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Gezond Burger Verstand 
Voor u! 

Gezond Burger Verstand is voor: 

Vertrouwen in elkaar. 
• Vertrouwen op de kwaliteiten en de inzet van de  

Oosterhouters. 
• Volledige transparantie in het doen en laten van het ge-

meentebestuur. 
• Gemeente belangenbehartiger van de Oosterhoutse be-

volking, niet het uitvoeringsorgaan van het Haags beleid 
• Minder bureaucratie en meer ruimte voor initiatieven. 
Een gezonde, groene en veilige leefomgeving. 
• Veilig thuis en op straat. 
• Het gevoel van geborgenheid en er bij mogen horen. 
• Privacy en integriteit moet voor iedereen gewaarborgd 

zijn. 
• Voldoende ruimte, groen en natuur. 
• Zorg voor de ziel van de stad, cultuurhistorie en onze 

monumenten. 
• Agrarische ondernemers de mogelijkheden geven om hun 

bedrijven te ontwikkelen en door te kunnen geven aan 
een volgende generatie. 

Denken in mogelijkheden en bieden van kansen 
• Mantelzorgwoningen en meergezinswoningen 
• Solidariteit met iedereen die steun nodig heeft om zich te 

kunnen redden. 
• Hoog sociaal voorzieningen niveau in de gemeente. 
• Voorzieningen voor zorg en opvang zoveel mogelijk in 

Oosterhout zelf.
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VERTROUWEN IN ELKAAR
Met vertrouwen in elkaar de toekomst tegemoet. We moeten het 
samen doen, overheid, bedrijfsleven en de mensen in de wijken en 
kerkdorpen.

De gemeente is er voor ons 

We laten veel over aan de overheid. Veel daarvan gaat goed en daar 
zijn we blij mee. Regelmatig maakt de overheid keuzes waar we niet 
blij mee zijn. Dat kan gebeuren, ook wij Oosterhouters hebben 
immers verschillende belangen en verschillende gezichtspunten. 
Maar altijd moet de gemeente voor en namens de Oosterhouters 
optreden. 

We zijn er voor elkaar 

Mensen willen er voor elkaar zijn en van mensen mag worden 
verwacht dat je er voor elkaar bent. Solidariteit kan niet worden 
uitbesteed aan de overheid, die moet iedereen zelf in de praktijk 
brengen. De gemeente moet het mogelijk maken en stimuleren dat 
mensen elkaar ontmoeten om hier op een goede manier invulling aan 
te geven.

Minder bureaucratie 

Gezond Burger Verstand wil dat er minder gemeenschapsgeld wordt 
verspild en dat vaker alternatieve manieren worden gevonden om 
doelen te bereiken. Niet meteen denken aan regels en procedures, 
maar aan de gewenste initiatieven. Meer denken aan het inschakelen 
van lokale betrokkenen, ervaringsdeskundigen en aan samenwerking. 
Medewerkers van de gemeente begeven zich tussen de inwoners, 
stimuleren en ondersteunen initiatieven.
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Meer betrokkenheid, creativiteit en bezieling 

De goede, betaalbare oplossingen komen tot stand door 
betrokkenheid, creativiteit en bezieling. Gezond Burger Verstand 
doet alles om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen bij alles 
wat er in de gemeente gebeurt.

Ruimte voor eigen initiatief 

Wijk- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij 
burgerparticipatie. Zij zijn de plaatsen waar mensen elkaar 
ontmoeten en waar ze met elkaar de buurt kunnen vormgeven. 

De nieuwe omgevingswet 

Er komt een nieuwe omgevingswet aan die bouwt op wederzijds 
vertrouwen tussen inwoners, bedrijfsleven en overheid. Dit biedt 
kansen, maar brengt ook bedreigingen met zich mee.

De gemeente moet alles doen wat nodig is om van de nieuwe 
omgevingswet een succes te maken. Daar zijn in ieder geval drie 
dingen voor nodig:

✓ De gemeente moet dichter op de samenleving beleid en 
plannen maken en burgers daar mede-eigenaar van maken.

✓ De gemeente moet veel nadrukkelijker sturen op 
maatschappelijke waarden en doelen.

✓ De gemeente moet een betere brug slaan tussen de ruimtelijke 
ordening en het welzijn van mensen.
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GEZONDE, GROENE LEEFOMGEVING
Stoppen met ontgroening en verstening 

De 'ontgroening' en 'verstening' moet worden gestopt. Een groene 
leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan welzijn en 
gezondheid. De gemeente moet dit actief bevorderen en initiatieven 
hiertoe stimuleren en ondersteunen.

Gezond Burger Verstand denkt hierbij aan meer parken, boerderijen, 
stadsboerderijen, groene speel- en sportvoorzieningen, natuur in de 
wijken en een groene verbinding van de stad met het rijke, groene 
landschap direct buiten de stad.

Groen is gezond 

Een groene wijk is een gezonde wijk. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat wonen in een groene omgeving een positieve invloed heeft op de 
gezondheid van mensen. Het werkt herstel-ondersteunend en biedt 
rust en ontspanning. Groene wijken leiden tot lagere zorgkosten.

Groen en speelruimte voor kinderen 

Voor kinderen is speelruimte in de omgeving essentieel voor hun 
ontwikkeling. En dan gaat het over buiten spelen in een groene, 
natuurlijke omgeving. Dit is goed voor de gezondheid en natuurlijk 
ook voor de ontwikkeling van de kinderen.

De afgelopen jaren is veel groen in de nabije omgeving van 
woningen opgeofferd voor woningbouw of andere voorzieningen. 
Altijd met ‘goede’ argumenten, maar het resultaat is dat er nu op veel 
plaatsen te weinig groen in de omgeving is. 

Gezond Burger Verstand pleit ervoor om verstening tegen te gaan, 
ook voor onze kinderen.
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Sportvoorzieningen in de wijken 

Sport is goed voor het individu en een bindende factor in de 
samenleving. Met elkaar een balletje trappen of in 
verenigingsverband lekker meedoen hoort er gewoon bij. Bovendien 
kunnen we daarmee sluipende gezondheidsrisico's een halt 
toeroepen. En sport verbindt.

Gezond Burger Verstand vindt dat sportvoorzieningen dicht bij de 
mensen moeten zijn. Dus geen sportvelden uit de wijken weghalen 
en ergens aan de rand van de stad in een groot sportpark. De 
sportvoorzieningen zoals trapveldjes, sportvelden moeten juist zoveel 
mogelijk in de wijken blijven of daar komen. Daar kunnen 
verschillende sporten uiteraard worden gecombineerd, zodat 
parkeergelegenheid en dergelijke kan worden gedeeld.

Rol van de agrarische ondernemers 

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor het beheer van het 
groene buitengebied. Bovendien bieden zij recreatie en onderwijs op 
de boerderij. En niet te vergeten opvang en zorg voor ouderen en 
kwetsbaren op de boerderij.

Door allerlei omstandigheden wordt het steeds moeilijker voor de 
agrariërs, waardoor hun aantal afneemt. Ook ondermijning van het 
buitengebied door criminaliteit is een groeiende zorg, we moeten dan 
ook gezamenlijk verstandig omgaan met vrijkomende agrarische 
bebouwing.

Het mag niet zo zijn dat normale bedrijfsvoering van de agrarische 
bedrijven wordt geschaad door onredelijke eisen van (nieuwe) 
omwonenden of wellicht door illegale woon- of bedrijfsactiviteiten 
in de omgeving van deze bedrijven.

Boeren, burgers en buitenlui, we hebben elkaar nodig ! 
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VEILIGHEID
We moeten ons veilig voelen 

Veiligheid gaat voor Gezond Burger Verstand vooral over ‘zich veilig 
voelen’. Alhoewel het aantal misdaden is gedaald in de afgelopen 
tien jaar, voelen mensen zich niet veiliger. Ze zijn bang om 
slachtoffer van een misdrijf te worden.

De wijk waarin je woont heeft een grote invloed op hoe veilig je je 
voelt. Is de wijk netjes? Hebben buren contact met elkaar? Voel je je 
thuis in de wijk waar je woont?

In wijken waar mensen weinig sociale contacten hebben, voelen ze 
zich onveiliger.

Gemeente belangrijk voor veiligheid 

Gezond Burger Verstand vindt dat de gemeente een belangrijke rol 
heeft in veiligheid. Niet alleen om de cijfers mooi te houden of te 
krijgen maar wat zeker belangrijk is dat de burger zich veilig voelt. 

Gezond Burger Verstand wil dat de gemeente verantwoordelijkheid 
neemt om alle wijken netjes te houden, zonder onderscheid te maken. 
Het niet juist inschatten op dit onderwerp zoals in de wijken 
Dommelbergen (Donkenbuurt) en Slotjes zorgde ervoor dat er in 
deze wijken meer dan gemiddeld overlast is.

Agressie is een wekelijks terugkerend fenomeen. Drugs produceren 
en verhandelen heeft te veel ruimte in Oosterhout. Gezond Burger 
Verstand is een groot voorstander van daadkrachtiger actie.

Jong en oud moeten veilig over straat kunnen niet alleen overdag 
maar ook als het donker is.

	 Verkiezingsprogramma 2018 - 2022	 pagina �  5
	



Gezond Burger Verstand

BEDRIJFSLEVEN EN ONDERWIJS
Regionaal denken 

Voor de Oosterhouters is regionale werkgelegenheid belangrijker dan 
het binnen de gemeentegrenzen hebben van bedrijven. Het 
gemeentebestuur moet op het gebied van bedrijfshuisvesting 
regionaal denken, zodat binnen de regio de optimale locatie voor een 
bedrijf gevonden kan worden. Dat versterkt het bedrijf en dat is goed 
voor de mensen die er werken.

Geen uitbreiding van bedrijventerreinen 

Oosterhout heeft niet meer vierkante meters industrieterrein nodig. 
De beschikbare vierkante meters moeten meer werkgelegenheid 
opleveren voor Oosterhout dan de grote logistieke bedrijven die de 
afgelopen jaren in Oosterhout zijn gekomen.

Stimuleren lokale economie 

Investeringen die door de gemeente worden gedaan, komen bij 
voorkeur ten goede van de lokale economie. Uiteraard binnen de 
regels van aanbestedingen en dergelijke.  

Maar dat houdt in ieder geval in, dat: 

✓ Lokale ondernemers altijd de kans krijgen om in te schrijven
✓ Lokale aanwezigheid en kennis van de lokale situatie een pré 

moet zijn in aanbestedingen 
✓ Er extra aandacht is voor het informeren van lokale 

ondernemers over werk dat door de gemeente wordt 
aanbesteed
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Zorgeconomie wordt belangrijker 

Er gaat steeds meer geld om in het sociaal domein en de gemeente 
krijgt daar meer in te besteden. Het is voor Oosterhout essentieel dat 
dat geld goed wordt besteed aan lokale oplossingen.

Gezond Burger Verstand vindt dat lokale beroepskrachten een 
prominente rol moeten krijgen om naar eigen inzicht voorzieningen 
voor de meest kwetsbare inwoners te ontwikkelen.

Technisch onderwijs 

Er komt een groot tekort aan technisch personeel. Oosterhout moet 
een steentje bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Bovendien 
moet onze jeugd de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot gewilde 
en succesvolle burgers in onze samenleving.

Gezond Burger Verstand wil dat de Gemeente samen met het 
bedrijfsleven meer aandacht gaat besteden en plannen uitwerken ten 
behoeve van technisch onderwijs.
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LEVENDIG OOSTERHOUT
Eigen identiteit 

Gezond Burger Verstand vindt vooral dat Oosterhout voor de eigen 
inwoners een levendige en aantrekkelijke gemeente moet zijn. De 
unieke eigenschappen van Oosterhout vormen een goede basis om 
verder te ontwikkelen. Als Oosterhout aantrekkelijk is voor haar 
eigen inwoners, zijn er ook mensen in de omgeving die graag op 
bezoek komen.

Aantrekkelijke binnenstad 

De gemeente is mede verantwoordelijk voor een aantrekkelijke en 
levendige binnenstad. Er komt in de praktijk veel kijken bij het 
organiseren van evenementen. Er zijn veel initiatieven, maar door 
regels en eisen wordt het eerder moeilijker dan gemakkelijker. 
Gezond Burger Verstand vindt dat de gemeente in deze gevallen voor 
praktisch advies en concrete ondersteuning moet zorgen.

Vrije winkeltijden 

Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze open zijn. Bij 
voorkeur worden hierover in winkeliersverenigingen afspraken 
gemaakt. Dan zijn openingstijden op elkaar afgestemd en wordt 
communicatie geregeld. Het is de taak van de winkeliers zelf om 
ervoor te zorgen dat het winkelpubliek weet wanneer winkels open 
zijn.

Parkeertarieven omlaag 

De kosten voor parkeren moeten zo laag mogelijk blijven. Hoge 
tarieven houden mensen weg uit de binnenstad. Hogere 
parkeertarieven om een parkeergarage te kunnen bekostigen, is uit 
den boze.
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Cultuur en voorzieningen in de wijken 

Gezond Burger Verstand is een sterk voorstander van voorzieningen 
dicht bij de mensen die ze nodig hebben. Dat betekent dat in de 
wijken van de stad en in Dorst, Oosteind en Den Hout voorzieningen 
in stand gehouden moeten worden en waar nodig terug moeten 
komen.

Gezond Burger Verstand wil juist ook cultuur dicht bij de mensen. 
Wijk- en dorpshuizen waar verenigingen kunnen optreden moeten in 
stand blijven. Het mag niet zo zijn dat de exploitatiekosten van De 
Bussel leiden tot kaalslag in de wijk- en dorpshuizen.

Recreatie in het buitengebied 

De recreatie in het buitengebied is de laatste jaren enorm 
toegenomen. Dit leidt tot spanningen tussen verschillende 
gebruikersgroepen en tot verstoring van flora en fauna.

Er is grote behoefte aan een goede visie waarin de verschillende 
gebruikers een plaats hebben en de natuurwaarden op een duurzame 
manier worden versterkt. Gezond Burger Verstand wil de 
recreatiemogelijkheden op een evenwichtige manier combineren met 
bloeiende ontwikkeling van natuur en landbouw.

We willen niet dat het buitengebied ten onder gaat aan te intensief 
recreatief gebruik.
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MOBILITEIT EN VERKEER
Ruim baan voor de fietser 

Mensen gaan steeds vaker op de fiets, dat is gezond en goedkoop. 
Met e-bikes is het bereik van fietsers ook flink gegroeid.

Gezond Burger Verstand wil fietsers op allerlei manieren steunen, 
zodat het voor iedereen aantrekkelijk is om van dit gezonde en 
goedkope vervoermiddel gebruik te maken.

Er moeten uitstekende parkeervoorzieningen komen voor fietsers. De 
winkelcentra moeten voor fietsverkeer goed bereikbaar zijn.

Gezond Burger Verstand pleit voor een fietsbrug van Vrachelen naar 
het centrum.

Veilig vervoer voor alle leeftijden 

Jong en oud moeten zich veilig door de stad kunnen begeven. Ook te 
voet en op de fiets. Dit betekent dat het onderhoud van voetpaden en 
fietspaden in alle wijken op het hoogste niveau moet staan.

Adequate oplossing voor ontsluiting Weststad 

Van de gekozen oplossing voor de Bromtol wordt niemand 
enthousiast. Een te duur compromis met belangrijke nadelen.

Gezond Burger Verstand pleit voor een goede, structurele oplossing 
door middel van een ontsluitingsweg over het kanaal, via de 
Statendamweg met de aansluiting op de A59.

Geen westelijke of oostelijke rondweg 

Een westelijke of oostelijke rondweg lost niets op en brengt veel 
kosten en schade aan natuur- en cultuurlandschap met zich mee. 
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30-kilometerzones 

Voor de leefbaarheid in de wijken en kerkdorpen zijn 30-
kilometerzones belangrijk en dat heeft de hoogste prioriteit. Gezond 
Burger Verstand is er voorstander van om de inrichting van de 30-
kilometerzones te laten bepalen door de mensen in de wijk in 
samenwerking met verkeersdeskundigen.

Gezond Burger Verstand wil inzetten op handhaven. Wij zijn niet 
voor het ‘afdwingen’ van een lagere snelheid door drempels of 
andere snelheidsbeperkende maatregelen.
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WONINGBOUW
Oosterhout groot genoeg 

Op dit moment groeit de bevolking van Oosterhout nauwelijks. Al 
jaren schommelt het inwonertal rond de 55.000. Ondanks het feit dat 
het aantal beschikbare woningen het afgelopen jaar is gegroeid. 

Gezond Burger Verstand is van mening dat we met deze situatie 
moeten leven. Dus niet met aantrekkelijke nieuwbouwwijken en 
bedrijventerreinen proberen mensen en bedrijven van buiten aan te 
trekken.

Betere woningen in plaats van meer woningen 

Gezond Burger Verstand is voorstander van stap voor stap verbeteren 
van het huidige woningaanbod. Bij verbetering kan worden gedacht 
aan: 

✓ Meer goedkope woningen, door bestaande woningen te 
splitsen. 

✓ Verbeteren van de energiehuishouding van woningen.
✓ Aanpassen van woningen aan specifieke wensen van 

ouderen en mensen met beperkingen.

Meer ruimte voor seniorenwoningen 

Door de maatregelen van het rijk worden ouderen gedwongen om 
langer thuis te blijven wonen. Dat betekent dat er grote behoefte gaat 
ontstaan aan woningen die daar geschikt voor zijn. 

De gemeente moet concrete maatregelen treffen om dat waar nodig te 
ondersteunen.

Gezond Burger Verstand wil ook de mogelijkheden van 
kangeroewonen en andere samenwoonvormen verruimen.
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Meer betaalbare huurwoningen 

Belangrijk is dat er meer goedkope huurwoningen komen. Gezond 
Burger Verstand wil dat er vooral meer particuliere, betaalbare 
huurwoningen komen. Dat geeft meer marktwerking in de 
huurwoningmarkt die wordt beheerst door overheid en 
woningcorporaties.

De gemeente moet de drempels weghalen die er zijn om goedkope 
huurwoningen te creëren binnen de bestaande woningen en 
gebouwen.

Geen hoogbouw in Oosterhout 

Gezond Burger Verstand is van mening dat hoogbouw niet past bij 
het karakter van Oosterhout. Waar het kan vinden wij een maximum 
van vier woonlagen verantwoord. 

Ook in het centrum past hoogbouw niet. Dit zou bovendien 
verstikkend werken op het centrum, onder andere door een verhoging 
van de verkeersintensiteit.

Gemeente moet een vuist maken  

Door de sterk stijgende huurprijzen krijgen mensen die het toch al 
moeilijk hebben een nog zwaardere last te dragen. Hier moet de 
gemeente mee aan de slag en een vuist maken, samen met de 
verhuurders, om de lasten die vanuit het rijk worden opgelegd te 
verminderen. 
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ZORG EN WELZIJN
Voorkomen is beter dan genezen 

Goede zorg begint bij een gezonde leefomgeving. De basis voor zorg 
en welzijn ligt daarom bij een gezonde, groene leefomgeving.

Zorg en opvang in Oosterhout 

Gezond Burger Verstand vindt dat voorzieningen voor zorg en 
opvang zoveel mogelijk in de eigen gemeente moeten worden 
geboden.

De gemeente moet er voor strijden dat poliklinische zorg zoveel 
mogelijk in Oosterhout blijft. 

De Brede Buurt 

Het programma De Brede Buurt wordt nu gericht op de wijken 
Oosterheide en Slotjes-midden. Als blijkt dat de doelstellingen op het 
gebied van actieve wijk en sociale samenhang worden gerealiseerd, 
wil Gezond Burger Verstand het programma voor andere wijken in 
Oosterhout activeren. 

Het draait bij dit programma om het versterken van de eigen kracht 
van de buurt en wijk en haar bewoners. Iedere buurt die daarbij een 
steuntje in de rug kan gebruiken, moet dat krijgen.

Aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen 

Niet alle ouderen profiteren van een goed pensioen of hebben familie 
die voor hen zorgen. Er is ook veel stille armoede en eenzaamheid 
onder ouderen.

Niet iedereen kan goed meedoen in onze huidige maatschappij. De 
meest kwetsbaren hebben helemaal geen eigen netwerk waar ze op 
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terug kunnen vallen en zijn niet in staat om hun zorg zelf te 
organiseren.

De gemeente moet het voortouw nemen in het gezamenlijk 
ondersteunen van deze groepen. Waar nodig moet ruimhartig 
ondersteuning worden geboden met voorzieningen zoals 
huishoudelijk hulp, dagbesteding, huisvesting, deskundige 
begeleiding. 

Gezond Burger Verstand wil dat er een pilot komt voor opvang in 
Oosterhout van kwetsbaren in de samenleving.

Hospice (Bijna Thuis Huis) in Oosterhout 

Gezond Burger Verstand vindt een hospice een belangrijke 
voorziening voor Oosterhout. De ziektekostenverzekeraars dragen de 
kosten. De gemeente kan hierin een voorfinanciering doen.

Sociale verantwoordelijkheid 

Gezond Burger Verstand wil ook dat de gemeente zijn sociale 
verantwoordelijkheid neemt om ontmoetingsplaatsen te creëren, 
bijvoorbeeld in de vorm van buurt-huiskamers, en deze een 
prominente rol te geven in de wijk. Sociale betrokkenheid moet 
worden vergroot en beter worden ondersteund door de gemeente.
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