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>  VOORWOORD 

 

Met trots bied ik u namens het VVD Netwerk Oosterhout, het verkiezingsprogramma 2018-2022 

‘Gewoon Doen’ aan. 

We gaan de komende raadsverkiezingen vol vertrouwen tegemoet met een uitgebreide lijst 

van bekende en nog niet zo bekende, maar allemaal zeer enthousiaste en bevlogen kandidaten. 

 

Dit verkiezingsprogramma is gebaseerd op de inbreng die we hebben mogen ontvangen van Oosterhouters zelf; 

tijdens onze inbrengavond, bij onze politieke cafés, via belangenverenigingen, onze website of gewoon 

rechtstreeks op straat en het is samengesteld door lijsttrekker Robin van der Helm en fractievoorzitter Dees 

Melsen. Hiermee is het een herkenbaar programma ván Oosterhouters vóór Oosterhouters geworden. 

 

Er gaat heel veel goed in Oosterhout maar het kan natuurlijk altijd nóg beter en daar is ons verkiezingsprogramma 

op gericht. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op orde brengen van de financiën van onze 

gemeente, het bouwen van extra woningen, het verbeteren van de infrastructuur en er zijn de afgelopen periode 

veel overbodige regels afgeschaft. Op al deze en nog veel meer thema’s zijn grote stappen gezet. Juist omdat het 

goed gaat en juist omdat er de afgelopen jaren veel werk is verricht en veel is bereikt, zit de VVD Oosterhout vol 

ambitie om dit beleid voort te zetten en onze mooie stad en haar kerkdorpen nog mooier en sterker te maken door 

te investeren in goede voorzieningen en een stevige economie. 

 

Dat kunnen we uiteraard niet zonder uw steun. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in Oosterhout op woensdag 21 

maart 2018. De keuze is aan u! Wij zeggen; “Gewoon Doen!” 

 

Elise Krause-Emans 

Voorzitter VVD Oosterhout 

 

 

Oosterhout, 12 oktober 2017 
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>  WIE ZIJN WIJ?  
 
De VVD Oosterhout is een lokale partij die zich nu en in de toekomst inzet voor onze gemeente. De leden, het 

bestuur en de actieve raadsleden vormen samen een hechte groep betrokken Oosterhouters. Van jong tot oud, van 

ondernemer tot onderwijzer, van sportief tot 'Bourgondisch', allemaal unieke mensen met een gezamenlijk doel. 

Een aantrekkelijk, veilig en uitdagend Oosterhout.  

Naast dit doel hebben deze mensen nog iets gemeen, namelijk hun liberale gedachtegoed. Een nadrukkelijke 

overtuiging dat wij als inwoners van Oosterhout het best gediend zijn met een kleine slagvaardige overheid die 

garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving. Een samenleving waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of 

haar ambities te realiseren en waar diegenen die het (even) niet kunnen worden ondersteund.  
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>  WONEN IN OOSTERHOUT 
 

  
"VOOR EEN AMBITIEUS OOSTERHOUT.  WAAR JE GOED KUNT 
WONEN,  WAAR RUIMTE IS  VOOR NIEUWE BEDRIJVEN EN WAAR 
DE FILES AANGEPAKT WORDEN.”  

DEES MELSEN,  FRACTIEVOORZITTER 

 

Oosterhout, een prachtige stad om te wonen. Om aantrekkelijk te blijven en zelfs nog aantrekkelijker te 

worden zal er goed moeten worden gekeken naar het onderhoud in wijken, een kwalitatieve ontwikkeling 

van woonruimte en een daadkrachtige aanpak van vervuiling en overlast. 

1 .  WAAR JE BUURT AANTREKKELIJK EN VEILIG IS 

Om als stad aantrekkelijk te blijven voor onze huidige en toekomstige bewoners is het noodzakelijk de kwaliteit 

van onze wijken te bewaken. De fysieke kwaliteit en de sociale kwaliteit. Dit gaat echter niet vanzelf. De VVD zet 

zich daarom in voor :  

! Een aantrekkel i jke en schone buurt  

Een schone buurt, voldoende parkeerplaatsen en goed onderhouden groen is voor de VVD het 

uitgangspunt. Op dit moment lijkt het kwaliteitsniveau niet aan te sluiten bij de wensen van de bewoners 

en het beoogde beeld van de VVD. Verrommeling moet worden voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti 

worden aangepakt en vernielingen snel hersteld.   

! De ruimte om mee te denken en te doen 

Als de gemeente de straat gaat herinrichten worden bewoners actief betrokken. Meer parkeerplaatsen, of 
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juist ander groen? Laat dat de bewoners zelf bepalen. Initiatieven om zelf groen te beheren of om een 

extra stukje tuin bij te kopen krijgen de ruimte. 

In diverse wijken zijn burgers actief om zwerfvuil in te zamelen. Initiatieven vanuit de buurten worden 

gestimuleerd. Op meldingen van zwerfvuil, illegale stortingen of drugsafval wordt snel gehandeld.  

! Een daadkrachtige aanpak van overlast  

De VVD kiest voor aanpak van overlast in de wijken. Samen met onderwijs, het sociaal wijkteam, de 

betrokken burgers zoals de buurtpreventieteams en politie worden problemen bij de bron aangepakt. 

Zwerfvuil, foutparkeren en overlastgevend rondhangen dragen niet bij aan een veilige stad en vragen om 

daadkrachtig optreden. De vervuiler en de vernieler betaalt! 

! Een speeltuin in de buurt  

De komende jaren zijn er extra middelen beschikbaar voor speeltuinen en speelplekken in de buurt. 

Spelen is belangrijk voor kinderen. Bij het opknappen van speelplekken worden de kinderen en scholen uit 

de buurt actief betrokken. Schoolpleinen worden zo ingericht dat ze ook na schooltijd te gebruiken zijn. 

De VVD wil verkennen of ook voor andere sporten voorzieningen zoals een Cruyffcourt haalbaar zijn. 

! Voldoende plaats om te parkeren 

Bij herinrichting van straten worden parkeerproblemen aangepakt. Waar het kan komen er meer 

parkeerplaatsen in samenspraak met de buurt. Parkeerplekken omvormen naar groen kan natuurlijk ook. 

Parkeernormen worden opgehoogd zodat bij nieuwe ontwikkelingen er voldoende parkeerplekken komen. 

! Openbare ruimte aantrekkel i jk  voor jong en oud 

De openbare ruimte moet aantrekkelijk zijn voor jong en oud. Er is ruimte voor informele speelplekken, 

sporttoestellen en speelbossen. Voor ouderen zijn er voldoende bankjes beschikbaar die goed 

onderhouden worden. Voorzieningen die ontmoeting in de buurt stimuleren. 

2.  WAAR HET WONINGAANBOD COMPLEET EN BETAALBAAR IS 

Het succes van een middelgrote gemeente als Oosterhout is sterk afhankelijk van het woningaanbod. Een goede 

balans tussen de verschillende woontypen en een passende prijs zijn erg belangrijk. Als gemeente zullen we 

moeten blijven bouwen aan een toekomstbestendig Oosterhout. De VVD wil zich daarbij inzetten voor:  

! Een compleet woningaanbod 

Oosterhout is een aantrekkelijke stad om te wonen. Om dit in de toekomst zo te houden is een 

afwisselend woningaanbod nodig. Een compleet woningaanbod van appartementen, huur én koop, in het 

centrum, aan de rand van de stad. Voor ieder wat wils, oud of jong. Nieuwe woonwijken worden ruim 

opgezet met woningen voor diverse doelgroepen. 

! Eigen woning bouwen 

Initiatieven waarbij mensen zelf, of samen met anderen, woningen bouwen krijgen de ruimte. Toekomstige 
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bewoners worden betrokken bij de inrichting van hun woonwijk. In de Contreie is hier een begin mee 

gemaakt. Bij andere plannen wordt ook ruimte gegeven aan de wensen van bewoners: maatwerk! 

! Meer betaalbare woningen voor starters  

Voor starters is de afgelopen jaren volop gebouwd. Woningen en appartementen in en rond het centrum 

zijn in trek. Transformatie van leegstaande winkels en kantoren naar betaalbare starterswoningen en 

appartementen wordt gestimuleerd. Door de krappe woningmarkt in de grote steden is de ligging nabij 

Breda een kans voor Oosterhout. Oosterhout vormt immers een prachtig alternatief. Daarbij zullen we wel 

aandacht moeten hebben voor de woonbehoeften van nieuwe doelgroepen die zich hier willen vestigen.  

! Speciale aandacht voor Dommelbergen en Oosterheide 

In de omgeving van zowel winkelcentrum Arkendonk als Zuiderhout spelen diverse ontwikkelingen. Een 

duidelijke visie en uitvoering ervan is nodig. Een aantrekkelijk winkelcentrum, voldoende parkeerplaatsen, 

speelplekken, groen en ruimte is belangrijk. De wijken Dommelbergen en Oosterheide zijn meer dan 40 

jaar geleden ontworpen. Nieuwe ruimtelijke en sociale ontwikkelingen vragen om aandacht voor deze 

wijken. Reden om met nieuwe inzichten te werken aan de leefbaarheid en versterking.    

! Meer part icul iere huurwoningen 

De VVD vindt dat gesubsidieerde huurwoningen alleen beschikbaar zijn voor mensen die dat echt nodig 

hebben. De VVD wil dat er meer ruimte komt voor de particuliere huurmarkt zodat de doorstroming en 

mogelijkheden op de woningmarkt verbeteren. In nieuwbouwplannen worden afspraken gemaakt over 

meer particuliere huurwoningen. 

! Wonen in de kerkdorpen 

De VVD is voorstander van meer nieuwbouw in de kerkdorpen. In Dorst is de afgelopen periode fors 

gebouwd. In Den Hout en Oosteind zijn meer woningen nodig. Vrijkomende agrarische bebouwing in de 

dorpen en in het buitengebied zouden locaties kunnen zijn waar woningen gerealiseerd kunnen worden. 

! Minder regels  

Niet de gemeente bepaalt of je je boom omkapt, of dat je een dakkapel plaatst. De VVD heeft het initiatief 

genomen om de regels voor welstand terug te brengen tot die van monumenten en historisch 

waardevolle gebieden. De kapvergunning geldt alleen nog voor monumentale bomen. Kortom minder 

regels en meer mogelijkheden! 

! Snel ler  en minder vaak een vergunning 

Met de nieuwe Omgevingswet ontstaan er meer mogelijkheden. De VVD wil snoeien in  de hoeveelheid 

beleidsregels en verordeningen. De VVD wil meer ruimte om je huis te verbouwen, een bedrijf aan huis te 

starten en leegstaande panden opnieuw in te vullen. Meer zaken worden vergunningsvrij. Noodzakelijke 

aanvragen voor vergunningen worden snel afgehandeld. 
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3.  WAAR JE KUNT GENIETEN VAN DE GROENE OMGEVING,  MOOIE NATUUR EN WATER 

Het groen in en om Oosterhout heeft veel te bieden. Het vraagt echter wel onze aandacht om dit belangrijke 

groene karakter te beschermen, maar ook te benutten in het verlevendigen van onze gemeente. Het groen, maar 

ook zeker het water bieden volgens de VVD nog volop onbenutte kansen om Oosterhout te versterken. Enkele 

concrete maatregelen:  

! Volop groen in en om de stad 

Oosterhout is een groene gemeente. Het groene karakter met de parken en bossen maakt Oosterhout een 

aantrekkelijke plek om te wonen. De VVD wil meer geld uittrekken voor onderhoud van het groen in de 

buurten. De middelen uit het Groenfonds worden ingezet voor het verbinden van natuur zowel in de stad, 

als er omheen. 

! Genieten in het park 

Onze stadsparken zijn een groene parel in de binnenstad. De VVD wil meer ruimte geven aan de beleving 

ervan. Evenementen, kunst en cultuur gaan hier goed samen, zeker met de Heuvel om de hoek. Het 

stadspark is een prima plek voor een speelplaats midden in het groen. 

! Versterking van de natuur en beleving 

De bossen bieden alle ruimte voor recreatie, wandelen en mountainbiken. De VVD is zuinig op natuur. Niet 

door er een hek om heen te zetten, maar initiatieven te stimuleren die bijdragen aan de versterking en 

beleving van de natuur. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een speelbos en Beum midden in 

boswachterij Dorst of de unieke MTB routes door dit prachtige gebied.  

! Water in de wi jk  

Bij herinrichting van buurten is er meer aandacht voor het opvangen van regenwater. Door slim om te 

gaan met water en groen voorkom je een verstening van de buurt. Bij nieuwe plannen wordt rekening 

gehouden met het slim opvangen van water. Dit voorkomt duurdere investeringen in het rioolstelsel. De 

lasten blijven zo laag, terwijl de stad er groener uit komt te zien. 

! Oosterhout ,  stad aan het water  

De ligging van Oosterhout, vlakbij de Biesbosch biedt kansen. Met de ontwikkeling van de Zwaaikom 

ontstaat er een stadshaven. De aanleg van de vijfde steiger vergroot de mogelijkheden voor 

waterrecreatie. De VVD blijft zich inzetten voor een goede verbinding over het water met Breda, Tilburg 

en de Biesbosch. 

4.  WAAR VERKEER GOED DOOR KAN STROMEN 

Een bereikbare stad is geen luxe, maar noodzaak. Om snel en veilig thuis te komen en om de bedrijven en winkels 

bereikbaar te houden. De samenleving staat niet stil, dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van onze 
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vervoersmiddelen en de eisen die dit stelt aan de inrichting van onze gemeente. De VVD heeft de volgende 

actielijst:  

! Niet al leen een plan,  maar vooral  werk aan de weg!  

Met een nieuw mobiliteitsplan wordt er een duidelijke visie neergezet voor de bereikbaarheid van de stad. 

Om het verkeer goed door te laten stromen is er extra inzet nodig om knelpunten aan te pakken. De VVD 

wil hierin investeren.  

! Verkeer r i jdt  rond de stad en er niet  doorheen 

De VVD vindt dat doorgaand verkeer om de stad heen moet rijden. Aanpak van de A27 en A59 met 

knooppunt Hooipolder is hard nodig. Naast de bestaande centrumring, vormen ook ringwegen (oost/west) 

een oplossing voor vastlopen doorgaand verkeer. Binnen het wegennet zijn ingrepen mogelijk om 

knelpunten aan te pakken. De VVD blijft van mening dat de 'knip' op Eikdijk van belang is om 

verkeersoverlast van doorgaand verkeer door Vrachelen te beperken. 

! Oosterhoutse bedri jven goed bereikbaar 

Met de aanpak van de Bromtol verbetert de bereikbaarheid van  bedrijventerrein Weststad. Voor 

Everdenberg is de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen (N629) nodig. Dit maakt 

tegelijk de aanleg van een oostelijke rondweg mogelijk. Op Weststad en Everdenberg zijn juist bedrijven 

gevestigd vanwege een goede bereikbaarheid. Laten we dit dan ook zo houden! 

! Volop keuze om je auto te parkeren in de binnenstad 

Met de auto naar het centrum? Prima! Parkeren op straat, gratis op het Slotjesveld, of in een 

parkeergarage? Het kan allemaal. De VVD vindt dat de opbrengst van parkeergelden alleen besteed mag 

worden aan parkeren. De VVD wil maatregelen om kort parkeren aantrekkelijker te maken en de kosten 

van de fietsenstalling kritisch te bezien. Samen met ondernemers wordt gekeken naar maatregelen en 

acties rondom parkeren. 

! Innovatie in mobi l i teit  

Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol in hoe we reizen. Denk alleen al aan de opkomst van de E-

bike, de elektrische auto of zelfs het gebruik van zelfrijdende auto's. Met realtime reisinformatie kan de 

beste vervoerskeuze gemaakt worden. Zeker met de komst van de snelle bus naar Breda. De VVD wil 

ruimte geven aan innovatie. Niet door het invoeren van beperkingen en milieuzones, maar door 

bijvoorbeeld gratis parkeren voor volledig elektrische auto’s 

! Vei l ige  wegen naar  ve i l ige  scholen  

Schoolomgevingen moeten veilig ingericht zijn. De VVD wil dat ook de omgeving van basisschool de 

Pionier ingericht wordt als 30 km-zone. De auto is te gast. Kinderen die toch met de auto naar school 

gebracht worden, kunnen uitstappen op een veilige plaats. Bij verkeersonveilige situaties wordt samen 



  

 

10	

met scholen, gemeente en politie gekeken naar een oplossing. Ook voor ouders en ouderverenigingen ligt 

hier een schone taak. Asociale bestuurders worden op de bon geslingerd. 

! Oosterhout goed verbonden met het OV 

Oosterhout heeft snelle busverbindingen met Breda, Tilburg en Utrecht. Met het nieuwe busstation is er 

een goede overstapplek gecreëerd in het centrum. De VVD wil actie zodat er een bus gaat rijden naar 

Vrachelen en Weststad. Het kan niet zo zijn dat een heel deel van Oosterhout verstoken blijft van een 

busverbinding. Ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen baart de VVD zorgen. Jongere 

medewerkers zijn immers veelal afhankelijk van het openbaar vervoer.  

! Een f ietsvriendel i jke gemeente 

De VVD wil volop investeren in goede, veilige fietspaden. De komst van de E-bike biedt volop kansen om te 

werken aan een fietsvriendelijke gemeente. Er wordt geïnvesteerd in oplaadpunten en veilige 

fietsenstallingen. Samen met de provincie worden de plannen voor ‘fietssnelwegen’ naar Breda en Tilburg 

verder uitgewerkt. Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden vaker de fiets te pakken. 

 
5 .  WAAR JE IN EEN STAD WOONT MET AMBITIE 

Oosterhout, de smaak te pakken. Een duidelijke slogan voor de stad. Het komt nu aan op het waarmaken van de 

ambitie. Naast een duidelijke koers voor de stad, ook een ambitie voor de kerkdorpen. De VVD zet de dorpen niet 

op slot, maar geeft ruimte voor groei. In het kort de ambitie van de VVD:  

! Aan de slag met de Stadsvisie  

De VVD vindt dat Oosterhout door moet kunnen ontwikkelen. Met de nieuwe Stadsvisie is de basis voor de 

Omgevingsvisie gelegd. De VVD kiest voor groei van de stad met nieuwe woningen en bedrijven. In 

bestaande wijken wordt gekeken waar inbreiding en verbetering mogelijk is. Niet door een hele wijk 

tegelijk aan te pakken, maar door meerdere impulsen in de stad tegelijkertijd. 

! Ambit ie voor een treinstat ion 

Oosterhout verdient een station. De VVD wil de treinverbinding Breda – Utrecht open houden. Nieuwe 

vervoersconcepten zoals lightrail zijn misschien op kortere termijn haalbaar. De VVD wil bekijken of een 

personenvervoer over de spoorlijn Oosterhout-Lage Zwaluwe mogelijk is. 

! Waar duurzaamheid vanzelfsprekend is  

De VVD ziet duurzaamheid als een kans. Energiebesparing, zonnepanelen en oplaadpunten zijn 

voorbeelden van duurzaamheid in de praktijk. Je niet blind staren op doelen, maar op resultaten. De VVD 

blijft kritisch over nieuwe windmolens.  

! Zwaaikom als  unieke woonplek 

De ontwikkeling van de Zwaaikom gaat door. Het is een unieke woonplek aan het water. Het is belangrijk 
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om dergelijke unieke plekken te blijven ontwikkelen. De VVD blijft zich inzetten voor een betaalbare 

fietsbrug tussen Vrachelen II, de Zwaaikom en het centrum. 

! Creatief  omgaan met leegstand 

Leegstaande panden moeten sneller een nieuwe functie krijgen. In het centrum zijn creatieve oplossingen 

bedacht voor leegstaande winkelpanden. Voor waardevol cultuurhistorisch erfgoed denkt de gemeente 

actief mee over het behoud ervan. 

! Den Hout ,  bouwen voor de toekomst 

De VVD vindt dat er meer woningen gebouwd moeten worden in Den Hout. Initiatieven van de Houtse 

gemeenschap kunnen op steun van de VVD rekenen. Verplaatsing van voetbalclub Irene ’58 naar het 

kunstgrasveld geeft mogelijkheden om in het dorp extra woningen te bouwen. 

! Oosteind,  versterking van het l int  

De VVD is tegenstander van nieuwe kassen en megastallen in Oosteind. De VVD kiest wel voor het 

toevoegen van extra woningen in het lint en de rand van Oosteind. Ook de mogelijkheid van verplaatsing 

van VVO zodat er woningen gebouwd kunnen worden, wordt bekeken. Bij de aanleg nieuwe N629 wordt 

werk gemaakt van een veilige fietsverbinding met Oosterhout. 

! Dorst ,  dorp in het groen 

De ligging van Dorst midden in het groen is uniek. De afgelopen periode zijn er veel woningen in Dorst 

gebouwd. Voor de VVD is een verbetering van het onderhoud in de bestaande woonbuurten van belang, 

evenals een busverbinding in de avonduren en op zondag.  
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>  WERKEN IN OOSTERHOUT  
 

 

"WERKEN LOONT:  OM HET LEVEN TE LEIDEN DAT JE WILT.”    

JAN HARM SPIJKERVET ,  ONDERNEMER 

 

1 .  WAAR JE DE RUIMTE KRIJGT OM TE ONDERNEMEN  

Een succesvolle gemeente steunt sterk op ondernemerschap. Het is  een van de drijvende krachten achter een 

gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Zonder ondernemers die het avontuur aandurven valt deze 

belangrijke pijler weg. Het is dus zaak om hen als gemeente de ruimte te geven en te faciliteren met een goed en 

ondernemers-vriendelijk beleid. Belangrijke aandachtspunten in een dergelijk beleid zijn:  

! Wegnemen van onnodige (administrat ieve)  lasten;  

Zorg dat niet alleen de financiële last die je bij een ondernemer op zijn schouders legt reëel blijft, let 

eveneens op de administratieve last. Geen onnodig papierwerk, maar snelle en gebruiksvriendelijke 

processen.  

! Meedenken met creatieve plannen en denken in kansen;  

Soms vormen innovatieve ideeën van een bestaande of nieuwe ondernemer een uitdaging, passen ze niet 

in een bestaand 'hokje' of vinden we ze wel erg spannend. Juist op zulke momenten mag men een  

flexibele gemeente verwachten die op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden.  
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! Ondersteunen van lokale ondernemers 

Naast het adviseren van lokale ondernemers bij het aanvragen van vergunningen of het vinden van hun 

weg in het Oosterhoutse netwerk, verdienen lokale ondernemers ook de aandacht bij het vele werk dat de 

gemeente uitbesteed. Zorg dat je ze in beeld hebt, neem ze mee met aanbestedingen en adviseer ze waar 

nodig over dergelijke trajecten. En als ze dan een opdracht uitvoeren, betaal dan ook zo snel mogelijk.   

! Aandacht voor nieuwe en bestaande bedri jventerreinen 

Ruimte om te ondernemen kent ook een fysieke component. Als een bedrijventerrein een visitekaartje 

moet zijn voor de bedrijven, maar daarmee ook voor Oosterhout, is de uitstraling van belang. Een goede 

samenwerking tussen ondernemers en de gemeente is onmisbaar om bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen aantrekkelijk en veilig te maken/houden.  

2 .  WAAR DE BINNENSTAD BRUIST  

Een gemeente als Oosterhout kan niet zonder een aantrekkelijke binnenstad. Geen binnenstad die de concurrentie 

met Breda aan moet gaan, maar een binnenstad die in volume, uitstraling en profiel past bij Oosterhout. In tijden 

waarin de commerciële functies van binnensteden onder druk staan vraagt dit wel de aandacht. Voor de VVD zijn 

enkele elementen in het streven naar een bruisende binnenstad erg belangrijk:  

! Een compacte binnenstad 

De Oosterhoutse binnenstad heeft te veel winkeloppervlakte. Hierdoor ontstaat er leegstand en er 

daarmee gaten in het winkelbeeld. Iets dat niet bijdraagt aan een positieve beleving bij bezoekers. Een 

ingrijpende combinatie van herbestemming en het opnieuw programmeren van de binnenstad vormt 

hiervoor de oplossing. Gaten worden gevuld vanuit verplaatsing, waardoor er weer een compacte gevulde 

binnenstad ontstaat.  

! Een levendig uitgaansgebied 

Een levendige stad vraagt ook om uitnodigende horeca. Een horecagebied dat er niet alleen gezellig 

uitziet, maar waar ook altijd iets te beleven is. Hoewel de ondernemers dergelijke levendigheid dienen te 

organiseren, is het aan de gemeente om hier ook te faciliteren. Voor de VVD is het bewaken van een juiste 

balans tussen veiligheid en levendigheid een belangrijk aandachtspunt. Het onnodig beperken van de 

ruimte om te ondernemen, evenementen te organiseren en levendigheid te creëren maakt het voor 

ondernemers moeilijk om een  gezellig en succesvol uitgaansgebied te creëren. Een goede en 

uitnodigende sfeer gaat juist hand in hand met veiligheid.  

! Een aantrekkel i jke binnenstad die uitnodigt  er  te verbl i jven 

Een sterke binnenstad vraagt om meer dan goedgevulde winkels en horeca. Als de buitenruimte niet 

uitnodigt om er te 'verblijven' zal dit een negatief effect hebben op bezoekersaantallen en de 

bijbehorende besteding. Dit geldt niet enkel voor de binnenstad, maar ook zeker voor de wijkwinkelcentra. 

De openbare ruimte moet er dan ook uitnodigend bij liggen. Een combinatie van voldoende groen met de 
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welbekende begrippen 'schoon en heel'. Zo biedt de Heuvel ons direct een kans om er in samenspraak 

met de Heuvelkring een passende nieuwe invulling aan te geven.  

!  Een sterk binnenstadsprofiel  

Het is belangrijk om als Oosterhoutse binnenstad een helder profiel te hebben. In andere bewoording; een 

sterke 'brand'. Waar ligt de kracht van Oosterhout? Niet in het aanbod van hoofdzakelijk 'ketens' en 

winkels die in vrijwel iedere grote stad te vinden zijn. Het verschil wordt gemaakt door de unieke 

concepten die alleen hier te vinden zijn. Winkels en horeca waar kwaliteit, service en een zekere trots de 

toon zetten. 'Kies en je wordt gekozen'. Een dergelijk profiel vraagt een sterke samenwerking tussen 

winkeliers, horecaondernemers, detailhandel, ondernemer binnen de 'leisure' en de gemeente.  

! Een passende en brede Citymarketing  

Met enkel een sterk profiel ben je er nog niet. Om bezoekers te trekken zul je het verhaal dat daarbij 

hoort ook moeten vertellen. Dit verhaal dient meer te zijn dan de boodschap dat je in Oosterhout zo leuk 

kunt winkelen. Samenwerking tussen de detailhandel, de horeca, het culturele veld en de toeristische 

sector is hierbij essentieel. Vertel met elkaar het hele verhaal, en investeer ook in het waarmaken van dit 

verhaal.  

! Levendige stadsparken als  entree van een aantrekkel i jke binnenstad 

Oosterhout heeft de beschikking over prachtige parken. Twee van deze groene pareltjes liggen voor de 

Heuvel, als gastvrije entree voor de binnenstad. Tot op heden wordt hier nog te weinig gebruik van 

gemaakt. Je ziet zelden mensen op het gras picknicken, spelen of sporten. Dit terwijl menige gemeente 

jaloers zou zijn op dergelijke uitnodigende stukjes binnenstedelijk groen. Een verlevendiging van de 

slotparken versterkt de verblijfskwaliteit van de binnenstad.  

3 .  WAAR ONDERNEMERS,  ONDERWIJS EN DE OVERHEID ELKAAR VERSTERKEN  

De Oosterhoutse bedrijven bieden volop werk. Zoveel zelfs dat men op dit moment de vacatures niet gevuld krijgt. 

Dit terwijl er nog steeds een groep mensen geen werk heeft. Er zal nog meer dan ooit moeten worden gezocht naar 

een betere aansluiting van het beschikbare werk en de potentiële werknemers. Jong en oud. Dit vraagt een nauwe 

samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers. Hierbij moet worden gedacht aan:  

! Een verschuiven van 'zoeken naar werk'  naar zoeken naar 'medewerkers'  

Onze systemen en werkwijzen zijn nog ingericht op een tijd waarin we bij de bedrijven moesten zoeken 

naar mogelijke vacatures voor de verschillende werkzoekenden. Op dit moment ligt de uitdaging niet in 

het vinden van werk, maar werknemers. Dit gegeven vraagt ook een kritische blik op onze processen. 

Geen onnodige inzet van accountmanagers die bedrijven langs gaan om vacatures los te maken. Er dient 

meer nadruk te liggen op het snel verbinden van alle beschikbare vacatures met potentiële kandidaten, 

zonder daarbij teveel te denken aan de hokjes 'uitkering' of 'ww'. Ook een bredere samenwerking met de 

reguliere uitzendbureau’s biedt kansen.  
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! Het uitdagen van onderwijs instel l ingen om de koppel ing met het bedri j fs leven 

te maken en het streven naar vervolgonderwijs  

Oosterhout heeft geen vervolgopleidingen op mbo, hbo of universitair niveau. Dit maakt het moeilijk om 

de oudere jeugd in Oosterhout te houden. Onze gemeente biedt echter voldoende interessante 

carrièrekansen om uiteenlopende vormen en niveau's vervolgonderwijs naar Oosterhout te halen. Al is 

het maar in de vorm van een dependance. Deze partijen komen niet vanzelf en zullen overtuigd moeten 

worden van de kansen die Oosterhout ze brengt. 

Los van het onderwijskundige gemis, zien we dat de  onderwijsinstellingen uit de regio geen band hebben 

met het Oosterhoutse bedrijfsleven. Het vormen van deze verbinding door het bieden en benutten van 

stageplaatsen, excursies of interactief lesmateriaal maakt dat studenten ook de mooie carrièrekansen in 

Oosterhout op tijd op hun netvlies hebben.  

De verbinding tussen het Oosterhoutse  onderwijs en het bedrijfsleven is eenvoudiger gelegd. Op dit 

moment wordt daar vanuit de logistieke sector al actief op ingezet, maar dit voorbeeld zou ook door 

andere sectoren gevolgd kunnen worden.  

! Samenwerken aan een sterk toerist isch prof iel  

Oosterhout trekt jaarlijks vele toeristen. Om Oosterhout nog beter op de kaart te zetten is samenwerking 

met ondernemers hard nodig. Ondernemers weten waar vraag naar is. De VVD is voorstander van het 

toeristisch fonds zodat er geïnvesteerd kan worden in toerisme en recreatie. Door meer samenwerking te 

zoeken met bijvoorbeeld de NHTV worden de laatste trends en ontwikkelingen meegenomen.  

4.  WAAR WERKEN LOONT 

Werk zorgt niet enkel voor inkomen, het zorgt ook voor een sociaal netwerk, structuur en uitdaging. Helaas zijn er 

mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Waar mensen echter wel in staat zijn om te werken, moeten 

we ook zorgen dat werken loont; 

! Werk moet lonen 

Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk 

weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. En 

ook dan mag een actieve bijdrage aan de samenleving worden gevraagd (tegenprestatie). Werken moet 

meer opleveren dan een uitkering. Minimabeleid is gericht op het bevorderen van participatie. Naast het 

(primaire doel van) bevorderen van arbeidsparticipatie betekent het ook dat mensen volwaardig mee 

kunnen doen in de Oosterhoutse samenleving. De VVD hecht aan maatwerk bij het bepalen van de 

benodigde ondersteuning. De jeugd verdient hierbij onze specifieke aandacht. Misbruik en oneigenlijk 

gebruik van uitkeringsgelden is onacceptabel en wordt krachtig bestreden. Bij mensen die wel kunnen 

werken, maar niet willen, wordt de uitkering gestopt. 

! WAVA-!GO in balans 

In samenwerking met de vijf nabijgelegen gemeenten verzorgt WAVA-!GO de begeleiding van mensen met 
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een afstand tot de arbeidsmarkt en probeert zij de mensen aan regulier werk te helpen. Door de nieuwe 

wetgeving zal de directe doelgroep waarop men zich richt in omvang afnemen. De VVD is van mening dat 

de organisatie van de WAVA-!GO daarin moet meebewegen. Een slanke organisatie met een beperkte 

overhead.  

Ook huisvesting is een punt van aandacht. Het huidige pand is te groot en daardoor in toenemende mate 

een blok aan het been. Kortom, ook een sociale euro kan maar een keer worden uitgegeven.  

! Voor wat hoort  wat  

Wie is aangewezen op een uitkering, doet daar iets voor terug. Iedereen is waardevol en doet daarom 

mee. Als er geen betaald werk in het verschiet ligt draag je waar mogelijk als vrijwilliger je steentje bij. 

Werkervaring of vrijwilligerswerk vergroten immers de kans op betaald werk. 

! Steun part icul ier  init iat ief  

Niet alle voorzieningen hoeven door de overheid te worden gecreëerd. De VVD vindt dat burgers die 

onverplicht verantwoordelijkheid nemen voor anderen, steun verdienen. Initiatieven als die van de 

Stichting Leergeld en Goederenbank de Baronie kunnen op de steun van de VVD rekenen.  

! Goed voorbeeld,  doet goed volgen 

Oosterhout kent veel maatschappelijk betrokken verenigingen, sociëteiten, serviceclubs, 

ondernemersverenigingen, etc. De deelnemers aan deze netwerken kunnen ongetwijfeld iets betekenen 

voor mensen die het ontbreekt aan een netwerk, maar wel graag aan het werk willen. Zonder een 

uitgewerkte vorm te willen voorstellen is de VVD ervan overtuigd dat het verbinden van deze krachtige 

netwerken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een positief effect kan hebben.   

5 .  WAAR DUURZAME INNOVATIE WORDT GESTIMULEERD  

Duurzaamheid is voor de VVD belangrijk. Om de toekomstige generaties ook nog te kunnen laten genieten van het 

mooie Oosterhout en de kerkdorpen moeten we zuinig zijn op hetgeen we nu nog hebben. De VVD gelooft niet dat 

in het streven naar duurzaamheid het dwingende vingertje van de overheid het gewenste effect heeft. Juist 

stimulans en het aanjagen van duurzame innovatie biedt kansen; 

! Benut de kennis bi j  ontwikkelaars 

Ontwikkelaars van bedrijven, scholen, zwembaden en woningen hebben de laatste kennis van alle 

mogelijke duurzame bouwvormen. Het als gemeente vooraf voorschrijven van specifieke 

randvoorwaarden kan belemmerend werken. Het is de kunst om per project de ontwikkelaars uit te dagen 

de laatste innovaties toe te passen, bijvoorbeeld binnen de aanbesteding. Ook kleinere particuliere 

initiatieven die gebruik maken van nieuwe duurzame ontwikkelingen moeten de ruimte krijgen.  

! Laat de boer boeren 

De VVD heeft veel waardering voor ondernemers, ook die in de land- en tuinbouwsector. De VVD wil de 

juiste voorwaarden en ruimte scheppen waardoor de agrarische sector verder kan groeien en 
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doorontwikkelen binnen acceptabele grenzen. De Nederlandse agrarische sector is erg innovatief en staat 

wereldwijd bekend om zijn duurzaamheid. Dat stimuleren we. Bij ontwikkelingen in het buitengebied wordt 

rekening gehouden met de schoonheid van de omgeving. 

! Meer mogel i jk  in het buitengebied 

Niet alle agrarische ondernemers zijn in staat hun bedrijf voort te zetten. Op dergelijke momenten wordt 

er gezocht naar alternatieve exploitatiekansen. Denk hierbij aan de boerencampings, bed-and-breakfast, 

of een zorgboerderij. Bestemmingsplannen geven daarvoor de ruimte. 

! Waar transformatie de kans kr i jgt   

Oosterhout heeft vele typen bedrijvigheid. Herontwikkeling van bestaande terreinen en transformatie van 

leegstaande gebouwen biedt mogelijkheden om nieuwe creatieve ondernemers en start-ups aan te 

trekken. De gemeente blijft in gesprek met ondernemers en ondernemersverenigingen zodat optimaal 

tegemoet gekomen kan worden aan wensen van nieuwe innovatieve bedrijven. Op Everdenberg-Oost 

wordt ingezet op vernieuwende bedrijvigheid.  
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>  LEVEN IN OOSTERHOUT 
 

“WE WILLEN DE SAMENWERKING TUSSEN HET ONDERWIJS EN DE 

ARBEIDSMARKT VERSTERKEN.  EEN DOORLOPENDE VERBINDING 

VAN DE BEHOEFTE EN ONTWIKKELING VAN DE MARKT MET DE 

ONDERWIJSPROGRAMMA’S.”       ROBIN VAN DER HELM,  WETHOUDER 

1 .  WAAR JE INITIATIEF DE RUIMTE KRIJGT EN MET JE WORDT MEEGEDACHT  

De VVD staat niet voor niets voor een kleine overheid. Deze overtuiging is direct gekoppeld aan het vertrouwen dat 

wij hebben in de kennis, kunde en ervaring van de burger. De samenleving is tot veel in staat, zonder bemoeienis 

van de overheid. Daarvoor zijn er voor de VVD wel een paar aandachtspunten;  

! Geef goede init iat ieven de ruimte en laat  los waar mogel i jk  

Onze gemeente wordt gevormd door een uiteenlopende groep burgers. Jong en oud, succesvolle 

ondernemers, uitvinders, reclamemakers, kunstenaars, architecten, mensen die Oosterhout tot in de 

haarvaten kennen of mensen die de stad nog willen leren kennen. Kortom, een uitermate interessante 

bron van kennis, kunde en initiatief.  

Als die burgers iets bij willen dragen aan de stad, op wat voor manier dan ook, is het de kunst om als 

gemeente goede initiatieven ook voldoende ruimte te kunnen en durven bieden. Denken in kansen en 

mogelijkheden. Natuurlijk kunnen er dingen misgaan, maar iemand die nooit fouten maakt heeft heel wat 

kansen laten liggen. Durf en denk mee. 



  

 

19	

! Betrokken maar niet  overtrokken  

Naast het bieden van ruimte aan het eigen initiatief en de zelfredzaamheid van de burger zal er ook 

beleid moeten worden gemaakt en uitgevoerd. Het is erg belangrijk om zowel in het ontwikkelen en 

uitvoeren van beleid als het nemen van de politieke besluiten de verbinding met de burger te blijven 

zoeken. Op dit moment lijkt 'verbindend bestuur' echter een toverwoord dat nogal eens wordt misbruikt. 

Tussen gehoord worden en gelijk krijgen zit nogal een verschil. Dit gaat ten koste van het vertrouwen dat 

de burger heeft in zijn bestuur.  

Verbinden is maatwerk en laat zich niet makkelijk voorschrijven middels lijvige studies of nota's. Het gaat 

om gevoel, inzicht, communicatie en het scheppen van heldere verwachtingen. Ook het instrumentarium 

waarmee dit gedaan wordt is van belang. De samenleving verandert steeds sneller, hiermee ook de wijze 

waarop de verbinding met de burger gezocht moet worden. Het is aan de gemeente om deze verandering 

bij te blijven benen. Zonder het goede gesprek overboord te gooien is het van belang om de online 

contactvormen optimaal te benutten.  

2 .  WAAR HET VEILIG IS EN VOELT 

Voor de VVD is veiligheid van groot belang. Het is vanzelfsprekend dat de burger in Oosterhout veilig dient te zijn 

en zich dus ook veilig hoort te voelen. Het is minder vanzelfsprekend om in tijden dat het goed lijkt te gaan met de 

veiligheid toch de aandacht te blijven hebben voor nieuwe ontwikkelingen; 

! Vei l igheid,  een doorlopend speerpunt 

We zien nog teveel dat de aandacht voor veiligheid verslapt als een bepaald probleem is opgelost en we 

vervolgens weer wakker schrikken als er zich een nieuw probleem voordoet. Op deze manier komen we 

nooit voldoende aan de preventieve kant van het probleem. Voorkomen is beter dan genezen, daarom 

vraagt veiligheid om een doorlopende intensieve inzet.  

! Vei l igheid als  een rode draad 

Veiligheid is in toenemende mate een onderwerp dat vraagt om een integrale en doorlopende aanpak. Het 

gaat immers om meer dan het aanpakken van criminelen, het handhaven van wet- en regelgeving en het 

bewaken van de kwaliteit van onze hulpdiensten. Het gaat om het meedenken met de opbouw van wijken, 

het plaatsen van speelvoorzieningen, de inzet van jongerenwerk en de sociale isolatie van kwetsbare 

personen. Het daadwerkelijke veiligheidsprobleem kent zijn ontstaan vaak in een ander domein. Veiligheid 

laat zich dan ook niet vangen in een 'koker', maar dient de rode draad te vormen binnen de algehele 

beleidsontwikkeling en uitvoering.  

! Een vei l ige wi jk  of  buurt  maak je samen 

Hoewel de overheid een belangrijke rol heeft in het bewaken van de veiligheid, kunnen burgers een 

belangrijk steentje bijdragen. Naast de individuele waakzaamheid en de bereidheid om verdachte of 

zorgelijke situatie te melden, vormen buurtpreventieteam's een welkome aanvulling op de inzet van de 

politie en gemeentelijk toezichthouders. Verschillende succesvolle team's hebben het bewijs in hun wijk al 
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geleverd. Ook nieuwe projecten als 'Waaks' waarbij hondenbezitters tijdens hun dagelijkse rondjes met de 

hond zichtbaar een oogje in het zeil houden zijn belangrijk.  

Het is aan de gemeente om deze inzet te stimuleren, ondersteunen en waarderen. Signalen en goede 

ideeën uit dergelijke teams verdienen de aandacht. Projecten als 'Rent a Cop' geven op mooie wijze 

gehoor aan signalen.  

! Aanpak drugsoverlast  en drugsgerelateerde cr iminal iteit  

Drugsoverlast en de drugsgerelateerde criminaliteit vragen om een effectieve inzet van de politie en een 

harde aanpak. Wacht niet tot jeugdige loopjongens carrière maken als drugsdealer. Grijp vroegtijdig in 

betrek hun omgeving. Maak duidelijk dat je als politie en gemeente meer drukmiddelen hebt dan het 

strafrecht. Aanwezigheid van politie op plaatsen en momenten dat er drugs verhandeld wordt is erg 

belangrijk. Gebruik hierbij de kennis van omwonenden. De VVD blijft tegen de vestiging van een 

coffeeshop in Oosterhout.  

! Cameratoezicht én blauw op straat  

Cameratoezicht draagt bij aan de preventie van criminaliteit en zorgt dat daders sneller gevonden 

worden. De VVD is voorstander van cameratoezicht in het uitgaansgebied, winkelcentra en op de 

bedrijventerreinen. Cameratoezicht niet in plaats van blauw op straat maar als extra ondersteuning voor 

een veilige stad. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt kennen als 

hun broekzak. 

! Vei l ig op stap in Oosterhout 

Oosterhout kent een gezellig uitgaansgebied. Hier moeten we met elkaar zuinig op zijn. In Oosterhout dien 

je op stap te kunnen gaan in een gebied waarvan je weet dat het er veilig is en je dit gevoel ook geeft. 

Ondernemers hebben hier een belangrijke rol in. Een gezellige aankleding en gastvrijheid, aangevuld met 

een goed deurbeleid en het tijdig stoppen met schenken van alcohol als iemand wat te diep in het glaasje 

lijkt te kijken vormen al een belangrijke basis. De politie houdt toezicht, grijpt in waar nodig en werkt 

hierbij nauw samen met de horeca. De gemeente bewaakt de kaders.  

Het is echter wel belangrijk te voorkomen dat de zoektocht naar veiligheid resulteert in een onwenselijke 

beperking van de ruimte om het gebied ook levendig te houden. Zoals bij 'een bruisende binnenstad' te 

lezen valt, gelooft de VVD dat veiligheid ook sterk afhankelijk is van de gecreëerde sfeer en beleving. En 

om een uitnodigende sfeer te creëren zal een fysiek aantrekkelijk uitgaansgebied gecombineerd moeten 

worden met levendigheid.  

! Pol it ie ,  brandweer en ambulance op t i jd  

Politie, brandweer en ambulances moeten er zijn als je ze nodig hebt. De VVD blijft zich inzetten voor 

voldoende hulpdiensten in de buurt. Voor de brandweer zijn de huidige kazernes een prima uitvalsbasis. 

De inzet van vrijwilligers bij de brandweer is belangrijk voor een goede brandweerzorg. 
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! Effect ieve en eff ic iënte handhaving 

Handhaving is niet het meest populaire product van de gemeente. Maar toch onmisbaar. De 'ik erger me 

rot aan…' lijst van de gemiddelde bewoner kent heel wat punten die vragen om handhaving. Van 

hondenpoep, dumpen van afval tot hufterig parkeergedrag. Het is echter wel de kunst om de beschikbare 

handhaving op de juiste manier in te zetten. Op dit moment ligt er nog een belangrijke uitdaging om de 

toepassing van handhaving meer te richten op werkelijke knelpunten. Dit gecombineerd met een zekere 

gastvrijheid in de uitvoering ervan.  

3 .  WAAR IEDEREEN MEE DOET 

De VVD gelooft in eigen kracht van mensen. Voor wie het niet zelf kunnen is er hulp en ondersteuning. Zo kan 

iedereen mee doen. Door met ondersteuning dichtbij te zijn in de wijken en dorpen, kan iedereen mee doen.  

! Sterke verbindingen in wi jken en dorpen  

De activiteitencentra en dorpshuizen zijn bij de tijd gebracht. Het zijn plekken voor ontmoeting en 

ondersteuning. De sociale wijkteams krijgen een nog nadrukkelijkere rol in het bieden van ondersteuning. 

Minder vanuit het stadhuis, meer in de wijk.  

! Kinderarmoede wordt aangepakt   

Het aantal maatregelen om kinderarmoede aan te pakken is de afgelopen jaren uitgebreid. Ieder kind 

moet kunnen sporten of muziek maken. Van wie de ouders het niet kunnen betalen, is er ondersteuning 

vanuit de gemeente en stichting Leergeld. De VVD vindt het nog breder bekendmaken van deze 

ondersteuning belangrijk om kinderarmoede aan te pakken.  

! Ondersteuning en zorg op maat  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stimuleert burgers volwaardig en zelfstandig mee te doen. 

Voorzieningen vragen een menselijke maat: kleinschalig en persoonlijk. Activiteiten in de wijk en 

passende voorzieningen horen daar bij.  

! Meer kleinschal ig openbaar vervoer  

De VVD vindt dat het ziekenhuis, binnenstad, wijkwinkelcentra en het station in Breda goed bereikbaar 

moeten zijn. Naast de snelbussen naar Breda is een fijnmazig kleinschalig busvervoer nodig, ook naar 

Vrachelen, Houthaven en de Warande. Goed toegankelijk openbaar vervoer zorgt er voor dat ouderen 

mobieler blijven.  

! Zelf  keuzes maken  

Oosterhouters zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. Een overheid die zich daar actief 

mee bemoeit en achter de voordeur kijkt, hoort daar niet bij. Welzijn kan preventief een belangrijke 

ondersteuning zijn, maar dat betekent niet dat er voor heel Oosterhout activiteiten ontwikkeld moeten 

worden.  
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! Kleinschal ige opvang van statushouders  

De VVD vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor huisvesting van statushouders en 

asielzoekers. De VVD is tegenstander van grootschalige asielzoekerscentra, maar kiest waar nodig voor 

kleinschalige opvang onder de juiste voorwaarden. Het is  belangrijk dat er een zorgvuldig proces 

doorlopen wordt. Statushouders kunnen prima samen met enkele anderen een woning huren. Net als alle 

andere woningzoekenden krijgen zij geen voorrang meer op een huurwoning.  

! Nederlandse taal  is  de basis   

Voor iedereen die in Oosterhout komt wonen, is kennis van Nederland en de taal nodig. Zo kun je actief 

deelnemen aan de maatschappij. De nieuwe inwoner is zelf verantwoordelijk voor het leren van de 

Nederlandse taal.  

4 .  WAAR STERKE SCHOLEN GOED ONDERWIJS GEVEN 

De jeugd heeft de toekomst. De VVD kiest voor een sterke impuls in de schoolgebouwen. Goed onderwijs begint bij 

goede schoolgebouwen. Voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, is er ondersteuning en zorg 

dichtbij.  

! Voor ieder kind wat te kiezen  

Elke leerling is uniek. Door de variatie in aanpak bieden scholen elke leerling de kans op een succesvolle 

toekomst. De VVD is voorstander van een divers aanbod aan scholen en schooltypen zodat ouders wat te 

kiezen hebben. Een breed aanbod van voorscholen en kinderopvang zorgt voor kansen tot ontwikkeling 

van brede scholen en kindcentra. Dit betekent ook dat het behoud van de scholen in de kerkdorpen van 

belang is.  

! Een impuls in de scholen  

De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in schoolgebouwen. De VVD wil dit blijven doen. Geld voor 

huisvesting van scholen wordt hier aan besteed. Bij investeringen kiest de VVD voor duurzame en 

energieneutrale gebouwen die jaren mee kunnen. In de schoolgebouwen is wel ruimte voor een flexibele 

indeling zodat onderwijs op maat gegeven kan worden.  

! Het Frencken weer bi j  de t i jd   

Het gebouw van het Mgr. Frencken College krijgt een nieuwe toekomst. De investeringen in de school en 

sportvoorzieningen bieden kansen voor een bredere inzetbaarheid ervan voor heel Oosterhout. Daarnaast 

biedt het jaarlijks meer dan duizend leerlingen een mooie plek waar zij prachtige herinneringen kunnen 

creëren. Herinneringen die ze altijd zullen verbinden met Oosterhout.   

! School  als  partner in het web  

Ouders en verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun 

kinderen. Scholen vervullen een belangrijke rol bij het opgroeien van kinderen. De nieuwe invulling van 

het schoolmaatschappelijk werk vraagt onze aandacht. Betrokken leerplichtambtenaren en andere 
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jeugdprofessionals zijn belangrijke partners voor het onderwijs. De koppeling tussen scholen en sociaal 

wijkteams wordt versterkt. Schooluitval en spijbelaars worden aangepakt, waarbij er sterk wordt gekeken 

naar de oorzaken van de uitval.  

! Jong geleerd  

Door tijdige signalering door professionals kunnen de taal- en ontwikkelachterstand van jonge kinderen 

voorkomen worden. De gemeente stimuleert vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking met het 

basisonderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.  

! Een betere koppel ing tussen het onderwijs  en de arbeidsmarkt   

Oosterhout heeft op primair en middelbaar niveau een compleet onderwijsaanbod. De VVD wil de 

samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Niet alleen in de opleidingen, maar ook in de 

stages en onderwijsvormen.  

Daarnaast biedt onze sterke arbeidsmarkt nieuwe kansen om alsnog vervolgopleidingen naar Oosterhout 

te halen. Denk aan specifieke modules gericht op logistiek of 'food'. De regionale onderwijsinstellingen 

zullen moeten worden overtuigd van de kansen die dit ook voor hen kan bieden 

5 .  WAAR KUNST,  CULTUUR EN EVENEMENTEN JE PRIKKELEN  

De uitdaging voor de toekomst ligt voornamelijk in het behouden en aantrekken van bewoners die de stad dragen. 

Hoewel het belangrijk is om de kansen die de oudere burgers brengen te benutten en hen te bedienen in hun 

wensen en belangen, is het de uitdaging om nieuwe jonge bewoners te verleiden om zich in Oosterhout te vestigen. 

Dit betekent dat je als gemeente meer moet bieden dan passende en betaalbare woningen, interessante bedrijven, 

goede scholen en een mooie groene omgeving. Het zal hier ook moeten 'leven'. En leven in de brouwerij ontstaat 

door leuke evenementen, prikkelende kunst en uitdagende cultuur; 

! Evenementen kleuren de stad 

Een levendige stad vraagt om een doorlopend en divers aanbod van leuke evenementen. Goede 

initiatieven moeten de ruimte krijgen en sterke tradities die de basis vormen van een levendig Oosterhout 

moeten worden gekoesterd. Zorg middels een passend subsidiebeleid voor een goede balans tussen de 

ruimte voor nieuwe initiatieven en het behoud van 'sterke merken'. Het zoeken naar 

gebruiksvriendelijkheid bij de verlening van vergunningen is een doorlopend proces. Er is altijd weer 

ruimte voor nieuwe verbeteringen. Ook verdient het de overweging om flexibeler om te gaan met de 

eindtijd voor een evenement. Meer ruimte voor maatwerk.  

! Kunst en Cultuur is  van iedereen 

Een uitdagend cultureel profiel is voor een gemeente Oosterhout van belang om niet alleen aantrekkelijk 

te blijven voor toeristen, maar ook zeker voor de huidige en nieuwe bewoners. Mensen wonen niet graag 

in een saaie gemeente. Een dergelijk profiel ontstaat niet door als gemeente cultuur te produceren, maar 
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door het te faciliteren. Biedt ruimte aan die uiteenlopende creatievellingen die hier rondlopen. Een ding is 

zeker, Oosterhout zou wat meer trots mogen tonen op alles dat we in huis hebben.  

! De toekomst staat voor onze neus 

De jeugd is een belangrijke doelgroep voor Oosterhout. We zien een gestage vergrijzing van onze 

bewoners. Jongeren zijn te vaak geneigd om hun vertier elders te zoeken. Met het uitnodigende Breda op 

kop. Het is daarom erg belangrijk om de jeugd te blijven binden aan onze mooie gemeente. Dit kan enkel 

door ze een plek te geven in het culturele profiel. Laat ze meedenken en meedoen. Daag ze uit om kleur te 

geven aan de stad en geef ze langzaam een gevoel van trots mee. Trots op hun Oosterhout.  

! Cultureel  erfgoed behouden voor de toekomst 

De VVD vindt historisch besef, vooral bij de jeugd, van groot belang en is daarom voorstander van het 

behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast geeft dergelijk erfgoed invulling aan het karakter van de 

gemeente. De gemeente werkt actief mee aan herbestemming van erfgoed zodat waardevolle gebouwen 

met een nieuwe functie behouden blijven. Bock en de Blikken zijn hier een prima voorbeeld van.  

6 .  WAAR JE DE ZORG KRIJGT DIE JE NODIG HEBT 

Waar mensen, jong en oud, niet meer voor zichzelf kunnen zorgen hebben wij als samenleving de 

verantwoordelijkheid om de benodigde steun te bieden. Voor die steun kijkt de gemeente waar mogelijk naar de 

vrijwillige hulp vanuit de omgeving. Maar soms is professionele hulp noodzakelijk. En dan is het de taak van de 

gemeente om deze hulp slim en effectief vorm te geven. Dit vraagt een brede blik, een goede samenwerking, een 

sterke focus op preventie en een constante zoektocht naar het juiste maatwerk.  

! Beter voorkomen dan genezen 

Om werkelijk aan de voorkant van een probleem te komen is het delen van signalen en het ontwikkelen 

van vroegtijdige inzet, hoe laagdrempelig ook, onmisbaar. Van het tegengaan tot schuldenproblematiek, 

de vereenzaming van kwetsbare ouderen, tot de ontwikkeling van aangrijpende jeugdproblematiek. 

De VVD maakt zich dan ook sterk voor projecten en vormen van inzet die niet zijn gericht op het verlenen 

van zorg, maar op het voorkomen van de noodzaak tot het verlenen ervan.  

! Samen zie je  alt i jd  meer 

Het klinkt logisch, het belang van preventie voor het gehele zorgveld. De praktijk toont echter dat 

werkelijke preventie vraagt om een sterkere samenwerking tussen een enorm palet aan mensen en 

partijen. Professionals die vanuit hun eigen discipline worden ingezet om vaak een deel van het probleem 

aan te pakken, evenals het natuurlijke netwerk om de persoon heen. Letterlijk van de sportcoach tot de 

huisarts. Het slim bijeenbrengen van dit netwerk vraagt nog heel wat inzet. Van de ontschotting tussen de 

verschillende domeinen, tot de samenwerking van partijen die soms tegenstrijdige belangen lijken te 

hebben. Voor ons geldt echter maar een belang: effectieve zorg voor de Oosterhoutse burger. In de 

zoektocht naar passende zorg blijven we de beschikbaarheid van cliëntondersteuning onderstrepen.  
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! Jeugdzorg,  de basis  van onze zorg 

"It's easier to build strong children than to repair broken men"  (F. Douglas). Het natuurlijke gevoel dat de 

zorg voor onze kinderen een pijler vormt in onze verantwoordelijkheid vraagt bijna geen uitleg. Helaas 

zien we nog teveel kinderen die door aangrijpende situaties in hun jeugd langdurige zorg nodig hebben. 

Naast de reeds bestaande jeugdzorg en de inzet die wordt gepleegd om kwetsbare jongeren zo vroeg 

mogelijk in beeld te hebben en de begeleiding te bieden die ze nodig hebben, vraagt de VVD specifieke 

aandacht voor de zorg die voortvloeit uit de gezinssituatie. Denk hierbij aan drank- en drugsgebruik bij 

ouders, vechtscheidingen en de steeds weer te betreuren gevallen van kindermishandeling/ -misbruik. 

Zorg dat de omgeving bij eerste signalen aan de bel weet te trekken. 

Ook is het belangrijk om te beseffen dat jeugdzorg niet stopt als iemand 18 jaar is. De gemeente dient de 

overgang van jeugdzorg naar de zorg voor volwassenen een geleidelijke overgang te geven. Denk hierbij 

aan extra ondersteuning bij de pijlers voor een zelfstandig leven; wonen, werken en leven.  

! Durf  te innoveren 

Om te zorgen dat goede zorg voor onze inwoners ook in de toekomst betaalbaar blijft zal er iets moeten 

veranderen. Er zullen slimme zorgvormen moeten worden ontwikkeld waarbij het rendement beter is dan 

in de klassieke toepassing. De gemeente zit sinds enkele jaren op een van de bestuurdersstoelen en heeft 

de kans om de benodigde innovatie te ontwikkelen. Hiervoor is wel wat durf nodig. Oud en vertrouwd is 

niet altijd beter dan nieuw en onzeker. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van een zorgaanbod van 

individueel naar vrij toegankelijk. Als je weet dat het gemiddelde aantal individuele beschikkingen dat je 

afgeeft voor een vorm van zorg die je voor dat geld makkelijk structureel en voor een grote groep 

beschikbaar kunt maken, dan verdient dat zeker de aandacht. Met dezelfde of misschien zelf minder 

middelen haal je meer rendement uit het aanbod.  

! Behoud het z iekenhuis  

We zien dat ziekenhuisorganisaties, zoals ook Amphia, centraliseren. Het volledig verdwijnen van alle 

ziekenhuisfuncties uit Oosterhout is voor de VVD erg onwenselijk. De gemeente zal zich in moeten zetten 

om Amphia te overtuigen hier te blijven. Dat dit in een andere vorm zal zijn dan een totaal operationeel 

ziekenhuis is begrijpelijk, maar er zijn tal van alternatieve vormen te bedenken.  

! Zelf  k iezen waar je  oud wordt   

Met de nodige ondersteuning en zorg kunnen ouderen zo lang en goed mogelijk in de eigen vertrouwde 

omgeving blijven wonen. Zorginitiatieven zoals mantelzorg en de wijkzuster worden gestimuleerd en 

versterkt door financiële regelingen zoals de blijverslening. De VVD is voorstander van kleinschalige 

woonvormen in de kerkdorpen en Dommelbergen. “Dé oudere” bestaat niet, dit vraagt dus om een brede 

en flexibele blik op alle mogelijke woonvormen voor ouderen. 

! Maak gebruik van vri jwi l l igers 

Naast de noodzakelijke professionele zorg is het belangrijk om aandacht te hebben voor de 
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ondersteuning die vrijwilligers kunnen leveren. Soms vanuit de directe omgeving, maar ook vanuit 

georganiseerde verbanden zoals Oosterhout voor Elkaar. 

! Duidel i jk  inzicht in het zorgaanbod 

De zorg, zowel voor jeugd als voor ouderen, is soms complex. Een heel veld aan partijen en instanties die 

je mogelijk kunnen helpen. Maar bij wie moet ik nou zijn? Naast de hulp van de cliëntondersteuners is het 

van belang dat wij mensen helpen om inzicht te krijgen in alle beschikbare zorg. Dit vraagt om duidelijke 

en passende communicatie (doelgroep-gericht).  

7 .  WAAR SPORT BELANGRIJK IS ,  ZEKER VOOR KINDEREN  

Oosterhout beschikt over een breed aanbod van sporten. Van atletiek, hockey, korfbal, voetbal tot waterpolo. De 

velden, banen en kleedruimtes worden bij de tijd gebracht. De VVD wil sporters de ruimte geven.  

! Sport  is  goed voor elk   

Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl, helpt bij het leggen van sociale contacten en zorgt voor 

ontwikkeling van vaardigheden. Of je het nu individueel doet, of in groepsverband, je bent goed bezig!  

! Betaalbare sportvoorzieningen  

Er is fors geïnvesteerd in sportvoorzieningen. Ook de komende jaren staan investeringen in met name 

binnensport op de planning. De VVD wil een goede balans tussen investeringen en gebruikers. De 

gemeente stimuleert realisatie, exploitatie- en beheersinitiatieven vanuit gebruikers, organisaties en 

marktpartijen waar dat kan. Sportvoorzieningen worden waar mogelijk geclusterd vanwege samenwerking 

en efficiënt gebruik.  

! Verenigingen sport ief  aan de s lag  

De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om de jeugd zoveel mogelijk te 

laten bewegen. Vanuit het sociaal domein liggen kansen om kinderen hierbij te betrekken. De 

ondersteuning van de gemeente en sportcoaches richt zich hier op. 

! Sport  als  middel   

Het is belangrijk dat sociale wijkteams sport en bewegen meenemen als onderdeel van de oplossing 

binnen hun ondersteuningsplannen voor onder andere kinderen en jongeren. Sporten kan voor sommige 

problemen het middel zijn dat leidt tot de oplossing. 

! Ruimte voor nieuwe sporten  

De gemeente geeft ruimte aan nieuwe sportinitiatieven en anders georganiseerde sportgroepen. 

Hardlopers, bootcampers, mountainbikers en urban sporters creëren aanbod met potentie realiseren. De 

gemeente stimuleert dit en denkt mee.  
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! Kinderen de kans om te sporten  

Ieder kind moet de kans krijgen om te sporten. Voor wie het niet zelf kan betalen is er ondersteuning. 

Gemeentelijke subsidie beperkt zich tot het kennismaken met sport door de jeugd. Subsidie voor 

volwassenen en sportaccommodaties wordt verschoven naar de jeugd.  

! Beweging in de buurt  
In woonwijken wordt spelen en sporten gestimuleerd. In het Lukwelpark zijn de eerste sporttoestellen in 

de openbare ruimte geplaatst. De VVD wil bij de herinrichting van speelplekken en schoolpleinen kijken of 

er op meer plekken sporttoestellen kunnen komen. Spelen en sporten gaan prima samen. Dit biedt tevens 

kansen om ouderen op laagdrempelige wijze in beweging te houden. 

 

! Volop kansen in de Warande 

Oosterhout kan trots zijn op de Warande. Een moderne zwemvoorziening met diverse mogelijkheden. De 

VVD ziet volop kansen voor het zwembad. Met de nieuwe aantikborden kunnen grote zwemevenementen 

in Oosterhout georganiseerd worden. Vanwege de hogere watertemperatuur kan het zwembad beter 

benut worden voor revalidatie en training. Er liggen nog genoeg andere kansen! 
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>  EEN STAD GOED BESTUURD 
 

 

"GOED BESTUREN DOE JE SAMEN” 

 HELMI  HUIJBREGTS-SCHIEDON,  EERSTE KAMERLID  

 

Een sterke stad verdient een goed bestuur. Goed besturen is echter geen vanzelfsprekendheid. Enkele 

aandachtspunten die voor de VVD erg belangrijk zijn; 

! Wat er niet  in komt gaat er  ook niet  uit  

Als bestuur van de gemeente ben je verantwoordelijk voor een gedegen boekhouding. Het gaat hier 

immers om geld dat van de burgers is en waarmee erg zorgvuldig moet worden omgegaan. Begrotingen 

dienen sluitend te zijn en uitgaven worden altijd zorgvuldig gewogen.  

! Lage lokale lasten 

De VVD vindt het belangrijk dat de lokale lasten laag blijven, iets dat we de afgelopen jaren hebben laten 

zien. Er komen wijzigingen op ons af van het lokale belastingstelsel. Voor de VVD liggen hier kansen om 

nog eens kritisch te kijken naar de OZB, maar ook naar bijzondere heffingen zoals de hondenbelasting 

! Samen sterker zonder jezelf  te verl iezen 

De regionale samenwerking wordt steeds belangrijker. Voor de VVD is het zaak om die samenwerking 

strategisch in te vullen. Bestuurlijke regio's sluiten niet altijd aan op de regionale 

samenwerkingsverbanden  die we zien bij het bedrijfsleven of het onderwijs. Dit geeft dan ook aan dat we 

moeten blijven zoeken naar de juiste partners.  
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Het is daarnaast zaak om Oosterhout niet te verliezen in het grote grijze geheel. Aandacht voor de taken 

Regio West Brabant is nodig. Alleen die taken die worden versterkt door samenwerking binnen de RWB 

horen hier thuis, geen opeenstapeling van nieuwe onnodige projecten en thema's.  

! Sterke en uitdagende lokale media 

De wereld staat niet stil. De wijze waarop een lokale omroep de burger kan bereiken en betrekken ook 

niet. De VVD roept op tot een eigentijdse invulling van een 'lokale omroep', waarbij het wat betreft de VVD 

mag worden verbreed naar lokale media.  

! Oosterhout ,  een mooie schaal  

Voor de VVD heeft Oosterhout de juiste bestuurlijke schaal. Groot genoeg om de benodigde kennis en 

kunde in huis te hebben en klein genoeg om korte lijnen te behouden en daarmee snel te kunnen 

reageren op nieuwe vraagstukken en de veranderende maatschappelijke opgave. 

 

 

Tot s lot ,  besturen doe je  samen.  

Als gemeenteraad vertegenwoordig je je stad. De tijd waarin alle kennis bij ambtenaren en specialisten lag is al 

lang verleden tijd. De gemeente vormt met al haar inwoners, bedrijven en instellingen een bron aan kennis, kunde 

en ervaring. Een goed bestuur realiseert zich dat, maakt er gebruik van en geeft goede ideeën de ruimte. Het 

instellen van een 'Sociale adviesraad' is al een mooi voorbeeld. Communiceer frequent en op toegankelijke wijze 

over datgene dat je als bestuur bezig houdt en stimuleer mensen om aan te haken als ze iets voor de gemeente 

kunnen betekenen.  
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