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Economisch herstel 

Meedenken met ondernemers voor een gunstig vestigingsklimaat en meer lokale 
werkgelegenheid. 

Na jaren van economische tegenwind, lijkt het herstel zich nu aan te dienen. Alles wat 
binnen onze mogelijkheden ligt, moeten we inzetten om dit herstel duurzaam te 
stimuleren. Dat begint met een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers. De VVD wil 
een coöperatieve gemeente, lage gemeentelijke lasten en een vereenvoudiging van de 
regels om te stimuleren dat (jonge) potentiële topondernemers zich in onze gemeente 
vestigen. Hierdoor ontstaat er lokaal meer werkgelegenheid. 

Het winkelaanbod in onze gemeente verschraalt. Het centrum loopt leeg. Wij als VVD 
willen dit een halt toeroepen en middenstanders faciliteren door bijvoorbeeld regelgeving 
te vereenvoudigen en een gezond vestigingsklimaat te creëren. 

Financiën 

Een solide financieel beleid zodat uw toekomstige lasten niet hoger worden.  

De VVD staat en blijft bekend staan om haar solide financiële beleid. Voor de VVD is 
onnodige lastenverzwaring voor de burgers geen optie. Ook voor de generaties na ons 
willen wij een financieel gezonde gemeente. 

Infrastructuur 

Goede verbindingen zodat u gemakkelijk en tijdig uw bestemming bereikt.  

Welzijn en welvaart zijn gebaat bij goede verbindingen. Met name de verbindingen met 
Eindhoven en Tilburg zijn voor onze gemeente cruciaal om wonen en werken er 
aantrekkelijk te houden. Actieve betrokkenheid bij Brainport is dan ook gewenst. Van het 
afsluiten van de Eindhovensedijk kan alleen sprake zijn als er een alternatief naast de 
A58 aanwezig is. Hulpdiensten moeten te allen tijde onze inwoners tijdig kunnen 
bereiken. Daarnaast moeten we het sluipverkeer tot een minimum proberen te beperken. 
Wij zetten vol in op een spoedige verbreding van de A58, waarbij aandacht is voor de 
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direct omwonenden. Infrastructuur betekent voor de VVD ook optimale digitale 
bereikbaarheid. 

Openbaar vervoer 

Sterk openbaar vervoer waarmee u op tijd op de juiste plek komt.  

Naast een goede infrastructuur moet het openbaar vervoer goed geregeld zijn. 
Voldoende bussen die volgens een logische dienstregeling rechtstreeks naar 
omringende steden rijden. Het openbaar vervoer is voor veel inwoners vaak de enige 
mogelijkheid om zich te verplaatsen. Veel inwoners zijn voor bijvoorbeeld een 
ziekenhuisbezoek afhankelijk van het openbaar vervoer, de buurtbus of ouderenvervoer. 
Naast bussen naar met name Eindhoven en Tilburg vinden wij een experiment met het 
inzetten van een Watertaxi de moeite waard. 

Sociale agenda 

Passende hulp voor onze inwoners. Zorg vernieuwend organiseren.  

De financiële middelen die de gemeente heeft, bieden op dit moment voldoende ruimte 
om sociale taken uit te voeren. De komende periode staat nadrukkelijk in het teken van 
grote opgaven op dit gebied. Waar het kan pakken we sociale taken lokaal op, waar 
noodzakelijk in regionaal verband. Dit moeten we doen vanuit de menselijke maat. Hoe 
dit precies vorm krijgt, weten we nu nog niet. Dit is de uitdaging voor de komende 
periode. 

Kernbegrippen voor onze sociale agenda zijn ondernemerschap en eigen 
mogelijkheden, allemaal relevant in de uitvoering van de transitie Jeugdzorg, AWBZ, 
Participatiewet en Passend Onderwijs. Wat de VVD betreft krijgt iedere hulpvraag een 
passend aanbod. Het hieraan toegewezen budget kan alleen hiervoor worden gebruikt. 

De VVD wil de zelfredzaamheid van burgers en buurtinitiatieven zo veel mogelijk 
stimuleren. Hoe dichterbij, hoe beter; wij kiezen voor initiatieven in de kernen, buurten, 
wijken en straten. Wij vinden dat de gemeente faciliteert. De gemeente heeft zijn 
inwoners nodig om mee te denken en te werken aan oplossingen, participatie en de 
uitdagingen voor de toekomst. Daar gaan we graag met u allen over in debat! 

Faciliterende gemeente 

De gemeente als regisseur van kwantiteit en kwaliteit. De uitvoering dichtbij u door 
lokale partijen.  

De VVD is ervan overtuigd dat burgers gebaat zijn bij een zo klein mogelijk 
gemeentebestuur. Wel vinden wij dat de kwaliteit van dienstverlening optimaal moet zijn. 
In deze nieuwe situatie functioneert de gemeente als regisseur die stimuleert, verbindt 
en steeds minder zelf uitvoerend bezig is. Dat laat de VVD liever over aan lokale 
kennisgroepen. Zij beschikken immers over de benodigde ervaring en expertise. 



Huis van de gemeenschap 

Het gemeentehuis als fysiek middelpunt van uw gemeenschap. 

Als we toe kunnen met een kleiner bestuur, dan kan ook het huidige gemeentehuis 
efficiënter worden gebruikt. Zo kunnen ambtenaren werken op afstand of op locatie. 
Afhankelijk van de onderwerpen wordt samengekomen in buurthuizen of clubs. Dichterbij 
de burger kan de overheid niet staan! De VVD zoekt naar medebewoners voor het 
huidige gemeentehuis. Zo ontmoeten het lokale bestuur, de ambtenaren en de 
maatschappij elkaar. 

Toerisme 

Het stimuleren van toeristische initiatieven zorgt voor extra inkomsten en 
werkgelegenheid. 

Oirschot is een aantrekkelijke gemeente voor haar inwoners. Ook toeristen heeft onze 
gemeente veel te bieden. Toerisme is een van onze economische pijlers die wij graag 
verder stimuleren. De VVD wil betere en meer kleinschalige recreatie stimuleren en 
tevens de economische kansen van het buitengebied beter benutten zonder de belangen 
van de huidige bewoners te schaden. De ontwikkeling van een op Oirschot gerichte 
toerisme-app kan hieraan bijdragen. Ook denken wij aan gratis WiFi in het centrum. 

Agrarische belangen 

Duurzaam en economisch verantwoordelijk ondernemen zodat u gezond kunt 
samenleven. 

Oirschot, en vooral Spoordonk en de Beerzen, zijn er trots op een plattelandsgemeente 
te zijn. De VVD wil verder ontwikkelen naar een innovatieve, milieuvriendelijke en 
omgevingsvriendelijke landbouw en veeteelt. Hierbij sluiten we graag aan bij Brainport, 
Groenewoud en de Kempen, zodat we een waardevolle combinatie maken van onze 
historie en de toekomstige manier van agrarisch ondernemen. 

De leefbaarheid in het buitengebied is belangrijk. Dit is niet noodzakelijkerwijs verbonden 
met de bedrijfsgrootte van agrarische bedrijven. Duurzaam ondernemen en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven voor ons sleutelbegrippen. 

Sport en recreatie 

Facilitering sportaccommodaties vanuit een gezond huishoudboekje zodat u ook 
in de toekomst betaalbaar kunt sporten. 

De VVD wil dat sporten voor een breed publiek aantrekkelijk blijft. Dit vraagt om blijvend 
goede faciliteiten. Een gemeente die op alle fronten meedenkt en -werkt is gewenst. 
Sport is vooral van de mensen zelf. Het is de gemeenschap die verantwoordelijk is voor 



de levensvatbaarheid van sportverenigingen. De gemeente is er ter ondersteuning en 
facilitering. Stimuleren van jeugdsport kan bijvoorbeeld met een sportbonnenboekje voor 
alle kinderen. 

De discussie over de privatisering moet opnieuw worden gevoerd. Hierin is belangrijk dat 
vooraf de kaders nadrukkelijk worden vastgesteld door verenigingen en de gemeente. 
Van gedwongen privatisering kan geen sprake zijn. Fasering is zeker mogelijk. 

Veiligheid 

Een veilige en aangename leefomgeving voor alle inwoners. 

Prettig leven, wonen, ondernemen en werken in vrijheid begint met veiligheid. Overlast 
mag nooit vanzelfsprekend worden. De VVD wil de overlast en (kleine) criminaliteit 
keihard aanpakken. Om opstootjes in het Oirschotse uitgaansleven te voorkomen, wil de 
VVD dat de overheid harder optreedt en strenger straft. De VVD denkt aan frequentere 
preventieve controles op bezit en gebruik van (hard)drugs en zet fors in op voorlichting 
en preventie. 

Wonen 

Geschikte betaalbare woningen voor inwoners van alle leeftijden. 

De jeugd heeft de toekomst. Voor de toekomst van de gemeente is het cruciaal om te 
zorgen voor meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters. De VVD wil lokale 
jongeren en jonge kenniswerkers binnen de gemeente houden en halen. Daarnaast 
vinden wij dat er ook voor oudere generaties goede huisvesting moet zijn, zeker gezien 
de sociale agenda. Ook willen we zorgen voor geschikte (tijdelijke) huisvesting voor 
arbeidsmigranten. De VVD wil denken vanuit mogelijkheden en leegstaande panden 
versneld herbestemmen. 

Schaliegasvrije gemeente 

Geen schaliegas. Wel slimme milieuvriendelijke alternatieven stimuleren. 

De VVD wijst schaliegaswinning af in onze gemeente. We willen werken aan duurzame 
alternatieven. De samenwerking tussen ondernemers en burgers moet gaan leiden tot 
lokale initiatieven. De overheid faciliteert hierin zo veel mogelijk. 

Groen Rechts 

Economie én milieu voor een duurzame toekomst. 

De VVD vindt het tijd voor een andere kijk op de wereld. Het is tijd voor de Groen 
Rechtse agenda, gericht op de economie van de toekomst. Groen Rechts is een manier 



van denken, die uitgaat van kansen en de vaststelling dat economie en milieu niet 
tegengesteld zijn. Groen Rechts gaat over energie, water, leefomgeving en natuur, maar 
bovenal over een moderne economie die oplossingen creëert in plaats van problemen 
uitvergroot. 

Participatie 

Krachtig samen verder werken aan verbeteringen van onze gemeente. 

Het traditionele beleidsbepalen uitsluitend door de gemeente is verleden tijd. In de 
nieuwe maatschappij doen we dit samen met u als burger. Het potentieel aan kennis van 
onze burgers willen we inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van onze 
gemeente. Wij zullen u daar regelmatig op aanspreken. Onze adviesraden blijven hierin 
een prominente rol spelen. 

Onderwijs 

Onderwijs zo dicht mogelijk bij elk kind in onze gemeente. 

Kinderen hebben recht op zorg en onderwijs. Kinderen in onze gemeente die écht zorg 
nodig hebben, ontvangen die daarom ook. Dit zal met Passend Onderwijs zeker niet 
veranderen. Kinderen worden dan zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving 
opgevangen waar ook het onderwijs zo veel mogelijk plaatsvindt. 

De VVD kijkt met trots terug naar de mooie nieuwe gebouwen die onder regie van de 
scholen zijn gerealiseerd, geheel passend bij hun eigenheid en de nieuwe manier van 
onderwijs voor de komende jaren. Deze wijze van samenwerking tussen 
onderwijsbestuur en de gemeente zetten we bij de VVD graag voort! 

 


