Partij Gemeente Belangen: hoofdrol voor de inwoners
Natuurlijk gaat u op 19 maart 2014 stemmen. Maar nog belangrijker is, dat u ook de
komende vier jaar regelmatig uw stem laat horen! PGB gaat nu en in de toekomst graag
met u in gesprek. Zo kunnen we samen met u, uw stem meer invloed geven. Zo houden we
elkaar goed op de hoogte, kunnen we tijdig reageren en actie ondernemen. Zo komen we
samen verder.

Waar staan wij voor, waar gaan wij voor?
Prettig leven in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, dat staat voor PGB centraal. Daar gaan wij voor,
het liefst samen met de inwoners. Want zeg nu zelf, wie weet het beste wat er in zijn of haar
omgeving speelt? En wat er speelt, dat verschilt per dorp, wijk en buurt. Die hebben allemaal hun
eigen karakter en dat moet zo blijven.
Wij zijn als lokale politieke partij heel helder: PGB wil de inwoners actief als dé ervaringsdeskundigen
betrekken bij het reilen en zeilen van onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat inwoners hun
stem laten horen. Wij juichen het daarom toe, dat mensen steeds vaker initiatieven nemen en de
handen ineen slaan.
PGB zet het liefst in op die kracht van de samenleving. Samen ergens de schouders onder zetten,
daar geloven we in! Niet in een gemeenschap met veel regels en richtlijnen. Niet in de verzorgingsstaat, waar burgers vooral hun hand ophouden. En ook niet in het liberalisme, waarin het eigen
belang voorop staat. Wij hebben vertrouwen in de coöperatieve kracht van onze inwoners! En
daarom zet PGB in op ‘actief burgerschap’: met inwoners die meepraten en meebeslissen over hun
eigen woon- en werkomgeving en daar ook aan meewerken.
En de rol van de gemeente? Die is heel duidelijk. Zij moet beter luisteren naar haar inwoners, want
die zijn ‘de baas’. PGB wil een gemeente die minder voorschrijft en minder regie voert. Die open
staat voor de inwoners en initiatieven ruimte geeft. PGB wil een gemeente die met de inwoners
‘samen verder’ werkt aan een prettige leefomgeving in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
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De plannen van Partij Gemeente Belangen
Partij Gemeente Belangen gaat in de komende jaren voor vijf speerpunten:
1. Voor actief burgerschap!
2. Wonen in een prettige leefomgeving.
3. Iedereen kan echt meedoen.
4. Prima lokale voorzieningen.
5. Goede service tegen lage kosten.
Deze speerpunten hebben wij verder uitgewerkt in concrete doelen voor de komende jaren.

1. Voor actief burgerschap!






Inwoners zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek voor hun eigen omgeving. Zij moeten
vroegtijdig kunnen meedenken, meepraten en meewerken bij te ontwikkelen beleid.
De gemeente praat met inwoners over leefbaarheid in hun omgeving. Ze geeft ruimte én
verantwoordelijkheid met een eigen budget voor voorzieningen of verbeteringen.
PGB wil niet verder bezuinigen op subsidies voor verenigingen. Wij zijn voor betaalbare
accommodaties, waarover verenigingen zelf de scepter zwaaien.
We stimuleren de lokale ondernemers en pleiten voor duurzame ontwikkeling van de
landbouw. Géén uitbreiding van de intensieve veehouderij, tenzij de leefbaarheid en
gezondheid van omwonenden er duidelijk op vooruit gaat.
Politie en brandweer bewaken de veiligheid en speciale ambtenaren en vrijwilligers richten
zich op het verbeteren van de leefbaarheid zoals het aanpakken van kleine ergernissen.

2. Wonen in een prettige leefomgeving









Wat PGB betreft: behoud het dorpse karakter en de eigen identiteit van de kernen
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Dus geen massale en niet-passende gebouwen.
Startende en jonge gezinnen hebben bij PGB een streepje voor. Ze krijgen meer
mogelijkheden om in Oisterwijk een woning te kopen, te bouwen of te huren.
PGB wil een grotere verscheidenheid aan woningen, zoals kleinere woningen en specifieke
seniorenwoningen. Vooral grondgebonden woningen, want, appartementen zijn er al
genoeg!
KVL wordt een aantrekkelijk woon- en werkgebied, met extra aandacht voor kwaliteit,
verscheidenheid en duurzaamheid.
Wij gaan voor aantrekkelijke centra met mooie winkels, horeca en evenementen. Centra die
goed bereikbaar zijn en parkeervoorzieningen dicht bij hebben.
PGB wil verdere verbetering van het groenonderhoud en heeft daar meer geld voor over.
PGB koestert de natuur en in het buitengebied willen we minder verstening en meer
biodiversiteit. Daarom geen grootschalige ontwikkelingen, ook niet aan de Oirschotsebaan.
Wij zijn tegen proefboringen naar schaliegas en vóór het stimuleren van duurzame energie.
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3. Iedereen kan echt mee doen







We zetten vooral in op een betere samenwerking en op kleinschalige oplossingen en
burgerinitiatieven, zoals sociale wijkteams, de wijkzuster en zorgcoöperaties.
PGB wil het zorg- en welzijnsbeleid richten op het verstevigen van zelfredzaamheid van de
inwoners, maar daarbij ook écht goede ondersteuning bieden waar het nodig is.
Nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsmarkt en zorg, willen we zo dicht mogelijk
bij de inwoners organiseren en invullen op basis van de te ontvangen rijksbudgetten.
Voor armoede, eenzaamheid en inactiviteit streeft PGB naar individuele oplossingen. Met
passend minimabeleid, schuldhulpverlening, inzet van werkmakelaars, het in dienst nemen
van mensen met een beperking en de inzet van vrijwilligers.
PGB wil dat brede scholen zich ontwikkelen tot integrale kindcentra met passend onderwijs
en voor- en naschoolse opvang. Ze zijn een ’Gezonde School’ en de hulp-, zorg- en
ontmoetingsplek voor kinderen.
PGB onderstreept het belang van 2College Durendael als brede regionale school voor
middelbaar onderwijs. PGB wil ook het onderwijs aan volwassenen bevorderen.

4. Prima lokale voorzieningen










PGB wil op Den Donk een nieuw zwembad zowel voor zwemonderwijs, recreatief en
therapeutisch zwemmen als voor de lokale zwemverenigingen.
Op Den Donk wil PGB een nieuwe sporthal. En PGB wil bestaande sportvoorzieningen
behouden als die voorzien in de behoefte van omliggende buurten en wijken.
PGB wil lokale culturele initiatieven meer faciliteren met, wat betreft subsidies, extra
aandacht voor jeugd en jongeren.
PGB wil tegen lagere kosten realiseren dat Tiliander hét centrum wordt voor cultuur en
kunstuitingen. Den Boogaard biedt een podium voor lokale activiteiten, het is hét dorpshuis
van en voor Moergestel.
Voor het weren van sluipverkeer wil PGB nader onderzoek naar randwegen en op termijn
ombouw van de N65 en verbreding of parallelbanen voor de A58.
PGB wil een tweede ontsluiting van Pannenschuur, maar geen overbelasting van Heukelom.
PGB wil veiligere fietspaden, meer fietsenstallingen, de OV fiets vanaf het station en een
fietspad naar Haghorst.
Het NS-station moet vanuit het noorden beter bereikbaar worden en PGB wil geen van de
bestaande spoorwegovergangen sluiten.
Voor Moergestel wil PGB het openbaar vervoer op peil houden.

5. Goede service tegen lage kosten






PGB wil dat de gemeente inzet op één aanspreekpunt voor de burgers en véél betere digitale
dienstverlening. De gemeente koppelt de dienstverlening aan een goede service en aan een
snelle afhandeling van vragen en vergunningen. Besluiten worden persoonlijk toegelicht.
PGB gaat niet mee in de waan van groter is beter, maar kiest wat betreft gemeentelijke
samenwerking voor "lokaal waar het kan en regionaal waar het wenselijk is".
De gemeente Oisterwijk blijft dus zelfstandig en werkt operationeel samen met Hilvarenbeek
en Goirle en strategisch met de gemeenten in Hart van Brabant.
De lasten voor de inwoners en bedrijven stijgen met maximaal de jaarlijkse inflatie.
PGB wil dat de gemeente financieel gezond is, op de korte en de lange termijn.
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