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“Keuzevrijheid en zelfontplooiing betekenen veel voor mij. Ik vind het belangrijk dat ieder mens 
zich kan ontwikkelen en zijn eigen keuzes kan maken. Ieder mens is uniek met eigen talenten 
en wensen. De mens is van nature nieuwsgierig. Ik ben er van overtuigd dat als wij allemaal 
de Ruimte krijgen, dit het beste is voor het geluk en welzijn van ieder mens, maar ook voor de 
samenleving als geheel. Daarom zal ik werken aan ruimte, voor iedereen!”

Anne Cristien Spekle 
Lijsttrekker VVD Oisterwijk 

RUIMTE VOOR PARKEREN

Parkeren in Oisterwijk is een terugkerend issue, dus daar willen wij een sluitende oplossing 
voor vinden. Dat kan een parkeergarage zijn op waar nu de Boerenbondstaat of op de plaats van 
het huidige parkeerterrein van de Jumbo (Fabriekspad). Ook een ruimere blauwe zone in het 
centrumgebied is een optie die het onderzoeken waard is!

WOONRUIMTE VOOR IEDEREEN

Een tekort aan betaalbare woonruimte maakt dat gezinnen ons mooie dorp Oisterwijk verlaten. 
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende woningaanbod is voor alle doelgroepen. Door 
ruimte te geven aan woningcorporaties en particuliere initiatieven en doorstroming actief te 
stimuleren. Zo pakken we scheefwonen doelmatig aan.

RUIMTE VOOR VEILIGHEID

Je veilig en prettig voelen in een schone leefomgeving. Dat vinden wij erg belangrijk. Daarom 
staat de VVD voor een veilig en aantrekkelijk dorp. Waar géén ruimte is voor criminaliteit, maar 
wel voor groen en schoon.

RUIMTE VOOR ZORG OP MAAT

Wie zorg nodig heeft, krijgt zorg! Wie het zelf kan samen met familie, buren en vrijwilligers 
regelt het zoveel mogelijk zelf. Lukt dat niet, dan staan professionele hulpverleners klaar. 
De gemeente kijkt wat iemand zelf kan en waar ondersteuning van de overheid echt nodig is.  
De gemeente levert meer maatwerk en zorg in de buurt.

RUIMTE VOOR WONEN EN WERKEN

Voldoende ruimte scheppen in onze gemeente voor woningbouw, nieuwe bedrijven en 
het verbeteren van onze wegen met oog voor natuur en milieu. Daar maken wij ons samen 
met andere partijen de komende 4 jaar graag sterk voor! Vanuit de beginselen van vrijheid, 
verantwoordelijkheid, sociale gerechtigheid en gelijkheid.

RUIMTE VOOR ERFGOED

We moeten zorgvuldig en bewuster omgaan met ons erfgoed! Gelukkig zien we steeds vaker dat 
oud en nieuw prima samengaan. Kijk maar eens naar wat er in en rond onze Leerfabriek KVL is 
gerealiseerd!

RUIMTE VOOR DUURZAAMHEID

We moeten in Oisterwijk meer ruimte krijgen om zelf actief bij te dragen aan verduurzaming 
en energietransitie. Goede burger- en ondernemersinitiatieven daartoe moeten gestimuleerd 
worden, zonder belemmeringen.

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

Minder regels en meer oplossingen, denken en doen vanuit een veranderend toekomstperspectief. 
Ondernemers hebben ruimte nodig om werkgelegenheid en economische groei te kunnen 
realiseren. Samen koersen op een mooie toekomst, Daar dragen wij graag aan bij!

RUIMTE VOOR KUNST EN CULTUUR

Cultuur is van en voor de samenleving. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde, omdat 
het vorm en inhoud geeft aan onze gemeenschap. Cultuur stimuleert de creativiteit en zorgt 
voor zelfontplooiing. Creativiteit leidt tot innovatie wat ook een positief effect heeft op de 
economie. Daarom vinden wij een goed en gevarieerd cultuuraanbod belangrijk.

RUIMTE VOOR TOEKOMST

Met een financieel degelijk beleid biedt VVD ruimte voor de toekomst. We hebben daarmee een 
stevig fundament om op te blijven bouwen en investeren!
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VVD Oisterwijk werkt aan ruimte voor iedereen in onze prachtige gemeente! Ruimte om fijn te 
wonen en te werken, om vrij te ondernemen en te ontspannen. Ruimte voor goede zorg, voor 
sport & cultuur, goed onderwijs maar ook voldoende ruimte voor parkeren.

oisterwijk.vvd.nl   |        info@vvdoisterwijk.nl
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