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1. PrO: Sociaal, samen leven, groen!
PrO is de progressieve partij in de gemeente Oisterwijk opgericht door GroenLinks, PvdA en D66.
PrO staat voor Progressief Oisterwijk, en daarmee voor:
 Dienstbaarheid
De lokale overheid moet zich dienend op stellen, waarbij met name gekeken moet worden naar het
faciliteren van mensen, die op eigen kracht (nog) niet in staat zijn volwaardig aan de samenleving deel te
nemen. Dienstbaarheid komt vanuit een innerlijke overtuiging en is daarmee iets anders dan
klantgerichtheid.
 Eigenheid
De kracht van individuele mensen zelf en de samenleving als geheel dient nadrukkelijk ondersteund te
worden. Het gaat er niet om dat zaken van burgers worden overgenomen, maar om de positieve krachten
tot zelfredzaamheid te ondersteunen.
 Saamhorigheid
Iedereen moet kunnen participeren aan de samenleving. Ook mensen met minder mogelijkheden. Dit moet
bevorderd worden. Vandaar onze keuze om onderwijs goede faciliteiten in gebouw en ondersteuning te
bieden, de jeugd de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen en een belangrijke plaats te geven aan
de inzet van mensen in vrijwilligerswerk in wijken, verenigingen en organisaties. Sociale cohesie en
verbindingen tussen mensen en groepen is het ijkpunt.
 Verscheidenheid
Mensen mogen verschillend zijn en zich verschillend uiten. Wij willen daarom dat alle groepen een
volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen. Wij zien diversiteit in kleur, geloof, leeftijd en
overtuiging als een meerwaarde voor de samenleving in plaats van een bedreiging.
 Duurzaamheid
Alle mensen moeten kunnen leven in een omgeving die mogelijkheden en kansen biedt om een
harmonieuze ontwikkeling door te maken. Vandaar ook dat wij kiezen voor een gemeente waarin op een
duurzame wijze een evenwicht gevonden wordt tussen groen en bebouwing in de omgeving. Het
evenwicht daarin kan en mag niet verstoord worden.
 Gezondheid
Een belangrijke kernwaarde van de gemeente Oisterwijk is haar groene omgeving. Wij willen de
ongewenste industriële agrarische ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid
tegengaan. We streven naar duurzame ontwikkeling.
 Innovatie
Met een open blik naar de toekomst willen we vernieuwende ideeën een kans geven bij de
totstandkoming van standpunten.
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2. Voor een goed bestuur

1.
2.
3.

Samenwerken
Voor een gemeenschap die verenigt
Financiën en menselijke maat

Samenwerken
De centrale overheid wil dat kleinere gemeenten in een groter verband gaan samenwerken of zelfs fuseren.
Deze bestuurlijke maatregel betekent echter iets voor burgers.
Een gemeente is immers ook een verzameling van gemeenschappen. Gemeenschappen die een
gezamenlijke historie hebben waarin sociale, economische en culturele banden zijn gevormd. Deze banden
zorgen voor een lokale identiteit. Om dit te waarborgen toetst
PrO bij de keuze tussen samenwerken om zelf de regie
behouden op de volgende 5 criteria: draagvlak, interne
samenhang, dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht,
evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid.
Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Mede
omdat ze taken overnemen van de centrale overheid. Met de
decentralisatie van jeugdzorg, de participatiewet en uitbreiding
van de WMO krijgt de gemeente Oisterwijk meer overheidstaken
te verwerken. Om deze taken goed ten uitvoer te kunnen
brengen en goede dienstverlening voor burgers te kunnen
garanderen ziet PrO de noodzaak om samenwerking te zoeken met andere gemeenten. Om de legitimiteit
van de democratie te verbeteren, moet het aantal samenwerkingsverbanden worden teruggedrongen en richt
de gemeente Oisterwijk zich primair op het samenwerkingsverband ‘Hart van Brabant’.
De keuze voor het samenwerken in grotere verbanden mag echter geen afscheid betekenen van eigen
identiteit en zeggenschap.
Dit gaan we doen:
 Bij de afweging van samenwerken in verbanden of zelf doen pleiten wij voor goede toetsing aan 5 criteria:
draagvlak, interne samenhang, dorps- en kernenbeleid, bestuurskracht, evenwichtige regionale
verhoudingen en duurzaamheid.
 Inzetten op een verantwoorde en goede wijze van samenwerken binnen grotere verbanden, met behoud
van eigen identiteit zeggenschap.
 Primair samenwerken met ‘Hart van Brabant’ gemeenten.

Voor een gemeenschap die verenigt
De gemeente Oisterwijk moet zoeken naar verbindend maatwerk. Om dit te kunnen organiseren pleit PrO
voor de invoering van dorps- en wijkraden, met een eigen budget en uitvoeringsagenda.
Echter samenlevingsopbouw is niet alleen een overheidstaak maar zelfs een sociale noodzaak. Activiteiten
van burgers buiten de overheid om, waarbij vrijwillig wordt samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te
bereiken, steunen wij.
De gemeente moet handelen vanuit de overheidsparticpatietrap in plaats van de burgerparticipatieladder
(rapport ‘ Loslaten in vertrouwen’). PrO vindt dat bij ieder afzonderlijk beleidsdossier kritisch gekeken moet
worden naar de rol die de gemeente hierin moet vervullen. Voortkomend uit de overheidsparticipatietrap kan
de gemeente de volgende rollen aannemen: loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren en reguleren.
Technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke spil in de organisatie en profilering van
gemeenschappen. Wisselende coalities van burgers organiseren zich digitaal om hun eisen en wensen
richting de overheid en politieke partijen kenbaar te maken. PrO vindt dat deze mogelijkheid moet worden
gefaciliteerd. Experimenten met digitale democratie moeten worden opgezet. Hierbij kan gedacht worden aan
het betrekken van burgers bij het opstellen van de begroting via digitale netwerken.
In een goed bestuurde samenleving hebben de burgers vertrouwen in het bestuur. Dat vereist dat zij het
gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat er serieus met belangen wordt omgegaan. Dat vraagt
van bestuur en politiek om openheid, een goede afweging van belangen, rechtvaardigheid en handhaving van
de regels. Daarnaast moet uiteraard de veiligheid worden gewaarborgd en dient het bestuur zorgvuldig te
handelen aangaande financiën. Dit vergt durf om keuzes te maken.
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Dit gaan we doen:
 Samenlevingsopbouw stimuleren door het opzetten van dorp- en wijkraden en het aanmoedigen van
initiatieven en zelforganisatie van burgers .
 Het handelen vanuit de overheidsparticipatietrap in de afweging van rollen van de gemeente bij
beleidsdossiers bevorderen.
 Het gebruik van de digitale snelweg stimuleren en experimenten ten aanzien van digitale democratie
opzetten.
 De belangen van burgers op een gedegen en serieuze manier behartigen (o.a. PrO pleinen).

Financiën en menselijke maat
De financiële en economische crisis gaat de gemeente Oisterwijk niet voorbij en lijkt zich te verharden.
Bezuinigingen die het Rijk moet doorvoeren gaan ook gemeente Oisterwijk raken. Dit maakt de financiële
mogelijkheden voor de gemeente steeds kleiner. De
bezuinigingen zullen moeten worden doorgevoerd, maar
PrO pleit ervoor dit stapsgewijs uit te voeren, zonder de
menselijke maat uit het oog te verliezen. PrO vindt dat
hierin de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten
dragen. Dit betekent dat er een ruimhartig minimabeleid
moet zijn, waarbij de minima bij het doorvoeren van
bezuinigingen zoveel mogelijk worden ontzien.
PrO wil een begroting, die op een verantwoorde manier
sluitend is. Structurele uitgaven moeten structureel worden
gedekt.
PrO is van mening dat de begroting de uitdrukking moet
zijn van de politieke en bestuurlijke prioriteiten. De begroting moet goed inzicht geven in de financiële
beleidsruimte. In de begroting moet helder worden weergeven welke doelen behaald zijn en op welke manier
en wanneer dit is gebeurd. Pas dan is het mogelijk om te verantwoorden dat voorzieningen ergens aan toe
bijdragen. Door keuzes helder en transparant te maken zal begrip en draagvlak groeien.
In goede tijden heeft de gemeente reserves opgebouwd. Op dit moment is er sprake van slechtere tijden en
dienen deze reserves, naast de bezuinigingen, te worden aangesproken. Het aanspreken van de reserves
mag maximaal tot een veilig niveau worden gedaan.
Dit gaan we doen:
 Een ruimhartig minimabeleid voeren, ook in tijden van bezuinigingen, waarbij de sterkste schouders, de
zwaarste lasten dragen.
 PrO gaat voor een verantwoorde sluitende begroting.
 Streven naar een transparante begroting, waarbij politieke en bestuurlijke prioriteiten helder worden
uiteengezet.
 Het inzetten van eerder opgebouwde reserves in economisch zwaardere tijden tot een veilig niveau,
naast de ingezette bezuinigingen.
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3. Voor een solidaire samenleving

1. Bestaanszekerheid voor iedereen
2. Een sociaal vangnet voor wie dat echt nodig heeft
3. Decentralisaties zijn een kans: WMO, Jeugdzorg
en de participatiewet.
4. Jeugd kansen bieden en grenzen stellen

Bestaanszekerheid voor iedereen
PrO vindt dat wanneer burgers in samenwerking met elkaar meer verantwoordelijkheid op zich nemen ten
aanzien van maatschappelijke vraagstukken, de verhouding tussen burgers en overheid kan veranderen.. De
rol van de overheid is dan het ondersteunen en bewaken van maatschappelijke initiatieven van burgers. Deze
initiatieven kunnen plaatsvinden binnen de gestelde kaders en spelregels van de lokale overheid. Waar nodig
wordt gewaarborgd dat burgers die niet kunnen aanhaken aan deze initiatieven steun krijgen. Voor de
initiatieven geldt dat het publieke belang blijft gelden boven individuele belangen en verschillende initiatieven
niet strijdig met elkaar mogen zijn.
PrO vindt dat de gemeentelijke overheid moet durven vertrouwen en optreden als ondersteuner voor haar
burgers om de netwerksamenleving, die volop bestaat in onze dorpen, verder te laten ontwikkelen. Deze
richting biedt een duurzame uitweg uit de huidige crisis.
Het hebben van betaald werk is volgens PrO belangrijk. Het geeft naast inkomen ook zelfvertrouwen en een
positie in de samenleving. Maar ook actieve vrijwillige inzet, mantelzorg, sportbeoefening en deelname aan
culturele activiteiten zien wij als belangrijke manieren om ‘mee te doen’ aan de samenleving. De gemeente
moet open staan voor de meerwaarde van vrijwilligers en deze faciliteren bij het uitvoeren van zorgtaken en
de inrichting van buurten. Vrijwilligers en betaalde krachten mogen echter niet elkaars concurrenten worden
Dit gaan we doen:
 De gemeente stimuleren om getoonde initiatieven van burgers binnen de gestelde kaders aan te
moedigen en waarborgen, waarbij publiek belang bovenaan staat.
 De gemeente stimuleren om te durven vertrouwen en optreden als ondersteuner in de ontwikkeling van
de netwerksamenleving.
 De gemeente aanmoedigen om de meerwaarde van vrijwilligers, naast mensen met een betaalde baan,
in te zien en waar mogelijk hen te faciliteren.

Een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft
Door de economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. Dat vooral jongeren,
laagopgeleiden, eenoudergezinnen en allochtonen slachtoffer zijn van de crisis is zichtbaar. Echt urgent is
hulp voor burgers met schuldenproblematiek waarvan ook kinderen de dupe worden. Vaak spelen hierbij ook
andere problemen, variërend van werkloosheid, echtscheiding en psychosociale problemen. Alleen door een
integrale aanpak van deze problemen kan schuldenproblematiek duurzaam worden aangepakt. Preventie is
nog belangrijker! Zo kan een sociale raadsvrouw/-man voor vele mensen een uitkomst bieden. Ook voor
mensen die zorg en hulp mijden uit schaamte of trots kan een vertrouwenspersoon uitkomst bieden.
Dit gaan we doen:
 Een integrale aanpak rondom schuldenproblematiek en preventie aanmoedigen.
 Zorgen dat er een sociaal raadsman komt.

Decentralisaties zijn een kans
Binnen het sociale domein vinden drie decentralisaties plaats, waardoor gemeente Oisterwijk er een
omvangrijk takenpakket bij krijgt. Deze decentralisaties betreffen zaken uit AWBZ, Jeugdzorg en de
participatiewet. Oisterwijk moet op een sociale wijze invulling geven aan deze nieuwe taken. PrO wil deze
taken bij de gemeenschap beleggen, door het creëren van relaties en het leggen van verbindingen.
AWBZ
Met ingang van 2015 krijgt de gemeente meer taken vanuit de AWBZ in de uitvoering van de WMO:
ondersteuning, begeleiding en verzorging. PrO vindt dat de dienstverlening hieromtrent gericht moet worden
op de doelgroepen waar deze het meest nodig is: ouderen, minima en mensen met een beperking.
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Ouderen
Demografische ontwikkelingen gaan ook aan Oisterwijk niet voorbij. De langere levensverwachting zorgt voor
toenemende vergrijzing in de nabije toekomst.
PrO vindt dat gemeente Oisterwijk voor de oudere doelgroep voorzieningen laagdrempelig moet aanbieden
en waar nodig ondersteuning moet bieden bij procedures. Voor mensen die niet de financiële middelen
hebben om gebruik te maken van de voorzieningen dient een vangnet gecreëerd te worden.
De organisatie van zorg is lastig te doorgronden en er dreigt een
grote administratieve belasting door goede zaken als meer
zeggenschap, zelfredzaamheid en zorg op maat. Mensen die hulp
nodig hebben, mogen niet vast komen te zitten in procedures. PrO
zet zich in voor vereenvoudiging van procedures om de toegang
voor ouderen tot zorg makkelijker te maken. PrO is daarom voor
kleinschalige zorginitiatieven, zoals een zorgcoöperatie, omdat
hierdoor de zorg beter afgestemd kan worden op persoonlijke
behoefte tegen lagere kosten. Zorg mag niet uitsluitend
aanbesteed worden op basis van de laagste prijs. De relatie van
zorgverlener met cliënt moet voorop staan.
Mantelzorgers nemen een belangrijke plaats in bij het beheersbaar
houden van de zorgkosten. PrO vindt dat ze door de overheid zoveel mogelijk gefaciliteerd moeten worden
met goede ondersteuning (bv. met professionele back-up). Immers wanneer mantelzorgers en vrijwilligers de
zorg niet kunnen bieden zullen professionele hulpverleners moeten worden ingezet. Mantelzorgers met een
uitkering moeten worden vrijgesteld van een aantal verplichtingen zoals de sollicitatieplicht.
De gemeente moet het uitvallend sociaal netwerk van ouderen, al dan niet met dementie, actief compenseren
om eenzaamheid te voorkomen. PrO wil de bestaande zorginitiatieven van de gemeente voortzetten, zoals
extra aandacht schenken aan deze kwetsbare groepering, bijvoorbeeld de inzet van ouderenadviseurs in de
gemeente en het project ‘ Dementie Vriendelijk Oisterwijk’.
De toekomstige woningbouw moet rekening houden met de vergrijzing. Woningbouw moet zich volgens PrO
toespitsen op flexibele woningen, bij voorkeur in het centrum, d.w.z. woningen die eenvoudig en zonder hoge
kosten aan te passen zijn aan de zorgbehoefte van oudere bewoners en mogelijkheden bieden om op een
laagdrempelige manier zorg af te nemen.
Minima
Ook in de gemeente Oisterwijk is er meer stille armoede dan menigeen denkt. Een deel van de Oisterwijkers
heeft een uitkering of inkomen op minimumniveau en geen mogelijkheden om aan die situatie te ontsnappen.
PrO vindt een solidair en ruimhartig minimabeleid een bittere noodzaak. Dat omvat ten minste bijzondere
bijstand, langdurigheidstoeslag, goede bemiddeling naar schuldhulpverlening en vrijstelling van gemeentelijke
lasten. PrO wil dan ook, ondanks de begrotingsperikelen, de inkomensgrens voor aanspraak op gemeentelijke
minimaregelingen, handhaven op 120% van het wettelijk sociaal minimum. Daarnaast moet het actief
opsporen, voorlichten en helpen van mensen in verborgen armoede en/of achterstandssituaties onverminderd
worden voortgezet.
PrO vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van armoede. Daarom is speciale aandacht en steun
nodig voor deze kinderen, zodat zij gewoon kunnen meedoen aan onderwijs, sport en culturele activiteiten.
Particuliere organisaties moeten de ruimte krijgen om hierbij een rol te spelen.
Mensen met een beperking
Initiatieven om gehandicapten bij de samenleving te betrekken worden van harte ondersteund.
Voor mensen met lichamelijke beperkingen moet in samenspraak met en onder regie van de bewoner de
woning naar behoefte aangepast worden aan noodzakelijke voorzieningen of moet adequate hulp geboden
worden bij het vinden van passende woonruimte. Er moeten sneller meer aanpasbare woningen voor deze
doelgroep worden gebouwd.
Participatiewet
Voor veel mensen met een uitkering is het moeilijk om betaald werk te vinden. Deze mensen moeten worden
voorzien van begeleiding en stimulering. PrO vindt dat het activeringsbeleid moet worden geïntensiveerd en
gericht moet zijn op zowel betaalde als onbetaalde arbeid. Langdurig werklozen krijgen een intensieve
individuele begeleiding en kunnen een beroep doen op trainings- en omscholingsmogelijkheden om uit de
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bijstand te komen. Werkmakelaars kunnen zorgen voor meer werkplekken op lokaal niveau. Tevens moeten
bedrijven die mensen met een beperking een werkplek bieden worden aangetrokken.
Dit gaan we doen:
 Inzetten op het leggen van verbindingen en het creëren van relaties.
 Laagdrempelige voorzieningen voor ouderen aanbieden en waar nodig ondersteuning bieden bij
procedures.
 Inzetten op vereenvoudiging van procedures om de toegang voor ouderen tot zorg makkelijker te maken.
 Mantelzorgers faciliteren en vrij maken van bepaalde verplichtingen
 Extra aandacht & actieve bestrijding van eenzaamheid bij (demente) ouderen en toekomstige
woningbouw instellen op vergrijzing.
 Pleiten voor solidair en ruimhartig minimabeleid, waarbij kinderen altijd kunnen meedoen aan onderwijs,
sport en culturele activiteiten.
 Maatschappelijke participatie van mensen met een beperking toejuichen en de ontwikkeling van een
woonbeleid met oog voor het individu en de context van de burger met beperking.
 Stimuleren dat mensen die nu werken via de WSW kunnen blijven werken in een beschermde omgeving
als ze niet terecht kunnen in een reguliere baan.
 Intensiveren van activeringsbeleid voor werklozen en sterker inzetten op arbeidsparticipatie van mensen
met een beperking.

Jeugd kansen bieden en grenzen stellen
Door de decentralisatie van de Jeugdzorg wordt de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning, hulp en
zorg bij opgroei- opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. PrO vindt dat alle kinderen gezond en
veilig moeten kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.
Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld wanneer dit niet vanzelf gaat. Dan
moet het jeugdstelsel snel en effectief functioneren om deze kinderen te beschermen, begeleiden en
behandelen. PrO vindt dat de gemeente deze taken zorgvuldig moet oppakken.
PrO neemt Initiatieven van jongeren serieus. De gemeente moet contacten met de bestaande netwerken van
jongeren versterken om de kracht van jongeren aan te spreken en aan te moedigen.
Jeugdwerkloosheid is een ernstig, sterk toenemend verschijnsel. Kans op het krijgen van werk neemt toe als
jongeren eerst een goede stage hebben doorlopen. PrO maakt zich sterk voor, in samenwerking met lokale
ondernemers, zoveel mogelijk stageplaatsen voor jongeren te realiseren. De gemeente geeft zelf het goede
voorbeeld door extra stages aan te bieden binnen de eigen organisatie. Goede begeleiding is daarbij
onontbeerlijk. Bij de regionale samenwerking moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van
stageplekken. Het doel is dat geen enkele jongere zonder werk of stage thuis zit.
Kinderen moeten op school kennismaken met sport en cultuur. Op die manier kunnen ze hun eigen interesse
bepalen, zodat zij deze door ontwikkelen. Hierbij moeten alle kinderen ongeacht het inkomen van ouders
kunnen meedoen aan sport, spel en culturele activiteiten.
Dit gaan we doen:
 De gemeente stimuleren om de taken die vrijkomen vanuit decentralisatie van de jeugdzorg zo goed
mogelijk ten uitvoer te brengen en het jeugdstelsel zo inrichten dat het snel en effectief kan reageren
wanneer ouders als eerst verantwoordelijke, niet de juiste zorg kunnen bieden.
 Serieus nemen van initiatieven van jongeren en de kracht van jongeren aanspreken en versterken.
 Jeugdwerkloosheid terugdringen door middel van een actief stagebeleid.
 Mogelijk maken dat kinderen kunnen meedoen aan sport-, spel- en culturele activteiten ongeacht de
inkomsten van ouders.
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4. Een samenleving waar het goed
wonen en werken is

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Woningen die aansluiten op de behoefte
Werken
Natuur als trekpleister
Sport
Cultuurvisie
Voor een veilige gemeente

Woningen die aansluiten op de behoefte
Dit jaar is in de raad de woonvisie vastgesteld. In de definitie van ‘kansrijke projecten’ is bepaald welke criteria
worden gehanteerd bij nieuwe bouwplannen. PrO heeft zich sterk ingezet voor het bouwen van betaalbare
woningen en zal dat ook de komende raadsperiode doen. Daarnaast pleiten wij ervoor dat vergunningen
alleen worden verstrekt wanneer de bouw binnen afzienbare tijd aanvangt.
PrO vindt dat er nu weinig mogelijkheden zijn voor de bouw van nieuwe woningen voor minder
draagkrachtigen. Tevens zijn de woningen in de bestaande woningvoorraad waar vaak de minder
draagkrachtigen op zijn aangewezen in minder goede staat. Mede hierdoor zijn de energielasten hoog en zijn
de woningen zelden levensloopbestendig. PrO pleit voor nauw overleg met de woningbouwvereniging om
deze problemen aan te pakken.
Door toedoen van PrO zullen in de eerste fase van KVL 35% betaalbare woningen gebouwd worden. PrO zal
ook bij de verdere uitwerking van het Masterplan KVL sterk inzetten op het realiseren van betaalbare
woningen ook op KVL.
Het aantal ouderen is in gemeente Oisterwijk relatief hoog. Om ouderen zo veel mogelijk zelfstandig te
kunnen laten wonen, dienen bouwlocaties in de omgeving van het centrum bij voorkeur voor senioren
bestemd te zijn, waarbij laagdrempelige mogelijkheden
worden geboden om zorg in te kopen.
Wij willen onze jongeren graag in de gemeente Oisterwijk
houden. Daarom moeten er meer passende en betaalbare
woningen voor jongeren komen. Zeker in de huursector is
er op dit moment te weinig aanbod. Wij pleiten daarom
voor meer mogelijkheden voor kamerhuur en huur- en
koop starterswoningen.
De gemeente moet druk uitoefenen op eigenaren en actief
optreden tegen eigenaren die hun panden laten
verloederen. PrO ondersteunt het beleid dat door het college is ingezet tegen verloedering in Moergestel en
pleit ervoor dit ook toe te passen in de Kerkstraat en andere ontsierende locaties in de gemeente Oisterwijk.
Dit gaan we doen:
 Inzetten op het bouwen van nog meer betaalbare woningen.
 Pleiten voor vergunningen alleen verstrekken wanneer de bouw binnen afzienbare tijd aanvangt.
 Inzetten op de modernisering en uitbreiding van de bestaande woningvoorraad van woningen voor
minder draagkrachtigen.
 Inzetten op het realiseren van meer betaalbare woningen bij verdere uitwerking van Masterplan KVL.
 Speciale aandacht bieden aan zelfstandig (blijven) wonen voor senioren.
 Inzetten op een passend en gedifferentieerd woonaanbod voor jongeren.
 Het beleid omtrent verloedering van locaties in de gemeente Oisterwijk ondersteunen en uitbreiden.
 Investeren in het creëren van draagvlak bij buurtbewoners bij nieuwe bouwplannen.

Werken
Oisterwijk is niet louter een forensengemeente. Er is een divers palet aan bedrijvigheid met dito
werkgelegenheid in industrie, groot- en kleinhandel, dienstverlening en horeca, niet zelden met een regionale
of zelfs nog wijdere aantrekkingskracht. Als het aan PrO ligt zet de gemeente zich actief in voor behoud en
uitbouw van deze activiteiten.
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PrO vindt dat bij de ontwikkeling van de nieuwe structuurvisie aandacht moet zijn voor stimulering van
startende ondernemers.
De Lind en de Dorpsstraat vormen met enkele aanpalende straten en pleinen het centrale winkel- en
evenementengebied, met bijbehorende werkgelegenheid. In een coherente visie op detailhandel wil PrO
terugzien hoe de aantrekkingskracht van dit gebied en daarmee de werkgelegenheid kan worden vergroot.
Nieuwe experimentele winkelformules moeten meer kansen krijgen. Regelgeving mag deze moderne
winkelformules niet blokkeren.
PrO is voorstander van uitbreiding van het voor evenementen aan te wijzen gebied. Er moet naar nieuwe
locaties gezocht worden. PrO wil geen verstening van de kop van de Lind.
De ontwikkeling van KVL ziet PrO in een groter Oisterwijks geheel: KVL moet het gebied worden waar wonen,
werken en vrije tijd worden gecombineerd.
Dit gaan we doen:
 Actief inzetten voor behoud en uitbouw van bedrijvigheid in de gemeente.
 Bij de ontwikkeling van de nieuwe structuurvisie moet aandacht zijn voor stimulering van startende
ondernemers.
 Sturen op vergroting van aantrekkingskracht en werkgelegenheid van het centrale winkel- en
evenementengebied.
 Inzetten op uitbreiding van het gebied voor het houden van evenementen, waarbij geen verstening van
de kop van de Lind plaatsvindt.
 Inzetten op verdere ontwikkeling van KVL als gebied voor wonen, werken en vrije tijd.

Natuur als trekpleister
Natuur, milieu en landschap verdragen geen ongebreidelde bedrijvigheid in toerisme, landbouw en recreatie.
PrO staat op het standpunt dat er nadrukkelijk meer aandacht is voor hoogwaardige kleinschalige recreatie
met een cultuur- en natuurkarakter dan voor massaal vermaakstoerisme.
De aantrekkingskracht van Oisterwijk op toeristen wordt ook gevormd door de organisatie van evenementen.
Met name buiten het hoogseizoen zorgen die voor een stabiele bron van economische activiteit en derhalve
werkgelegenheid in de gemeente. Om die reden is PrO van mening dat zulke evenementen brede steun
verdienen. PrO is echter ook van mening dat er duidelijkheid moet komen over de rol van de gemeente bij
dergelijke evenementen.
Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is voor bezoekers aan Oisterwijk een belangrijke trekpleister.
PrO is blij dat er een vernieuwd bezoekerscentrum wordt geopend in 2015. Daarenboven ziet PrO ook graag
dat het centrum een functie vervult voor het Groene Woud. Om bezoek aan het centrum, maar ook een
combinatie van natuur en cultuur eenvoudig en mogelijk te maken wil PrO een betere routeaanduiding
(groene corridor) van het station naar het bezoekerscentrum.
Moergestel profileert zich als Het Fietsdorp. PrO vindt dat dit karakter van Moergestel moet worden versterkt
door fietsfaciliteiten te stimuleren.
Dit gaan we doen:
 Aandacht bieden voor beleid waarbij kleinschalig toerisme wordt versterkt en massatoerisme wordt
ontmoedigd, voor behoud van natuur en landschap.
 Brede steun bieden aan de organisatie van evenementen, waarbij de rol van gemeente duidelijk moet
zijn.
 Het behoud en de activiteiten van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten stimuleren. En
inzetten op een duidelijke routeaanduiding (groene corridor) naar het buitengebied, inclusief
bezoekerscentrum, vanaf het station.
 De fietsfaciliteiten in het kader van Moergestel Het Fietsdorp stimuleren
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Verkeer en vervoer
Mobiliteit is een levensbehoefte geworden. Voor ons sociaal welzijn is het onontbeerlijk geworden je te
kunnen verplaatsen. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs per auto te zijn. PrO is voorstander om het gebruik van
fiets en openbaar vervoer te stimuleren, maar heeft oog en oor voor het gebruiksgemak van de auto. Bij
aanleg en onderhoud van verkeersinfrastructuur kiest PrO voor duurzame oplossingen.
Een betere ontsluiting van de wijk Pannenschuur naar de Heukelomseweg is nodig, al was het maar om
excessieve verkeersdruk op Pannenschuurlaan en Tilburgseweg tegen te gaan. PrO is van mening dat er
onderzoek nodig is naar een mogelijke oplossing.
PrO pleit ervoor te onderzoeken of en in hoeverre het voor Oisterwijk mogelijk en aantrekkelijk is het spoor in
de bebouwde kom te onder tunnelen.
PrO is van mening dat de gemeente mogelijk tezamen met de gemeente Tilburg stappen moet nemen om het
openbaar vervoer in Oisterwijk te verbeteren. Daarbij denkt PrO niet alleen aan traditionele vormen van
openbaar vervoer maar ook aan alternatieven zoals vervoer op afroep, deeltaxi en deelauto-gebruik.
Aanwezigheid van goede fietsvoorzieningen stimuleert fietsgebruik. PrO pleit er dan ook voor om te zorgen
voor goede fietsverbindingen, meer en betere fietsenstallingen en meer verkeersvoorrang voor fietsers.
Elektrisch vervoer heeft veel voordelen. PrO vindt dat de gemeente daarom het gebruik van elektrisch vervoer
moet stimuleren, door voldoende laadpalen mogelijk te maken. Daarnaast moet een deel van het gemeentelijk
wagenpark bij vervanging elektrisch worden.
Dit gaan we doen:
 Stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer.
 Onderzoek naar mogelijke oplossingen van ontsluiting van de wijk Pannenschuur naar Heukelomseweg
en ondertunneling treinspoor in de bebouwde kom.
 De gemeente stimuleren om mogelijkheden ten aanzien van verbetering openbaar vervoer in Oisterwijk
te onderzoeken.
 Het gebruik van de fiets stimuleren door fietsvoorzieningen in de gemeente te verbeteren.
 Voorzieningen voor elektrisch vervoer in de gemeente verbeteren.
Sport
Sport vervult naast een individuele functie ook een maatschappelijke functie. Vrijwel alle sporten worden in
groepsverband beoefend en kennen daardoor een sociaal aspect. PrO juicht toe dat er in Oisterwijk hiertoe tal
van mogelijkheden zijn. PrO ziet het als taak van de gemeente om te bevorderen dat met name jongeren en
ouderen blijvend gaan sporten. Dit kan onder meer door het stimuleren en ondersteunen van sportactiviteiten
in wijken.
Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor sportaccommodaties. Uitbreiding hiervan lijkt de
komende periode niet nodig. Wel moet er meer aandacht komen voor trainingsfaciliteiten en voor goed
onderhoud van de accommodaties. Bovendien moet multifunctioneel gebruik worden gestimuleerd.
Omdat PrO wil dat de gemeente meer doet om jongeren aan het sporten te krijgen, moet de subsidie voor
jeugdleden van sportverenigingen behouden blijven. Daarnaast is buurtsport nodig, zo mogelijk in samenhang
met onderwijs en buitenschoolse opvang onder meer vanuit de brede scholen.
De begeleiding van de jeugd bij het sporten gebeurt bijna geheel door vrijwilligers. PrO ziet een taak voor de
gemeente bij de professionele ondersteuning van die vrijwilligers.
PrO pleit ervoor dat er in de gemeente Oisterwijk een zwemgelegenheid moet blijven bestaan voor doelgroep
zwemmen. Tevens moet een onderzoek naar de mogelijkheden voor het openhouden van een
buitenzwembad worden verricht.
Dit gaan we doen:
 Inzetten op stimulering en ondersteuning van onder andere sportactiviteiten in de wijk om sporten aan te
moedigen en de sociale functie ervan te versterken.
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Aandacht schenken aan trainingsfaciliteiten en onderhoud van bestaande sportaccommodaties.
Het stimuleren van ondersteuning aan vrijwilligers die zich inzetten in het kader van jeugdsport.
Inzetten op het voortbestaan van doelgroep zwemmen in de gemeente Oisterwijk en de mogelijkheden
ten aanzien van een buitenzwembad onderzoeken.

Cultuur
Deelnemen aan culturele activiteiten maakt het leven rijker en de samenleving sterker.
PrO pleit ervoor om hier op jonge leeftijd mee te starten. Daarom dient een basis aan activiteiten via het
onderwijs te worden aangeboden. Door een verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse
activiteiten (VVE-BSO-Brede School) kan verdieping worden bereikt, die een basis legt voor de verdere
culturele besteding van de vrije tijd.
PrO wil dat culturele voorzieningen laagdrempelig en betaalbaar blijven. Dit kan enerzijds door cultureel
ondernemerschap te bevorderen en anderzijds door samenwerking te zoeken met de naburige gemeenten.
Cultureel ondernemerschap heeft bovendien als neveneffect dat het een economische stimulans kan geven.
Met Tiliander en Den Boogaard beschikt Oisterwijk over twee goede culturele centra. Daarnaast bieden de
brede scholen naast goed gefaciliteerd onderwijs en
kinderopvang de mogelijkheid om allerhande culturele
activiteiten te laten plaatsvinden.
Geheel kostendekkend zullen de Tiliander en Den Boogaard
niet worden en ook niet hoeven te worden. Het voorziet in een
basisvoorziening: culturele infrastructuur. PrO vindt dat er wel
gestreefd moet worden naar een zo optimaal mogelijke
bedrijfsvoering.PrO streeft ernaar het beheer en de regie van
Tiliander terug te leggen bij de verenigingen en den Boogaard
te laten functioneren als ‘wijk’- accommodatie voor
Moergestel.
PrO geeft een hoge prioriteit aan culturele educatie van jongeren. PrO zal daarom onverkort de culturele
subsidies voor jongeren handhaven en pleit voor de ontwikkeling van een (voucher)project waarbij jongeren
tot 18 jaar kosteloos kunnen deelnemen aan cultuuractiviteiten. Ook initiatieven van jongeren voor
muziekevenementen e.d. verdienen steun van de gemeente.
Dit gaan we doen:
 Stimuleren van culturele activiteiten binnen en buiten de school.
 Inzetten op laagdrempelige en betaalbare culturele voorzieningen.
 Streven naar behoud van culturele centra en activiteiten als basisvoorziening, met optimale
bedrijfsvoering.
 Het stimuleren van cultuureducatie en culturele activiteiten voor jongeren door middel van subsidies en
een voucherproject.

Voor een veilige gemeente
Iedereen moet zich in de samenleving veilig voelen. PrO neemt gevoelens van onveiligheid serieus. Wij
pleiten ervoor dat het ingezette preventieve veiligheidsbeleid krachtig voortgezet wordt en middelen hiervoor
beschikbaar blijven. De wijkagent speelt als regisseur van de veiligheid met kennis van de wijk en onderlinge
verhoudingen hierin een grote rol.
Uit het collegeprogramma en de begroting moet blijken, dat er een integraal veiligheidsbeleid wordt gevoerd.
Dat betekent voor PrO, dat veiligheid niet alleen bereikt wordt door de inzet van brandweer, ambulance, politie
en justitie, maar ook door de taakuitvoering van het lokale gemeentebestuur en de gezamenlijke inspanningen
van de gemeentelijke diensten. Wij vinden ook, dat samenwerking met ondernemers, onderwijs, inwoners,
organisaties en instellingen hierin noodzakelijk is.
PrO ondersteunt onverminderd de krachtige communicatie tussen belanghebbenden op het gebied van
veiligheid. PrO wil hiermee het besef laten groeien, dat een veilige Oisterwijkse samenleving de zorg en
verantwoordelijkheid is van iedereen.
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Sociaal buurtbeheer waarbij de wijkagent een centrale rol inneemt levert een positieve bijdrage aan het
vergroten van veiligheid en vertrouwen in de wijk. Tevens levert het een positieve bijdrage aan het
terugdringen van huiselijk geweld. PrO ziet dit als belangrijk speerpunt. PrO wil in het kader hiervan de uren
inzet van deze functionaris uitbreiden.
Veiligheid vergt, dat we bereid zijn te investeren in preventie, ook in een goede voorbereiding en toerusting
van onze rampenorganisatie. PrO vindt dat hulpverlenende diensten voldoende materiele middelen en
personele capaciteit moeten hebben voor daadwerkelijke hulpverlening maar ook voor preventieve
maatregelen ter voorkoming van rampen. Deze maatregelen dragen bij aan een gezonde en veilige
leefomgeving voor burgers en minimalisering van negatieve effecten op mens en milieu.
Dit gaan we doen:
 Ons inzetten om het preventieve veiligheidsbeleid met bijbehorende middelen onverminderd voort te
zetten inclusief bekrachtiging van de rol van de wijkagent.
 Kiezen voor een integraal veiligheidsbeleid dat onder andere gericht is op preventie.
 Ondersteunen van de communicatie tussen belanghebbenden op het gebied van veiligheid.
 Pleiten voor uitbreiding van het sociaal beheer in de wijken om het gevoel van veiligheid en vertrouwen
te vergroten en huiselijk geweld terug te dringen.
 Inzetten op een goede rampenbestrijding en preventie ter voorkoming van rampen.
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5 Voor een duurzame toekomst

1.
2.

Oisterwijk energie- en afvalneutraal in 2030
Ruimte voor natuur van hoge kwaliteit

Oisterwijk energie- en afvalneutraal in 2030
PrO wil dat Oisterwijk in 2030 binnen de gemeentegrenzen evenveel energie produceert als er verbruikt
wordt. Dat doel moet worden bereikt door het verbruik terug te dringen en door binnen de gemeente meer
schone energie te produceren. Om dit doel te bereiken moet daar nu al mee worden gestart.
Tal van initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden door burgers getoond. Deze initiatieven duiden
op een groeiend besef onder de bevolking dat men duurzamer moet gaan leven. PrO vindt dat om draagvlak
onder burgers te vergroten, zij betrokken moeten worden bij de verdere ontwikkeling van het
duurzaamheidsbeleid. De gemeente moet vanuit zijn voorbeeldfunctie de reeds uitgevoerde acties en
plannen communiceren en ook geïnteresseerde burgers de kans geven hun deskundigheid op dit gebied te
delen.
De gemeente kan met haar vergunningen- en belastingenbeleid het toepassen van duurzame innovatie
bevorderen en niet-duurzame ontwikkeling tegengaan. Op initiatief van PrO is een duurzaamheidsbalans
ontwikkeld waarin beleidsvoorstellen worden beoordeeld vanuit de drie kapitalen: het sociaal, het economisch
en het ecologisch kapitaal. Hiermee is een begin gemaakt met het consequent en integraal denken vanuit
duurzaamheid. PrO wil dat het gebruik van deze duurzaamheidsbalans verder stimuleren en het beleid nog
meer integraal en toekomstgericht maken.
Schaliegas is, net als alle andere fossiele brandstoffen, niet duurzaam. Los van de risico’s voor vervuiling van
grondwater en een toename van de kans op aardbevingen, vertraagt de keuze voor schaliegas de transitie
naar schone energiebronnen. PrO wil dat de gemeente Oisterwijk geen locatie beschikbaar stelt voor
proefboringen of winning van schaliegas.
Dit gaan we doen:
 Stimuleren van een energieneutraal verbruik binnen de gemeentegrenzen.
 Inzetten op het vergroten van draagvlak en betrekken van burgers bij de ontwikkeling van het
duurzaamheidsbeleid.
 Het gebruik van de duurzaamheidsbalans voortzetten en sturen op het nog meer integraal en
toekomstgericht maken van het duurzaamheidsbeleid.
 Pleiten voor geen enkele vorm van proefboringen of winning van schaliegas in de gemeente Oisterwijk.
Ruimte voor natuur van hoge kwaliteit
PrO wil voorkomen dat het buitengebied steeds meer bebouwd wordt. Toerisme moet meer worden
geconcentreerd en agrarische bedrijven mogen niet onbeperkt bijbouwen. PrO vindt dat bij de ontwikkeling
van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) meer aandacht moet zijn voor duurzame ontwikkeling. Dat
betekent dus minder intensieve veehouderij en geen megastallen. Ruimte voor nevenactiviteiten van boeren
zoals een zorgvoorziening moet wel worden gestimuleerd
Het B(biodiversiteit)-team is al een aantal jaren actief in de gemeente. Deze groep, bestaande uit betrokken
burgers, geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over effecten van het gemeentelijk beleid op
soortenrijkdom en akker- en bermrandenbeheer. PrO onderkent de sterke noodzaak van deze werkgroep.
PrO wil deze vorm van burgerparticipatie waarbij gebruikt gemaakt wordt van de deskundigheid van burgers
stimuleren.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is omstreden. Er zijn Europese richtlijnen om bepaalde middelen te
verbieden. Er zijn tevens sterke aanwijzingen dat de grote bijensterfte, die onze voedselvoorziening in gevaar
brengt, wordt veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. PrO vindt dat de Europese richtlijnen
gevolgd moeten worden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet worden ontmoedigd.
Dit gaan we doen:
 Pleiten voor voorkoming van de verstening van het buitengebied en duurzame ontwikkeling van dit
gebied stimuleren.
 Burgerinitiatieven en –participatie rondom verbetering van biodiversiteit en duurzaamheid stimuleren.
 Volgen van Europese richtlijnen betreffende bestrijdingsmiddelen en algehele ontmoediging van het
gebruik ervan.
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