Oosterhout
maken we
met elkaar.
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Het verkiezingsprogramma ‘Oosterhout maken we met elkaar’ is samengesteld en
geschreven door de verkiezingsprogrammacommissie. De resultaten van een uitgebreide
enquête onder de VVD-leden, inwoners en organisaties zijn verwerkt in dit programma. De
commissie bestond uit Mirjam de Wit, Sander Mulders, Harm Mertens en Karsten Luijten.
Dees Melsen, wethouder namens de VVD in het huidige college, is als medeauteurs actief
betrokken geweest bij het schrijven van het programma. Frank Boermans en Koen van Dijk
hebben als adviseur meegelezen op het finale concept voor het is gedeeld met bestuur,
fractie en leden van het Oosterhoutse VVD-netwerk.
In de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober 2021 is het verkiezingsprogramma
vastgesteld.
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Voorwoord
Voor u ligt het VVD-verkiezingsprogramma ‘Oosterhout maken we met elkaar’ voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022, wat ik u namens het VVD Netwerk Oosterhout mag
aanbieden.
VVD Netwerk Oosterhout is een enthousiaste groep Oosterhouters die naast een gedeeld
liberaal gedachtegoed vooral het beste voor heeft met de inwoners en ondernemers van
Oosterhout, Dorst, Den Hout en Oosteind. Na een periode waarin COVID-19 voor ingrijpende
veranderingen in onze samenleving heeft gezorgd kunnen we hopelijk snel terug naar
normale omstandigheden. Ook in Oosterhout is de impact van COVID merkbaar en daarom
pakken we samen de draad weer op voor onze mooie stad.
Dat doen we door vooruit te kijken en plannen te maken om Oosterhout de komende jaren
weer net wat beter te maken. De afgelopen periode hebben we goede dingen kunnen
bereiken voor Oosterhout, waardoor de stad er sterk voor staat. Maar er ligt een flinke
opgave voor onze gezamenlijke toekomst waar het gaat om woningbouw, duurzaamheid,
mobiliteit en veiligheid. Op al die aandachtsgebieden willen wij als VVD Netwerk Oosterhout
onze verantwoordelijkheid nemen.
Wij hopen dat u de goede ideeën voor Oosterhout in ons programma herkent en rekenen
op uw steun op 16 maart 2022. Alleen met elkaar kunnen we Oosterhout beter
voorbereiden op de toekomst!
Jeroen Peterse
Voorzitter a.i.
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Een gemeente
waar het goed
leven is.
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Een fijne gemeente om in te wonen
Voor de VVD is ‘wonen’ één van de belangrijkste onderwerpen de komende vier jaar. We
doen er alles aan om het woningtekort aan te pakken. Om een aantrekkelijke stad te blijven,
wil de VVD blijven bouwen, nieuwe inwoners aan Oosterhout binden en zorgen voor
voldoende banen en bedrijven. De VVD vindt het voor de vitaliteit van de stad en kerkdorpen
van groot belang dat we jongeren aantrekken en behouden.
▶ De VVD wil de komende 10 jaar minimaal 3.000 woningen bouwen. We leggen de nadruk
op goedkope en middeldure koop en huurwoningen. Met name rijwoningen voorzien in een
behoefte, zijn snel te bouwen en betaalbaar.
▶ Naast zoveel mogelijk bouwen in de stad, kiest de VVD voor uitbreiding. Wij willen aan de
oostzijde van de A27 woningen bouwen voor starters en jonge gezinnen. Bij de gewenste
verbreding van de A27 kan de snelweg overkapt worden, zodat de nieuwbouwwijk
verbonden wordt met de rest van Oosterhout.
▶ Wonen aan het water is aantrekkelijk. Met de ontwikkeling van Slotjes, Galvanitas, en de
Zwaaikom komen er volop nieuwe appartementen aan het water. Om de schaarse ruimte
in de stad zo efficiënt mogelijk te benutten, moeten we ook in de hoogte durven te denken.
Bij te realiseren inbreidingsplannen en hoogbouw dient de ontwikkelaar te zorgen voor
noodzakelijke vergroening met o.a. bloeiende planten van de omgeving en voldoende
bomen.
▶ Door minder tijdrovende procedures kunnen er sneller woningen gebouwd worden. De
VVD kiest voor nieuwe bouwmethodes, voor creatieve woonvormen zoals tiny houses voor
starters en kangoeroewoningen voor ouderen.
▶ Het gebruik maken van bestaande woonruimtes willen we optimaliseren. Woningsplitsing
is hiervan een voorbeeld en willen we daarom eenvoudiger maken.
▶ De VVD wil meer werk maken van de aanpak van leegstand. Dit kan door het mengen van
functies zoals wonen, werken, detailhandel en horeca. De ontwikkeling van de
Galvanitasfabriek is een goed voorbeeld daarvan.
▶ Voor starters is een starterslening beschikbaar, zodat er meer mogelijkheden zijn om een
huis te kopen. Om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen voor de neus van starters
opgekocht worden, is de zelfbewoningplicht voor vijf jaar ingevoerd. Voor bestaande
goedkope en middeldure woningen wordt opkoopbescherming ingevoerd.
▶ Oosterhout kent vele wijken en buurten met een eigen karakter. De VVD wil dat samen
met inwoners nagedacht wordt over ontwikkelingen in de buurt. Hierdoor houden we
rekening met wat er in de buurt leeft.
▶ De VVD vindt het belangrijk dat er samen met Den Hout een dorpsvisie komt waarbij
ontwikkelingen het beschermd dorpsgezicht niet mogen aantasten. Te denken valt aan de
verplaatsing van voetbalclub Irene ’58 en woningbouw op en rondom het huidige veld.
▶ In Oosteind zijn er door de inwoners plannen gemaakt voor het dorpshart. Zeker als er
woningen gebouwd worden in en rond het dorp, zijn er mogelijkheden om de voorzieningen
daar te behouden en te versterken.
▶ De VVD is voorstander om de Rijksweg (N282) ten zuiden van Dorst te leggen. Dit zorgt
voor meer woningen en voor meer leefbaarheid in het dorp.
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Waar we de buurt groen en leefbaar houden
We wonen allemaal graag in een buurt waar we ons thuis voelen. Voor de VVD is het
vanzelfsprekend dat de omgeving leefbaar is. In sommige buurten kan er een schepje
bovenop. Samen met inwoners wordt gekeken waar behoefte aan is.
▶ Om de omgeving klimaatbestendiger te maken wil onze partij meer groen. Een stenen
omgeving is al snel opgefleurd met een struik, een plantenbak of een geveltuintje. Initiatieven
van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en te
onderhouden worden aangemoedigd.
▶ Straten en stoepen moeten goed onderhouden worden, zeker voor inwoners met een
rollator, rolstoel, scootmobiel of kinderwagen. Als er een melding komt over een scheve
stoeptegel of zwerfafval, wordt deze snel opgepakt. Mocht een melding niet direct opgelost
kunnen worden, dan krijgt de melder een duidelijk antwoord.
▶ In straten met een parkeerprobleem wordt met buurtbewoners bekeken waar extra
parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Bij nieuwbouwprojecten moeten er
voldoende parkeerplaatsen komen, zodat parkeerproblemen in omliggende straten
verminderd worden.
▶ De VVD vindt het belangrijk dat kinderen in de eigen buurt veilig kunnen spelen. Dit zorgt
voor meer beweging, een verhoogde weerstand en meer contact tussen kinderen.
▶ Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Oosterhout een prettige gemeente te
zijn. Dat vraagt om meer en veiligere uitlaatplekken en losloopgebieden.
▶ Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. In Oosterhout betaal je weinig voor je
afval. Dit wil de VVD zo houden. Daarom is het belangrijk om in te zetten op afvalscheiding
en recycling. De milieustraat moet vaker open op momenten dat inwoners vrij zijn.
▶ Het riool kan heftige regenbuien aan waardoor we droge voeten houden. Bij herinrichting
van straten en buurten halen we tegels eruit en planten we meer groen, zodat het water
makkelijker weg kan.
▶ Inwoners moeten kunnen genieten van onze parken en bossen. Niet door er een hek om
heen te zetten, maar door het open karakter te versterken. Daar waar natuur verdwijnt,
moet het op een andere plek gecompenseerd worden.

Waar het verkeer vlot en veilig zijn weg vindt
We verplaatsen ons elke dag. Het is fijn als het verkeer doorrijdt en je niet in lange files
terecht komt. De wegen rondom Oosterhout zijn, zoals de Bromtol en de Bovensteweg, de
laatste tijd flink verbeterd. De VVD blijft investeren in onze wegen, fietspaden en het
openbaar vervoer. Dit zodat je zelf de keuze kunt maken hoe je je van A naar B verplaatst.
▶ De komende jaren wordt de A27 aangepakt. Helaas nog niet helemaal zoals de VVD zou
willen: knooppunt Hooipolder zonder verkeerslichten, een verbreding van de A27 tussen
Oosterhout en Breda met een gedeeltelijke overkapping blijft hier de wens.
▶ De VVD vindt dat doorgaand verkeer om de stad heen moet kunnen rijden. Verkeer vanuit
Teteringen willen we zo snel mogelijk richting de snelweg leiden. Dit kan door verplaatsing
van de afslag Oosterhout-Zuid en een betere verbinding richting Terheijden. Aan de
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oostkant moet een oplossing gezocht worden voor het drukke (vracht)verkeer op de
Tilburgseweg en de Sint Antoniusstraat.
▶ De doorstroming van het kruispunt Trommelen is verbeterd maar nog lang niet goed
genoeg. Verkeer dat niet in het centrum moet zijn, moet zoveel mogelijk een andere route
kunnen kiezen. Het verbeteren van de doorstroming op het Wilhelminakanaal-Oost richting
Statendamweg kan zorgen voor verlichting.
▶ Met de groei van Oosterhout, is investeren in wegen en fietspaden hard nodig. Voor de
zuidwestkant van Oosterhout is onderzoek nodig naar een totaaloplossing. Zolang deze
ontbreekt, blijft de VVD vasthouden aan de maatregelen die doorgaand verkeer door
Vrachelen verminderen zoals de knip op de ‘Eikdijk’ en het niet aansluiten van de
Bredaseweg aan de Lage Molenpolderweg.
▶ Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. In samenwerking met politie, ouders en
bewoners richten we, zoals bij de Pionier en de Achthoek, straten rondom alle scholen en
sportclubs veilig in.
▶ De VVD wil investeren in meer, bredere en veilige fietspaden en voldoende oplaadpunten
voor e-bikes. We geven prioriteit aan de snelfietspaden naar Breda en Tilburg. Zo willen we
dat tussen de Zwaaikom en Vrachelen een fietsbrug wordt gerealiseerd als onderdeel van
het totale fietsnetwerk.
▶ Ook zijn we voorstander van een goede OV-verbinding tussen Breda en Utrecht in de
vorm van een lightrail of ander innovatief OV-concept. Deze keer willen we de trein niet
missen! Graag zien we dat de spoorlijn Oosterhout-Lage Zwaluwe richting Rotterdam voor
personenvervoer ingezet kan worden.
▶ De VVD wil de bereikbaarheid van de wijken Vrachelen, Contreie en Houthaven met het
openbaar vervoer verbeteren. Vanwege de groei van Oosterhout willen we onderzoeken
hoe de bussen het beste kunnen rijden zodat alle wijken en kerkdorpen goed bereikbaar
zijn met openbaar vervoer.

Slimme en duurzame oplossingen
Ook in Oosterhout moeten flinke stappen gezet worden om bij te dragen aan een
duurzame samenleving. Door dit op een slimme manier te doen, blijft het prettig om hier te
wonen en geven we een beter Oosterhout aan onze kinderen en kleinkinderen door.
▶ Met het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om energie duurzaam op te wekken.
Grootschalige energieopwekking via kernenergie of windparken op zee hebben onze
voorkeur. De VVD staart zich niet blind op bestaande technieken, maar wil ook ruimte
bieden aan innovatie.
▶ Ook lokaal moeten we een bijdrage leveren, zoals met zonnepanelen op daken van
woningen en bedrijven. De VVD vindt dat met de zonneweide en twee nieuwe windmolens
in de Oranjepolder we regionale afspraken nakomen. We zijn geen voorstander van extra
windmolens of grootschalige zonneweides.
▶ Om een flinke stap te maken met het isoleren van woningen en bedrijven, is de VVD
voorstander van een isolatiefonds en uitbreiding van de duurzaamheidslening. Stroom en
warmte die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Maatschappelijke partners, zoals
ONE, kunnen inwoners en ondernemers van goed energieadvies voorzien.
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▶ Wanneer een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, wil de VVD dat
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen, zoals slimme energienetwerken
waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk
willen we behouden om in de toekomst te gebruiken, als waterstof of groen gas
beschikbaar komt.
▶ Grote duurzaamheidsopgaven van de gemeente vragen om oplossingen dichtbij de
inwoner. De gemeente moet het dus klein en behapbaar maken. Hoe maak je je huis
duurzaam? Inwoners moeten op dat soort vragen eenvoudig een antwoord krijgen.
▶ De VVD wil dat er meer openbare laadpalen komen voor elektrische auto’s, scooters en
fietsen. Iemand die zelf zijn auto voor de deur elektrisch wil laden, kan een gratis kabelgoot
aanvragen.
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Een bloeiende
economie.
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Waar ondernemers de ruimte krijgen
Het midden- en kleinbedrijf is onze banenmotor. Als het goed gaat met onze ondernemers,
dan gaat het goed met Oosterhout. De coronacrisis heeft ook Oosterhoutse bedrijven en
ondernemers hard geraakt. De VVD wil ondernemers de komende periode blijven
ondersteunen.
▶ De VVD wil één loket waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen aan de lokale
overheid.
▶ We zien mogelijkheden om de samenwerking tussen bedrijven onderling te stimuleren,
zoals nu al veel logistieke bedrijven samenwerken aan het opleiden van personeel.
▶ In aanbestedingen van projecten zien we graag meer ruimte voor lokale bedrijven, waarbij
ondernemers met creatieve en efficiëntere oplossingen kunnen komen.
▶ Ondernemen werkt het beste in een schone en veilige omgeving. Bedrijfsinvesteringszones
hebben hierbij hun meerwaarde getoond en kunnen op onze ondersteuning rekenen.
▶ De VVD heeft veel waardering voor onze boeren. We willen samen met hen nadenken over
de toekomst. In bepaalde gebieden zijn volop mogelijkheden om te ondernemen, terwijl in
andere gebieden andere functies voorop staan. Met nog meer innovatie kan de belasting
voor natuur en milieu terug gebracht worden.
▶ Er is veel vraag naar arbeidskrachten. Voor een deel worden arbeidsmigranten ingezet.
Het is niet meer dan fatsoenlijk dat voor deze mensen goede huisvesting is. Ondernemers
krijgen daarom de ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten op eigen terrein.

Waar de binnenstad bruist
Het stadscentrum wordt de plek om te wonen, winkelen en te verblijven. Oosterhout komt
pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Onze lokale ondernemers werken hier iedere
dag aan. Er moet elk weekend wat te doen zijn, zodat meer bezoekers naar het centrum
toe komen.
▶ In de binnenstad staan te veel winkels leeg. Met de aankoop van Arendshof 2 is een grote
stap gezet voor een compacte binnenstad. De VVD vindt dat samen met winkeliers en
eigenaren een plan gemaakt moet worden om ook de leegstand in Arendshof 1 aan te
pakken. De VVD wil hier snel mee aan de slag, zodat winkeliers weten waar ze aan toe zijn
en nieuwe functies een plek kunnen krijgen.
▶ De binnenstad wordt steeds meer een plek om te verblijven. De VVD vindt dat er meer
mogelijk moet zijn in het park. Kleinschalige evenementen, horeca en de nieuwe
stadsspeeltuin zorgen voor meer levendigheid.
▶ Het is belangrijk om Oosterhout nog beter op de kaart te zetten. Met een goede
citymarketing trekken we meer bezoekers naar Oosterhout. De VVD wil de samenwerking
met horeca, winkeliers, cultuur en toeristische ondernemers versterken.
▶ Met het opknappen van de Heuvel is er een unieke plek bijgekomen om te genieten van al
het moois dat dit plein te bieden heeft.
▶ In Oosterhout zijn er volop mogelijkheden om uit te gaan. Of je nu een restaurantje zoekt
op de Heuvel of een avond wil stappen in de Klappeijstraat, voor ieder wat wils. De VVD wil
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de goede samenwerking met de horeca die tijdens de coronapandemie is ontstaan
versterken.

Waar zoveel mogelijk mensen werken
Werk hebben en houden is van groot belang. Werk zorgt voor contact, leidt tot
zelfstandigheid en vergroot je eigenwaarde. Veel ondernemers zijn dringend op zoek naar
meer medewerkers. De VVD wil dat er een betere connectie komt tussen werkzoekenden
en Oosterhoutse bedrijven.
▶ De VVD is voorstander van een verbeterde samenwerking tussen scholen en bedrijven,
zodat Oosterhoutse bedrijven door het bieden van stageplaatsen gemakkelijker nieuwe
medewerkers kunnen vinden.
▶ De VVD wil werkzoekenden ondersteunen bij het vinden naar een nieuwe baan. We
verwachten een tegenprestatie naar vermogen, zodat mensen mee blijven doen in de
samenleving. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, wil de VVD dat je
er in inkomen op vooruit gaat.
▶ Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, is er begeleiding beschikbaar naar
beschut werk en leerwerkplekken. MidZuid is een belangrijke partner hierin. De VVD vindt
dat de organisatie en huisvesting van MidZuid efficiënter kan.
▶ Ook in Oosterhout zijn inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Een fout maakt je nog
niet direct crimineel. De VVD wil dat fouten hersteld kunnen worden, voordat er stappen
gezet worden. De menselijk maat moet altijd centraal staan.
▶ Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.
Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen door een
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden.

Waar iedereen meedoet
Het is belangrijk dat iedereen die mee wil doen in Oosterhout dat ook kan. Taal of
kinderarmoede mogen geen belemmering zijn. In Oosterhout zijn nieuwkomers mensen die
hun eigen weg hebben gevonden, geïntegreerd zijn in onze samenleving en de kansen
hebben gegrepen die onze gemeente biedt.
▶ De Nederlandse taal spreken is belangrijk om volwaardig mee te doen. We gaan
laaggeletterdheid tegen door het aanbieden van cursussen om de Nederlandse taal te
leren. Inburgerende ouders moedigen we aan om hun kinderen naar de voorschool te laten
gaan om een eventuele taalachterstand te voorkomen.
▶ Op scholen en bij inburgeringscursussen moet meer aandacht besteed worden aan
onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten,
antisemitisme en de vrijheid van godsdienst.
▶ Kinderarmoede tegen gaan is niet meer dan logisch. Stichting Leergeld geeft kinderen
net dat steuntje extra om mee te kunnen blijven doen. Het beschikbaar stellen van een
nieuwe fiets, laptop of gratis sportabonnement zijn voorbeelden hiervan.
▶ De VVD vindt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor huisvesting van
statushouders en vluchtelingen. We zijn tegenstander van grootschalige asielzoekerscentra.
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Door te kiezen voor kleinschalige opvang kunnen statushouders en vluchtelingen beter
meedoen.
▶ De VVD wil dat alle openbare gebouwen in Oosterhout goed toegankelijk zijn voor mensen
met een lichamelijke beperking.
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Waardevol
samenleven.
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Met liefdevolle zorg, dichtbij huis
Veel mensen hebben vroeg of laat zorg nodig. Daarom willen we liefdevolle zorg
waarin onze inwoners centraal staan en die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd,
zodat het weinig inbreuk maakt op het dagelijks leven en je in je eigen buurt oud
kunt worden.
▶ Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is daar ondersteuning bij
nodig. Inwoners kunnen deze zoveel mogelijk zelf regelen, zodat het past bij hun
wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).
▶ Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we
geven passend en/of nodig is. De VVD wil dat wanneer deze nodig is, het snel beschikbaar
en van goede kwaliteit moet zijn. Met zorgorganisaties wordt afgesproken hoe snel zorg
beschikbaar moet zijn en hoelang deze hulp mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat,
vindt de VVD dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen
1 week geregeld.
▶ Onze samenleving kan niet meer zonder mantelzorgers. De VVD wil dat zij ontzorgd
worden door een centrale plek te organiseren waar zij terecht kunnen met vragen of
ondersteuning kunnen krijgen. De VVD waardeert de mantelzorgers door ze in het zonnetje
te zetten. Zij krijgen voortaan de keuze uit een aanbod van bijvoorbeeld een dinerbon,
bloemenbon of een kerstpakket verzorgd door Oosterhoutse ondernemers.
▶ Inwoners die het nodig hebben, krijgen laagdrempelige ondersteuning zoveel mogelijk in
hun eigen wijk. Huisartsenpraktijken, activiteitencentra en het sociaal team spelen hierin een
cruciale rol. Ook buren, familie, en vrienden kunnen soms met een minimale inspanning voor
veel rust en ondersteuning zorgen.
▶ Welzijnswerk zetten we doelgericht en niet betuttelend in, vooral in de buurten waar de
meeste vraag hiervoor is. De meeste Oosterhouters zijn prima in staat om zelf keuzes te
maken. Daar is niks mis mee!
▶ Floralia of de inloophuizen de Pastorie en de Vinder zijn waardevolle voorzieningen. Op een
laagdrempelige manier kunnen inwoners er terecht. De VVD is voorstander van het verder
ontwikkelen van het aanbod.

Waar je fijn kunt opgroeien
De VVD wil dat kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun
talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat, is hulp zo dicht
mogelijk bij huis beschikbaar. zodat onze jeugd zo normaal mogelijk opgroeit.
▶ Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn
van kindermishandeling, moet in Oosterhout dit herkend worden door hulpinstanties. In deze
situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.
▶ Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien. Opgroeien
gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. De VVD verwacht van ouders
verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wanneer hulp wel nodig
is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers en maken het niet
zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van
hun leven als last meedragen.
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▶ Preventie is erg belangrijk om zwaardere hulp te voorkomen. Problemen bij kinderen en in
gezinnen worden daarom zo vroeg mogelijk gesignaleerd. Huisartsen, scholen en sportclubs
hebben hierin een belangrijke rol. De VVD vindt de aanwezigheid van voldoende
jeugdprofessionals bij de huisarts van meerwaarde. Zij zijn bekend met regionale
zorgorganisaties en de behoeften van ouders en het kind. Dit voorkomt onnodige
doorverwijzingen naar te zware hulp.
▶ De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar
het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden. Daarom wil de
VVD dat ieder gezin één hulpverlener als aanspreekpunt krijgt. Dat creëert vertrouwen en
maakt dat hulp effectief geboden kan worden.
▶ De VVD wil de wachtlijsten in de jeugdzorg aanpakken. Als kinderen extra hulp nodig
hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt
zowel voor reguliere als voor hoogspecialistische jeugdzorg.
▶ Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra benadrukt. Door met
scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en
het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden
voorkomen.

Waar onderwijs een gelijke start biedt
Onderwijs geeft kinderen kennis en vaardigheden mee waar ze heel hun leven profijt van
hebben. School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de VVD dat er ruimte
bij de scholen is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek,
sport en cultuur.
▶ Elke leerling is uniek en heeft een andere schoolwens. Goede huisvesting van scholen is
belangrijk, net als een breed aanbod aan voorscholen en kinderopvang.
▶ De VVD vindt het belangrijk dat school- en sportgebouwen meer gebruikt kunnen worden
door verenigingen. Schoolpleinen worden zo ingericht dat ze ook na schooltijd te gebruiken
zijn. We willen verkennen of ook voor andere sporten voorzieningen, zoals een Cruyffcourt,
haalbaar zijn.
▶ Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op
het sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken
die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.
▶ Schoolgebouwen moeten bij de tijd zijn. Dat kan op veel verschillende manieren:
nieuwbouw, extra ventilatie voor gezondheidsredenen of het inzetten van flexibele units
zodat scholen voor een aantal jaren piek drukte goed op kunnen vangen.
▶ Sinds 2021 heeft Oosterhout een mbo-opleiding logistiek. De VVD wil een breder aanbod
van mbo-opleidingen of het hoger (beroeps)onderwijs in onze stad.
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Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning en is nog gezond ook. Zeker nu
onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat
sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen,
sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, zodat iedere inwoner van jong
tot oud kan sporten.
▶ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches van Moove,
kunnen hierbij helpen. De gemeente draagt financieel bij aan het sporten van kinderen,
zeker als hun ouders dit niet kunnen betalen.
▶ Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Om ouderen voldoende
te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.
▶ In Oosterhout zie je steeds meer hardlopers, bootcampers, mountainbikers en urban
sporters. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe sportinitiatieven en losser georganiseerde
sportgroepen.
▶ Sportevenementen zijn een manier om de gemeente Oosterhout op de kaart te zetten, te
verbinden en mensen in beweging te krijgen. De VVD ziet graag dat grotere
sportevenementen in Oosterhout een plek kunnen vinden.
▶ Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud wordt nagedacht hoe de openbare
ruimte kan worden ingericht voor buitensport. Een goed voorbeeld is het Lukwelpark. We
vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.

Waar cultuur en evenementen kleur geven
Oosterhout heeft een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen. In
Oosterhout is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan
de gemeente om te bepalen wat cultuur is.
▶ Oosterhout heeft een actief verenigingsleven. Dat geeft onze stad en kerkdorpen kleur. De
VVD wil de samenwerking tussen verenigingen, ondernemers en onderwijs versterken. Ook
op andere plekken in de stad en de kerkdorpen zou samenwerking tot nieuwe initiatieven
kunnen leiden.
▶ In Oosterhout en de dorpen zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Cultuur
verbindt, inspireert en prikkelt. Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een
aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners.
▶ De VVD vindt dat H19 meer de wijken en dorpen in moet met het culturele aanbod. Er
liggen hier kansen voor een betere samenwerking met de Pannehoef.
▶ Evenementen zorgen voor leven in de brouwerij! In Oosterhout en de kerkdorpen is heel
het jaar wat te doen. Denk alleen al aan evenementen zoals de Sinterklaasintocht, de
Biënnale, Carnaval, Parkfeest en de Oosterhoutse kermis. De VVD vindt dat de gemeente de
organisatoren moet ondersteunen.
▶ Oosterhout heeft een rijk verleden waar we zuinig op moeten zijn. De VVD wil meer
aandacht voor het onderhoud van toonaangevende monumenten die onderdeel uitmaken
van de Oosterhoutse identiteit.
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▶ Oosterhout kent drie gebieden die beschermd zijn vanwege hun historie. Deze gebieden
hebben, zoals in de Heilige Driehoek, een eigen karakteristieke sfeer waardoor we ook twee
keer na moeten denken voordat we hier veranderingen toestaan.
▶ De Slotbosse Toren is in de ogen van de VVD één van de meest gezichtsbepalende
monumenten. We vinden het belangrijk dat we goed zorgen voor de ruïne en haar
omgeving. We willen samen met betrokken bewoners en stichting De verweesde Toren,
ervoor zorgen dat het verhaal van deze unieke toren een prominentere plek krijgt in de stad.
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Een veilige
gemeente.
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Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Zonder veiligheid geen vrijheid. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen
met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving.
▶ De wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat.
Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. Het
is daardoor mogelijk dat zij ook ’s avonds laat en ’s nachts inzetbaar zijn.
▶ De VVD is blij met de inzet van de Oosterhoutse buurtpreventieteams. De VVD vindt dat de
gemeente samen met stichting Buurtpreventie Oosterhout moet stimuleren dat er in elke
buurt een actief buurtpreventieteam is.
▶ In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en
geweld tegen LHBTI’s hard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk
mogelijk wordt gemaakt.
▶ Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen
met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren
meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.
▶ Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De rijksoverheid gaat extra middelen
inzetten tegen ondermijning. De VVD ziet mogelijkheden om dit geld in Oosterhout in te
zetten om dit probleem aan te pakken.
▶ Drugsoverlast en de drugsgerelateerde criminaliteit vragen om een harde aanpak. Wacht
niet tot jeugdige loopjongens carrière maken als drugsdealer. Voor inwoners en
ondernemers die benaderd worden door drugscriminelen om hun pand ter beschikking te
stellen komt een meldpunt.
▶ De VVD blijft tegen de vestiging van een coffeeshop in Oosterhout.
▶ De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Oosterhout veiliger
te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het
toepassen van preventief fouilleren en flexibel cameratoezicht.
▶ Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsAppfraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud,
zodat zij weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime en hoe ze het kunnen
voorkomen.
▶ De gemeente zorgt ervoor dat haar ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige
informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

20

Een gemeente
die klaar staat.
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Waar het belang van de inwoners voorop staat
De VVD wil dat dienstverlening aansluit bij de wensen van onze inwoners en ondernemers. Het
nieuwe stadhuis biedt daarvoor alle mogelijkheden, ook op zaterdag. De VVD let goed op de
portemonnee. De lasten blijven wat ons betreft zo laag mogelijk.
▶ De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We vinden het normaal dat
de gemeente de telefoon opneemt en er alles aan doet om je goed te helpen. De website, brieven en
formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.
▶ Het stadhuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet
digitaal kunt regelen. Door de verhuizing van het stadhuis naar Arendshof is het logisch dat de
openingstijden zoveel mogelijk worden afgestemd op de openingstijden van de winkels. Op zaterdag
open wordt dus heel normaal.
▶ We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. Nieuwe taken voeren we in principe uit voor het
geld dat we er voor krijgen.
▶ De lasten zoals OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, blijven zo laag mogelijk.
▶ De VVD vindt een transparante overheid belangrijk. We zien graag dat de gemeente haar inwoners
informeert over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal
bestuur, zoals de besteding van subsidies.
▶ De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag
zijn helder leesbaar. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan
geld is besteed en welk effect is bereikt.

We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen
Oosterhout maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om
de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of kerkdorp. Daarom vindt de VVD het
belangrijk dat de gemeente initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt.
▶ Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. De VVD vindt dat bij alle
aanvragen en verzoeken de gemeente de houding moet hebben dat zij vooral onderzoekt wat wel
allemaal mogelijk is en niet alleen aangeeft wat niet kan. Daarom zitten we initiatieven zo min
mogelijk in de weg met regels en vergunningen. Of je nu een evenement in het park wil organiseren,
een bloembak in de straat wil of een activiteit voor de buurt wil opzetten, de gemeente denkt
positief mee!
▶ We zien graag meer ondersteuning van maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals
dorpsraden en het right to challenge. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen
als zij daarvoor een goed plan hebben.
▶ Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Denk daarbij ook
aan jongeren in het Jongerenplatform Oosterhout. Daarbij creëert
de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo
werken we aan draagvlak en beter beleid.
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▶ Het is belangrijk dat inwoners op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en nieuws van de
gemeente. Op verschillende eigentijdse manieren is nieuws te vinden, via internet,sociale media, de
krant en via de lokale omroep.
▶ Participatie en wijkgericht werken betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen.
De lokale overheid heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel
weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.
▶ Oosterhout werkt samen met andere gemeenten in de omgeving. Dit kan op verschillende
gebieden meerwaarde hebben voor de stad en de kerkdorpen. De VVD is tegen herindeling van de
gemeente, omdat we dichtbij onze inwoners staan en dit vooral zo willen houden.
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