten. H19 als opleidingsinstituut, de Pannehoef als repetitieen ontmoetingsruimte. Er is nog wel wat werk te doen om ervoor te zorgen dat gemeentebreed bekend is dat beide instituten een aanbod hebben voor de gehele gemeente.
Het prachtige recreatieoord De Warande verdient onze blijvende aandacht. Een modern
aanbod aan speel- en recreatiemogelijkheden, bijvoorbeeld de aanleg van een moderne
glijbaan, vergroot de aantrekkelijkheid van de voorziening en vergemakkelijkt de exploitatie ervan.
Graag houden wij een pleidooi voor het behoud van het Museumkwartier, met als blikvanger het Speelgoedmuseum. Ook maken wij ons sterk voor een zorgvuldige omgang met
leegkomend cultureel erfgoed, zoals de kerken. Vooral voor de leefbaarheid van de kerkdorpen is behoud van het kerkgebouw van groot belang.
Onze stad is gebaat bij een goede lokale nieuwsvoorziening. Wij gaan daarbij uit van lokaliteit én kwaliteit. Als de kwaliteit achterblijft, biedt het zoeken van steun en samenwerking
binnen een regionale omroep een goede mogelijkheid.
Duurzaamheid
Iedereen, ook de individuele burger, kan op eigen schaal een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze bouw- en economische activiteiten. Dat kan door participatie in investeringen in de winning van windenergie, bijvoorbeeld door uitbreiding van het windmolenpark op Weststad, van zonne-energie, en van geothermische energie.
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Wij zijn in Oosterhout goed in afvalscheiding, maar het kan altijd beter. Een verantwoorde
voorziening om ook bij hoogbouw scheiding van groen en ander afval mogelijk te maken
zou zeer welkom zijn.
Ook goede openbaar vervoer verbindingen en het aantrekkelijk maken van fietsverkeer
leveren een bijdrage.
Het is goed de samenwerking van de gemeente met ONE (Oosterhout Nieuwe Energie) te
intensiveren.
Door de klimaatveranderingen zal een goed en veilig waterbeheer steeds nadrukkelijker
ook op onze agenda staan. Oosterhout doet er goed aan hierin initiatieven te nemen.

Leren, werken en wonen
Leren
Goed en divers onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woonklimaat van onze gemeente. Het aanbod dat wij missen in onze eigen gemeente, MBOopleiding, praktijkonderwijs, zou gemakkelijk in buurgemeenten bereikbaar moeten zijn,
bijvoorbeeld door openbaar vervoer of door aanleg van fiets(snel)wegen. Wij blijven streven naar een MBO - opleiding in Oosterhout.
Voor de leefbaarheid in kerkdorpen is het openhouden van kleine scholen van groot belang. Ook het organiseren van buitenschoolse opvang in buurten en dorpen vergroot de
economische en sociale slagkracht van de gemeente. Wat ons betreft, gaat het schoolzwemmen weer onderdeel uitmaken van het leerprogramma van de basisscholen.
Wij steunen de methode van samenwerking van sociale en educatieve sectoren in de Brede
School en willen wij het gebruik van voorzieningen van scholen zo ruim mogelijk uitbreiden naar buurten, doelgroepen en verenigingen toe.
Goed georganiseerd en verantwoord taalonderwijs bevordert natuurlijk de integratie in
onze samenleving van vluchtelingen en nieuwkomers.
Het zou goed zijn om met de scholen in onze gemeente samenwerking te zoeken in programma’s voor volwassenenonderwijs. Niet alleen om zinvolle tijdsbesteding aan te bieden, maar ook voor een groeiende groep ouderen om interessant te blijven voor de arbeidsmarkt.
Werken
Bij uitstek is het hebben van eigen inkomen een middel om mee te doen met de samenleving en om te groeien in eigenwaarde. Het bij elkaar brengen van werkzoekenden en werkgelegenheid dient prioriteit te hebben in onze gemeente. Een belangrijk uitgangspunt
daarbij is dat werken moet lonen.
Wij pleiten voor een buddy-project, waarin mensen met een netwerk worden gekoppeld
aan langdurig werklozen, zodat werkzoekenden gebruik kunnen maken van het netwerk
van de buddy.
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Zonder schoolverlaters en jongeren in het algemeen te verwaarlozen vergt de nog tot 2040
groeiende groep van ouderen speciale aandacht, overigens niet alleen wat bemiddeling
naar werk betreft door bijvoorbeeld bijscholing, maar ook wat betreft recreatie- en woonen zorgvoorzieningen. Het CDA is en blijft voor deze alsmaar groeiende groep een vasthoudende pleitbezorger.
Oosterhout doet er goed aan de ligging aan snelwegen en water slagvaardig te benutten
door een optimaal vestigingsklimaat, de service van een ondernemershuis, actieve ondersteuning voor jonge, startende ondernemers, goed georganiseerde bedrijventerreinen, en
gemakkelijke verkeersafhandeling.
Ook op het gebied van passend onderwijs, door omscholing of praktijkonderwijs, valt nog
veel winst te behalen door samenwerking van overheid, scholen en bedrijfsleven.
De agrarische sector moet de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen, liever wel zonder megastallen. Steeds dient naar een goede balans tussen bedrijf, natuur, recreatie en
alternatieve energie worden gezocht.
Wat de sprong over de A27 betreft, willen wij het laten bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, dus geen woningbouw in de weilanden van Oosteind.
Wonen
Gelukkig is Oosterhout voorbeeldig actief op de woningbouwmarkt. En dat willen wij graag
zo houden. Goed overleg met Breda en Etten-Leur en de ons omringende gemeenten over
de woningbouwprogramma’s zal de motor in ons eigen programma draaiende houden.
Wij zijn voor inbreiding en aandacht voor de kwaliteit en de duurzaamheid van ons woningbestand. Een creatieve kijk op leegstaand onroerend goed, zoals kantoren maar ook
langgevel-boerderijen of ander agrarisch vastgoed, kan een alternatief aanbod van woongelegenheid opleveren. Zowel jongeren als startende gezinnen, maar ook de groeiende groep
oudere alleenstaanden zouden in onze gemeente voldoende huisvestingsmogelijkheden
moeten vinden. Daarbij oog hebben voor minder gangbare oplossingen zal helpen. Door
programma’s van financiële ondersteuning – zoals de blijverslening – en een aantrekkelijk
wijkgericht voorzieningenaanbod houden wij onze gemeente vitaal.
Openbare ruimte
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
Verkeer
Een goede verkeersafwikkeling bevordert in belangrijke mate de leefbaarheid van onze
stad. Onder andere door woningbouwprogramma’s langs de Bredaseweg en langs de Wilhelminalaan zal opnieuw gekeken moeten worden naar een goed mobiliteitsplan. Verbetering ervan zal ongetwijfeld betekenen dat extra financiële middelen nodig en wenselijk
zijn.
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Wat ons betreft is er voorrang voor een aanpak van een fietsvriendelijk en fietsveilig Oosterhout, met meer onderhoud, met aandacht voor wortelopdruk, met verbreding van fietspaden waar mogelijk, en met participatie in snelle fietsverbindingen met Tilburg en Breda
bijvoorbeeld.
Participatie en beschut werk
De overheid blijft, wat de afspraken rond de participatiewet betreft, achter bij het bedrijfsleven. Een extra inspanning wordt door ons zeer gewenst.
Graag blijven wij een actieve betrokkenheid zien van onze gemeente bij Wava/Go en Werklink, die vooralsnog de wettelijke taken van onze gemeente in het kader van de Participatiewet op succesvolle wijze vervullen. Wij zien liever een groei van opdrachten aan
Wava/Go dan een inkrimping van de organisatie door de afbouw van de WSW. Bovendien
pleiten wij voor de handhaving van een vorm van beschut werk voor die mensen voor wie
reguliere arbeid een onmogelijkheid zal blijven.

Bestuur en organisatie

Bestuur
De samenleving van Oosterhout is ons gemeenschappelijke belang. De overheid is in dat
belang een partner en niet de eigenaar ervan. Zij zoekt in de samenleving naar groepen en
individuen die willen werken voor datzelfde doel. Een sterke samenleving gedijt bij gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid, door burgers en overheden. Wij willen een
overheid die daaraan dienstbaar is. Die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en die tegelijk de samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Een aanwezigheid van sommige functies
van onze gemeente in het stadscentrum, biedt daartoe mogelijkheden.
Het is altijd goed als gemeente kritisch te blijven kijken naar de eigen organisatie. Slank en
‘smart’ zijn daarbij sleutelwoorden.
Het te gemakkelijk terugvallen op regels en procedures willen wij vervangen door een
klantvriendelijke benadering, die uitnodigt tot meedenken en meedoen. Wij blijven werken
aan het verminderen en vereenvoudigen van regels. Bekendheid met Oosterhout mag verondersteld worden bij alle medewerkers van de gemeente.
Verbindend bestuur hoeft niet langer genoemd en bediscussieerd te worden. Als bestuur
en ambtenaren maar weten dat de term betekent dat overleg en informatie-uitwisseling
dient te geschieden vanaf het begin van ieder maatschappij-betrokken proces. Verbindend
besturen is een vanzelfsprekendheid bij alle projecten en ondernemingen.
Samenwerkingsverbanden
Veel werk van de gemeenten hebben wij uitbesteed aan samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid, gezondheidszorg, economische ontwikkeling en belastinginning. De controle op die samenwerkingsverbanden is problematisch.
Graag willen wij een bijdrage leveren aan de pogingen om meer inzicht en inspraak te krijgen in de organisatie, de financiën, de werkwijze en de visie van de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Oosterhout participeert.
Gezond financieel beleid
Wij steunen de continuering van het huidige financiële beleid, dat bezuinigt waar het kan,
dat kritisch begroot en dat niet meer uitgeeft dan aan middelen voorhanden is. Toekomsti6/7
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ge plannen rond herhuisvesting van het gemeentehuis en vernieuwing van activiteitencentra zien wij graag mede gefinancierd door herontwikkeling van vrijkomend onroerend
goed.
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