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Gezond Burger Verstand
Voor u!

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

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

gemeentebestuur.
• Gemeente belangenbehartiger van de Oosterhoutse bevolking

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

monumenten.
Een positieve bijdrage aan een beter klimaat

• (Agrarische) ondernemers kunnen hun bedrijven ontwikkelen en
doorgeven aan volgende generatie

• Inwoners helpen bij het pakken van kansen
• Creatief omgaan met de uitdagingen en opgaven

Denken in mogelijkheden en bieden van kansen
• (Pre)mantelzorgwoningen en meergezinswoningen
• Solidariteit met iedereen die steun nodig heeft om zich te

kunnen redden.
• Hoog sociaal voorzieningenniveau in de gemeente.
• Leeftijdsbestendige woonwijken en kerkdorpen.
• Voorzieningen voor zorg en opvang zoveel mogelijk in

Oosterhout zelf.

Laat je gezond burgerverstand spreken.
Samen verder
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VERTROUWEN OP DE KWALITEITEN EN DE

INZET VAN DE OOSTERHOUTERS

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, ook voor jou

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. En dat proces moet transparant, toegankelijk en begrijpelijk

zijn voor de inwoners.

We zijn er voor elkaar

Mensen willen er voor elkaar zijn en van mensen mag worden

verwacht dat je er voor elkaar bent. We hebben elkaar nodig, vanuit

dit besef gaan mensen actief op zoek naar verbondenheid met

anderen. Solidariteit kan niet worden uitbesteed aan de overheid, die

moet iedereen naar vermogen 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. Er is

sprake van een toenemend verlangen naar de menselijke maat: naar

klein en dichtbij, naar persoonlijk en met aandacht voor de

individuele mens en zijn sociale relaties.
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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.

Meer betrokkenheid, creativiteit en bezieling

De goede, betaalbare oplossingen komen tot stand door

betrokkenheid, creativiteit en bezieling. Waar mensen onderling

relaties aangaan en vertrouwen opbouwen, ontstaan kiemen voor

innovatie en creativiteit. Deze vormen de basis van economische

groei. Gezond Burger Verstand doet er alles om deze kwaliteiten tot

hun recht te laten komen bij alles wat er in de gemeente gebeurt.

Ruimte voor eigen initiatief en het organiseren van
tegenmacht

Wijk- en dorpshuizen of de nieuwe buurtkamers spelen een

belangrijke rol bij burgerparticipatie. Dit zijn de plaatsen waar

mensen elkaar ontmoeten en waar ze met elkaar de buurt of stad

kunnen vormgeven. Inwoners hebben een belangrijke democratische

rol(vaak verenigd in actiegroepen, belangenverenigingen of

burgerinitiatieven). Ook door te mobiliseren op basis van

wantrouwen vervullen inwoners een belangrijke agenderende,

controlerende, en sanctionerende functie. Het is de tegendemocratie

die het wantrouwen van mensen richting de gemeente Oosterhout

herstelt. We streven naar een gezondere verhouding tussen

gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, dit
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moet leiden tot dualiteit (‘geen achterkamertjes’ waar coalitiefracties

en hun wethouders vooraf de besluitvorming aftikken) op

Oosterhouts niveau en in dit kader pleiten we ook voor de invoer van

het referendum. Bij voorgestelde projecten met grote gevolgen moet

de gemeente een burgerberaad (een door loting samengestelde groep

inwoners) organiseren, ook als de gemeente hierdoor controle

verliest.

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. Zij moet burgers daar mede-eigenaar van

maken en eigen initiatief van inwoners stimuleren en

faciliteren. Van inspraak naar participatie en co-creatie en

van wijkgericht naar wijkgestuurd.

✓De gemeente moet veel nadrukkelijker sturen op

maatschappelijke waarden en doelen. Dan gaat het ook om

gedragsverandering van het ambtelijk apparaat, om

vertrouwen te geven aan inwoners en om zelf te vertrouwen te

zijn.

✓De gemeente moet een goede brug slaan tussen de ruimtelijke

ordening en het welzijn van mensen.
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Belastingen en uitgaven

Een goede samenwerking binnen de gemeente tussen alle partijen

houdt in dat de uitgaven binnen de perken kunnen blijven. De

uitdaging moet zijn om meer kwaliteit te bieden met hetzelfde

budget. We moeten met elkaar geen financiële risico’s lopen en niet

stimuleren met de portemonnee in de hand.

Voor schuldhulpverlening moeten we ervoor zorgen dat sneller wordt

gehandeld, zodat de problemen niet uit de hand lopen. Het kan nodig

zijn om tijdelijk bij te springen. Dat betekent dat het onderaan de

streep goedkoper wordt.

De gemeentelijke belastingen moeten niet omhoog.
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GEZONDE, GROENE EN VEILIGE

LEEFOMGEVING

Stoppen met ontgroening en verstening

De 'ontgroening' en 'verstening' moet worden gestopt. Een groene

leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan sociaal 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, een groene verbinding van de stad met het rijke groene

landschap direct buiten de stad en de realisering van een robuuste

groene mal om Oosterhout heen.

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 is belangrijk dit groen in stad en

kerkdorpen met elkaar te verbinden. Het werkt herstel-ondersteunend

en biedt rust en ontspanning. Groene wijken leiden tot lagere

zorgkosten. Groen in de stad en kerkdorpen draagt bij aan de opgave

om hitte te dempen en om het toenemende regenwater als gevolg van

de verandering van het klimaat op te vangen, waarbij het van belang

is de grondsoort en het landschap als uitgangspunt te nemen. En het

draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Dit betekent dat groen

Oosterhout beter maakt: een prettiger plek om te leven, gezonder,

socialer, ecologisch sterker en duurzamer. Een stad waar voldoende

groen is voor iedereen. Een stad met groen dat aan zoveel mogelijk

opgaven bijdraagt.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 7



Groen in de wijken 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. Ook voor ouderen is het

belangrijk om bij warme dagen onder een boom, op een bankje in de

eigen buurt verkoeling te vinden, of om te genieten van spelende

kinderen. De lessen geleerd in de corona-pandemie drukt ons met de

neus op de feiten en heeft de roep om een hoogwaardige groene

leefomgeving nog eens benadrukt.

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 hoogwaardig groen weer

terug te brengen in de wijken, ook voor onze kinderen.

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
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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. De transitie van de landbouw moet dan ook alle

kansen krijgen in Oosterhout.  Bovendien bieden zij recreatie en

onderwijs op de boerderij. En niet te vergeten opvang en zorg voor

ouderen en kwetsbaren op de boerderij.
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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.

Als het gaat om (over)last bezorgende jongeren dan willen we in

eerste instantie proberen in te zetten op preventie waarbij we een

belangrijke taak weggelegd zien voor extra jongerenwerkers,

voorkomen is immers beter dan genezen!

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 terugkerend fenomeen. Drugs produceren en

verhandelen heeft te veel ruimte in Oosterhout. Gezond Burger
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Verstand is een groot voorstander van daadkrachtiger actie. Als het

gaat om jongeren willen we hierop in eerste instantie de ouders

aanspreken. “Weer gewoon opvoeden” is voor ons de basis, we

willen ouders hierin zo nodig ook ondersteunen en samen optrekken.

Jong en oud moeten veilig over straat kunnen niet alleen overdag

maar ook als het donker is.

Van wijk- en dorpsgericht naar wijk- en
dorpsgestuurd, de inwoner centraal

Gezond Burger Verstand wil de samenhang in de wijken en dorpen

bevorderen zodat inwoner zich veiliger voelen en meer sociaal

welzijn ervaren. Om dit doel te bereiken willen we de wijken

verrijken met een team in de wijk met o.a. de wijkmakelaar, een

wijkcoach, jongerenwerkers, wijkverpleegkundige, wijk boa,

gemeentelijk loket.

Dit team werkt samen met de inwoners aan de leefbaarheid van wijk

en dorp. Daarbij moet aandacht zijn voor het sociaal welzijn van alle

bewoners en voor ondersteuning van individuele bewoners.

Een bijzondere uitdaging is om wijken en dorpen levensloop

bestendig te maken. In samenspraak met elkaar, de gemeente en

woningbouwvereniging wordt mogelijk gemaakt dat mensen in hun

eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen. Ook als starter en als je

hulpbehoevend bent.
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EEN POSITIEVE BIJDRAGE AAN EEN BETER

KLIMAAT

Bij klimaat denken we niet alleen aan het weer en het milieu, maar

ook aan het sociaal en het economisch klimaat. Eigenlijk alles wat

om ons heen ervoor zorgt dat we prettig kunnen leven.

De rol van familiebedrijven

Familiebedrijven zijn van nature maatschappelijk betrokken. Ze zijn

betrokken bij de lokale gemeenschap, sommige ontpoppen zich tot

lokale helden. Omdat ze denken aan lange termijn rentmeesterschap

en continuïteit spelen ze een belangrijke rol bij duurzaamheid en de

overgang naar een duurzame samenleving.

Daarom willen we ervoor zorgen dat lokale familiebedrijven zich

duurzaam kunnen blijven ontwikkelen en kan worden doorgegeven

aan een volgende generatie.

De rol van agrarische bedrijven

Duurzaamheid zit bij agrariërs in de genen. Ze kunnen en moeten een

belangrijke rol spelen in het verbeteren van het klimaat. Biodiversiteit

en een landschap dat weersbestendig is zijn zaken waar boeren in

toenemende mate aan bij zullen dragen. En wij willen ze daar graag

de ruimte voor geven.

Het is belangrijk dat het boerenland in stand wordt gehouden. Dat

kan alleen als er voldoende agrariërs zijn die hun bedrijven duurzaam

kunnen blijven ontwikkelen en doorgeven aan een volgende

generatie.
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Stimuleren lokale economie

Door lokale producten en diensten te kopen, kan de gemeente

bijdragen aan een beter klimaat. Zowel als het om milieu en

duurzaamheid gaat als om sociaal, maatschappelijk en economisch.

Investeringen die door de gemeente worden gedaan, moeten bij

voorkeur ten goede komen 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

✓Het inrichten van één ondernemersloket, een plaats waar de

ondernemer met al zijn vragen terecht kan

Windmolens

Windmolens kunnen alleen een positieve bijdrage leveren aan het

klimaat als ze op plaatsen staan waar het stevig waait en waar de

mensen er geen last van hebben. Daarom is er geen plaats voor

windmolens binnen de gemeentegrenzen van Oosterhout, dus ook

niet in de polder.
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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.

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. Het gaat om de

kwaliteit.

Gezond Burger Verstand vindt dat lokale beroepskrachten een

prominente rol moeten krijgen om naar eigen inzicht voorzieningen

voor de meest kwetsbare inwoners te ontwikkelen, dicht bij de

mensen in de wijken en kerkdorpen en dat geldt zeker ook voor de

inzet van jongerenwerkers.

Onderwijs

Er komt een groot tekort aan technisch-
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en zorgpersoneel. Oosterhout moet een steentje bijdragen aan het

oplossen van dit probleem. Voor o.a. het realiseren van de

energietransitie en de woningbouwopgave valt of staat met het

hebben van voldoende vakmensen en zo is dat ook met de

uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn. Bovendien moet onze

jeugd de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot gewilde en

succesvolle burgers in onze samenleving, ongeacht welke opleiding

je hebt gevolgd.

Gezond Burger Verstand wil dat de Gemeente samen met het

bedrijfsleven meer aandacht gaat besteden en plannen uitwerken ten

behoeve van technisch onderwijs. En samen met zorginstanties t.b.v.

onderwijs is zorg- en welzijn, maar ook goed gaat kijken naar de

arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden in het kader van

aanbestedingen WMO.

Ventilatie schoolgebouwen verantwoordelijkheid
van de gemeente

De schoolgebouwen in Oosterhout zijn de verantwoordelijkheid van

de gemeente. Dat maakt de gemeente ook verantwoordelijk voor de

luchtkwaliteit. Gezond Burger Verstand wil dat er zo snel mogelijk

werk wordt gemaakt van prima ventilatie in alle schoolgebouwen in

Oosterhout.
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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. Ruime zorg voor de ziel van de stad,

cultuurHistorie en onze monumenten. 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 makkelijker. 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
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parkeertarieven om een parkeergarage te kunnen bekostigen, is uit

den boze.

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 wordt 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 en we

pleiten ook voor bemenste bewaking van de fietsenstallingen zodat

ook  gastheerschap ervaren wordt.

Gezond Burger Verstand pleit voor de al eerder geplande en

toegezegde fietsbrug tussen Vrachelen en 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

Gezond Burger Verstand is blij dat Den Hout een volwaardige

ontsluiting op de rotonde bromtol heeft behouden.Wij blijven pleiten

voor een duurzame oplossing voor het verkeer van Weststad en al het

andere verkeer.

Gezond Burger Verstand pleit voor een goede, structurele oplossing,

vooruitlopend op reconstructie knooppunt Hooipolder door middel
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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.

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.

We moeten daarbij rekening houden met verschillende behoeften van

de mensen in de wijk. Voetgangers, fietsers, automobilisten, maar

ook rolstoelers, scootmobielers, landbouwvoertuigen, moeten

allemaal een plekje krijgen.
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WONINGBOUW

Oosterhout groot genoeg

Gezond Burger Verstand wil dat de huidige bebouwing wordt

gebruikt om in de woningbouw behoefte te voorzien. Dat betekent

dat we niet in het buitengebied nieuwbouw willen realiseren.

De afgelopen 10 jaar is er teveel gebouwd voor de regio en de laatste

jaren ook in toenemende mate voor de randstad. Hier moet een einde

aan komen.

Betere woningen in plaats van meer woningen

Gezond Burger Verstand is voorstander van stap voor stap verbeteren

van het huidige woningaanbod, van bouwen naar verbouwen. 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.

✓ Voldoende starterswoningen.

✓ Ruimte voor pre-mantelzorgwoningen.

✓ Hervormen bestaande woonwijken tot leeftijdsbestendige

wijken en kerkdorpen.

✓ Opwaarderen van vrijkomende bouwblokken van

boerenbedrijven.
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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 daar waar nodig

te ondersteunen.

Gezond Burger Verstand wil ook de mogelijkheden van

kangeroewonen, pre-mantelzorgwoningen en andere

samenwoonvormen verruimen.

Meer betaalbare huurwoningen, de gemeente moet
een vuist maken

Belangrijk is dat er meer goedkope huurwoningen komen voor

Oosterhouters en aan Oosterhout gebonden mensen. Gezond Burger

Verstand wil hier actief op inzetten. Naast de betaalbaarheid is ook de

leefbaarheid van huurders groot punt van aandacht. Op dit moment

zien we ontwikkelingen waarin de sociale woningbouw sluitpost is

en nieuwe huurwoningen ten onrechte belast worden met (te) hoge

geluidsnormen, (te) hoge fijnstofnormen, minimale lichtinval (rug

aan rug woningen met alleen noorderlicht en uitzicht op

fabrieksterrein). De betere locaties gaan naar de nieuwbouw van dure

huurwoningen of worden verkocht.

Gezond Burger Verstand belooft dat zij hiervoor aandacht vraagt ter

voorbereiding op de nieuwe prestatieafspraken met Thuisvester. Dit

moet zo snel mogelijk gebeuren om ervoor te zorgen dat dit beleid

stopt. We zetten ons in om bij de prestatieafspraken met Thuisvester
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afspraken te maken voor meer zeggenschap van huurders, bij

grootschalige renovaties krijgen bewoners dan inspreekrecht en moet

minimaal 70% van de huurders de plannen steunen en dat telt ook bij

sloop van huurwoningen en hervorming van woonwijken.

De gemeente moet ook de drempels weghalen die er zijn om

goedkope huurwoningen te creëren binnen de bestaande woningen en

gebouwen. Woningeigenaren moeten de ruimte krijgen om een

verdieping of kamer te verhuren. Omslag naar woning verdikking.

De trend van de afgelopen decennia was dat steeds meer woningen

nodig waren voor hetzelfde aantal mensen. Aan die trend moet een

einde worden gemaakt.

Voorzichtig met hoogbouw in Oosterhout

Gezond Burger Verstand is van mening dat hoogbouw op veel

plaatsen niet past bij het karakter van Oosterhout. Waar het kan

vinden wij een maximum van vier woonlagen verantwoord en op

sommige plaatsen willen we de bouwhoogte loslaten mits dit ook

aanvaardbaar is voor omwonende en andere belanghebbenden.

Ook in het centrum zijn we voorzichtig met hoogbouw. Dit zou

bovendien verstikkend werken op het centrum, onder andere door een

verhoging van de verkeersintensiteit.

Meer groene parkeerplaatsen

Er moet voldoende ruimte zijn bij woningen om te parkeren.

Misschien zijn in de toekomst minder parkeerplaatsen nodig, maar

die ruimte willen we dan gebruiken om de woonwijken te verbeteren

en niet om meer woningen te bouwen.

De bestaande parkeerplaatsen moeten wel groener. Groene

parkeerplaatsen zijn goed voor het welzijn van de mensen en voor het

milieu. Groene parkeerplaatsen zorgen voor betere waterhuishouding,
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bescherming van biodiversiteit en natuurlijk voor meer groen in de

wijk.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 23



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.

Ook willen we meer ruimte bieden aan jongerenwerk, mede omdat

we tijdens de corona crisis gezien hebben dat jongeren vastlopen en

psychische problemen krijgen. Door de inzet van meer

jongerenwerkers, middels bewezen begeleidingsmethoden maar ook

ruimte te bieden aan bredere progressieve inzichten. We willen meer

jongerenwerk inzetten in Oosterhout en samen met de jongeren hun

vragen en problemen aanpakken. Problemen voorkomen is immers

beter dan genezen.

De Brede Buurt

Het programma De Brede Buurt richt zich op alle Oosterhouters,

maar heeft de focus op kwetsbare doelgroepen. Het gaat dan om

muziek, cultuur, bewegen en lezen op scholen en in de wijken.

Het draait bij dit programma om het versterken van de eigen kracht,

van de buurt en wijk en haar bewoners. Iedere buurt of inwoner die

daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken, krijgt dat. Gezond
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Burger Verstand ondersteunt dit soort initiatieven, omdat dit de

samenhang in wijken en dorpen bevordert en goed is voor het welzijn

van de inwoners.

Aandacht voor 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 in

alle leeftijdsgroepen.

We willen zorgbuurthuizen gaan bouwen voor ouderen en kwetsbare

mensen die liever in een beschermde omgeving willen wonen of het

alleen thuis niet meer redden, maar geen indicatie voor 24-uurs zorg

hebben. We geven Oosterhoutse ouderen daarom weer de

mogelijkheid om samen oud te worden in het zorgbuurthuis, een

kleinschalige woonvorm waarbij ouderen van hun oude dag kunnen

genieten in hun eigen buurt. Vast personeel en vaste gezichten maken

de zorg persoonlijk en betaalbaar.

Niet iedereen kan goed meedoen in onze huidige maatschappij. De

meest kwetsbaren hebben helemaal geen eigen netwerk waar ze op

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 meer opvang en ondersteuning

komt, in de Oosterhoutse wijken en kerkdorpen, van kwetsbaren in

de samenleving en ter bevordering van het sociaal welzijn. In lijn met

ons vorige programma zijn de medewerkers van het sociaal wijkteam

en move nu in dienst van de gemeente Oosterhout en de volgende
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stap die we als Gezond Burger Verstand willen zetten is dat deze

mensen gaan bijdrage aan de vaste wijkteams in de wijken zelf. Zo

kunnen lokale welzijnswerkers en zorgprofessional meer ruimte

nemen om eigen beslissingen te nemen en meer persoonlijke

aandacht te geven aan de mensen. Het teveel ‘meten is weten’

verruilen we voor het stimuleren van de persoonlijke

vertrouwensrelatie.

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.

Waardering voor mantelzorgers is hoognodig en de waardering is niet

in geld uit te drukken. We ondersteunen de mantelzorgers met

professionele hulp, naar behoefte bijeenkomsten voor mantelzorgers

en we blijven onze waardering ook uitdrukken in cadeaubonnen die

lokaal te besteden zijn.
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