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Verkiezingsprogramma Partij Gemeente Belangen 2010-2014 

 
 

Inhoudsopgave. 

 
In de inleiding leest u op basis van welke uitgangspunten en kenmerken het verkiezings-

programma van Partij Gemeente Belangen tot stand is gekomen en we dit uitdragen.  

 

Verder is het programma uitgewerkt in elf paragrafen, waarin u per onderwerp leest: 

- waar de gemeente Oisterwijk nu staat,  

- wat PGB wil veranderen onder het motto: samen kom je verder,  

- het doel dat PGB in de komende vier jaar wil bereiken.  

 

Partij Gemeente Belangen wil er samen met u voor gaan en wenst u veel leesplezier. 

 
 

Inleiding        pag. 3 

 

Paragraaf:  
1. De Gemeente is er voor u.     pag. 4 

 

2. Veiligheid en handhaving.     pag. 5 

 

3. Welzijn, zorg en participatie.     pag. 7 

 

4. Woningen op maat.      pag. 8 

 

5. Onderwijs en educatie.     pag. 10 

 

6. Leefbaarheid en groen.     pag. 12 

 

7. Sport, cultuur en recreatie.     pag. 13 

 

8. Ruimtelijke ordening, natuur en milieu.   pag. 14 

 

9. Werkgelegenheid en toerisme.    pag. 16 

 

10. Verkeer, parkeren en openbaar vervoer.   pag. 17 

 

11. Financiën en de lasten voor de burgers.   pag. 19 

 



Verkiezingsprogramma Partij Gemeente Belangen 2010-2014  

 

 3 

Verkiezingsprogramma Partij Gemeente Belangen 2010-2014 

 
Inleiding. 
 

Partij Gemeente Belangen zet zich in voor een leefbare gemeente Oisterwijk, voor het 

welzijn van alle burgers, in alle kernen, wijken en buurten. De burgers moeten zich goed 

kunnen voelen in de Oisterwijkse gemeenschap, nu en in de toekomst. Niemand weet 

beter wat er speelt, dan de inwoners zelf. En dat verschilt, per dorp buurt en wijk. Ze 

hebben allemaal hun eigen karakter. En dat moet zo ook blijven.  

 

Daarom zijn de wensen en behoeften van de inwoners voor PGB leidend bij de te varen 

koers. We vinden dat de gemeente die samen met de inwoners moet invullen. En samen 

ook met de inwoners oplossingen moet zoeken voor de problemen waar we als 

samenleving mee te maken hebben. Dat zijn bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen, 

minder groei of zelfs krimp van de bevolking, daling van het aantal jongeren, 

individualisering en verdergaande vergrijzing. Recent is daar ook de economische crisis 

bijgekomen. Die uitdagingen zullen we het hoofd moeten bieden. Dat vraagt ook in 

Oisterwijk om duidelijke keuzes. Bijsturing van beleid en gerichte maatregelen zijn nodig 

om de negatieve effecten daarvan te beperken.  

 

Daarom wil PGB in de komende jaren meer aandacht voor die ontwikkelingen in het 

gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld door het binden van jongeren. Voorkomen moet 

worden dat starters op de woningmarkt en jonge gezinnen noodgedwongen Oisterwijk, 

Moergestel en Heukelom verlaten. Anderzijds heeft de vergrijzing invloed op het welzijn 

van ouderen. PGB wil knelpunten wegnemen en ouderen steunen en faciliteren bij hun 

streven zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te participeren in de Oisterwijkse 

gemeenschap. En PGB wil een veel scherpere sturing op de financiën, zodat de burgers 

niet het kind van de rekening worden.  

 

Partij Gemeente Belangen zoekt daarbij permanent de dialoog met de Oisterwijkse, 

Moergestelse en Heukelomse burgers. De verwachte ontwikkelingen, de eigenheid van de 

kernen en de betrokkenheid en participatie van burgers zijn de pijlers waarop dit 

verkiezingsprogramma is gebouwd. Daarnaast komt PGB op voor de zwakkeren.  

We hebben met diverse organisaties contact gehad en hun inbreng meegewogen bij het 

opstellen van dit programma en bij de duurzame oplossingen die wij voorstaan. 

 

PGB legt het accent bij een daadkrachtige en behulpzame gemeente die echt luistert. We 

gaan voor prettig en veilig wonen, in een gemeenschap waaraan iedereen mee doet. En 

voor meer woningen op maat, betaalbare woningen met een tuin, speciaal voor starters 

en senioren. In de wijken brede scholen met actieve wijknetwerken, die het wij(k)gevoel 

bevorderen.  En voor een financieel gezonde gemeente, betaalbaar voor alle burgers.  

 

Partij Gemeente Belangen zal de belangen van alle burgers, van jong tot oud, in de 

gemeenteraad eenduidig vertegenwoordigen, met concrete aanbevelingen en accenten. 

De burger centraal stellen, opkomen voor de zwakkeren, duidelijk standpunt innemen, 

consistent beleid voeren en scherp toezien op de uitvoering daarvan, zijn de kenmerken 

van PGB. 

 

Kortom, Partij Gemeente Belangen luistert naar de burgers en wil met hen samen 

werken aan hun welzijn, nu en straks. PGB kiest voor duurzaam, betaalbaar en plezierig 

wonen in leefbare kernen, wijken en buurten van de gemeente Oisterwijk.  

 
PartijGemeenteBelangen 
   samen kom je verder! 
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1. De Gemeente is er voor u. 
 

Oisterwijk nu. 

De betrokkenheid van de burgers bij de gemeente laat te wensen over. Vaak voelen zij 

zich wel gehoord, maar ervaren vervolgens niet dat er naar hen is geluisterd. Ze krijgen 

ook geen terugkoppeling, zodat het gevoel ontstaat dat ze niet serieus worden genomen.  

Burgers zijn niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Aan een balie 

worden de burgers vlot en adequaat geholpen, maar de digitale dienstverlening staat nog 

in de kinderschoenen. De strikte naleving van regels leidt er toe dat burgers de 

gemeente niet als dienstverlenend ervaren. De menselijke maat ontbreekt en de 

adviesfunctie en proactieve houding krijgen te weinig aandacht.  

De informatieverstrekking is veelal schriftelijk, formeel en met vaktechnisch taalgebruik.  

Het verlenen van vergunningen verloopt traag en de burgers krijgen daarbij weinig 

ondersteuning. Deregulering, het afschaffen van overbodige en onnodige regels, heeft 

nog maar mondjesmaat gestalte gekregen.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Ruimte om actief mee te praten. 

Wij willen een tijdige, open en eerlijke communicatie van de gemeente, zowel met 

individuele burgers als met groepen. De gemeente moet daarbij wel echt naar de burgers 

luisteren, daarna handelen of aangeven waarom dat niet mogelijk en/of wenselijk is.  

Het vertrouwen in de gemeente en in de politiek kan alleen toenemen als de burgers 

serieus worden genomen. Dat kan in directe contacten, maar bij de voorbereiding van 

het beleid, ook met informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen, hoorzittingen of een 

burgerforum. Daarnaast wil PGB de volksvertegenwoordigende rol van de raad en 

commissies nadrukkelijker gestalte te geven. Wij willen de burgers in de commissies veel 

meer bij de bespreking van de raadsvoorstellen betrekken. Ze nadrukkelijk uitnodigen 

ook, om over de onderwerpen te discussiëren.  

In de raad wil PGB heldere kaders stellen, op hoofdlijnen, gericht ook op wat voor de 

burgers van belang is en in voor hen begrijpelijke taal. 

 

Een klantgerichte houding. 

Aan individuele burgers moet de gemeente een goede service bieden en hen bij hun 

vragen of wensen actief begeleiden en adviseren. Dan zullen de inwoners de gemeente 

ervaren als een serieuze partner, voor het te bereiken doel of de gevraagde dienst.  

Partij Gemeente Belangen zet sterk in op de één loketfunctie.  

En op de digitale dienstverlening, naast de dienstverlening aan de balie. De website van 

de gemeente behoort tot de top 25 van Nederland. Met de DigiD-code kunnen producten 

worden afgenomen en is ook de persoonlijke informatie voor de burgers toegankelijk.  

Belangrijk is dat de informatieverstrekking, onder andere via de website, wordt verbeterd 

en versneld. Helder taalgebruik en korte tijdlijnen zijn daarvoor van groot belang. Regels 

en afspraken nakomen vormen de noodzakelijke basis voor een goede dienstverlening.  

Burgerplatforms zullen de kwaliteit van dienstverlening borgen.  

Met het Kwaliteitsinstituut Nederlands Gemeenten en met benchmarking zal toetsing en 

verbetering van de dienstverlening worden nagestreefd.  

 

Vergunningen, simpeler en sneller. 

Partij Gemeente Belangen wil dat vergunningen sneller worden afgegeven. Dan kan door 

het afschaffen van overbodige en onnodige regels en normen. Een meldpunt overbodige 

regels kan daarbij ondersteunen. Doel is vermindering van doorlooptijden op basis van 

een concreet plan van aanpak. Spreek daarvoor concrete termijnen af en communiceer 

die ook. Zorg er daarbij voor dat burgers altijd op de hoogte zijn van de status en de 

naam van de behandelaar.  

Vergunningen voor bouwplannen die voldoen aan het bestemmingsplan en waarvoor een 

lichte bouwvergunning nodig is, kunnen direct worden afgegeven.  
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Voorkomen moet worden dat vergunningen automatisch worden verleend, vanwege het 

overschrijden van de termijnen. Daarnaast wil PGB een geïntegreerd vergunningenbeleid, 

waarbij zo veel mogelijk vergunningen in een keer worden verleend of verlengd. 

 

Bovenlokale samenwerking. 

PGB pleit voor verdergaande samenwerking met gelijkwaardige partners, onder de 

voorwaarden dat lokale sturing en invloed mogelijk blijven. Dat verdient de voorkeur 

boven het inkopen van diensten bij derden of grotere gemeenten. De gemeenten 

Hilvarenbeek en Goirle, maar ook Haaren en Oirschot kunnen vaste strategische partners 

zijn. Een lappendeken van samenwerkingsverbanden moet worden voorkomen. 

Gemeenschappelijke regelingen zijn vormen van samenwerking tussen gemeenten, 

waarbij de politieke verantwoording en controle in het gedrang kan komen. PGB pleit 

voor meer betrokkenheid en invloed van de raad, zodat de democratische legitimatie niet 

wordt uitgehold.  

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen.  
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken, is dat de burgers echt en tijdig 

betrokken zijn bij de gemeentelijke besluitvorming. Burgers ervaren de gemeente als een 

daadkrachtige, actieve en adviserende partner, met een hoog niveau van 

dienstverlening. De gemeentelijke website behoort tot de top 25 van Nederland.  

Brieven en klachten worden, in heldere taal, inhoudelijk en op korte termijn beantwoord.  

Overbodige regels zijn afgeschaft en over aanvragen voor vergunningen, wordt binnen 

afgesproken tijdslijnen beslist.  

De gemeente beschikt over een duidelijke strategie als het gaat over samenwerking met 

anderen, met als randvoorwaarde dat aan de raad politieke verantwoording wordt 

afgelegd.  

 

 
2. Veiligheid en handhaving. 
 

Oisterwijk nu. 

Maatschappelijke spelregels moeten worden nageleefd. Burgers, maar ook de gemeente, 

laten daarbij steken vallen. De gemeente, die een voorbeeldfunctie heeft, treedt wel 

handhavend op, maar houdt dan veelal te rigide vast aan de juridische benadering.  

De burgers voelen zich onveilig. De overlast van jongeren neemt toe. De politie is niet 

langer in staat baldadigheid aan te pakken. Ondersteuning vanuit de gemeente 

ontbreekt. De regionale en lokale samenwerking op het gebied van veiligheid is voor 

verbetering vatbaar.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Handhaving met menselijke maat. 

Partij Gemeente Belangen gaat er van uit dat zelfstandige burgers voor het naleven van 

afspraken en regels, zelf verantwoordelijkheid nemen. PGB wil een proef handhaving,  op 

basis van convenanten met bedrijven, zoals ten aanzien van permanente bewoning.  

De gemeente zal het naleven van regels stimuleren en daar in ieder geval 

steekproefsgewijs op controleren. Zo nodig worden de regels nader uitgelegd en worden 

burgers daar duidelijk, streng en rechtvaardig op aangesproken. Het bevorderen van 

sociale cohesie en preventie zijn de belangrijkste doelen van handhaving. 

Daarom wil PGB dat ambtenaren met de burgers in gesprek gaan, de menselijke maat 

niet uit het oog verliezen en zonodig mediation inschakelen om tot oplossingen te komen. 

Pas daarna worden zonodig juridische stappen gezet. 

 

Politie in zicht. 

Voor het voorkomen van overlast en een groter gevoel van veiligheid is het van belang 

dat de politie meer in buurten en wijken zichtbaar aanwezig is. Van een bereikbare 

wijkagent gaat een preventieve werking uit. PGB streeft naar meer lokale invloed op de 
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inzet van de politie. Daarnaast wil PGB een beter lokaal gezicht van de politie, onder 

andere met een goed bereikbare en toegankelijke politiepost.  

 

Verbrede inzet BOA’s. 

De taken waar de politie niet meer aan toekomt, kunnen door Buitengewone Opsporing 

Ambtenaren (BOA’s) worden overgenomen. PGB streeft naar uitbreiding van het aantal 

BOA’s en van hun takenpakket. Niet alleen hondenpoep en zwerfafval moeten tot hun 

aandachtsgebied behoren. PGB wil dat zij ook toezien op foutparkeren en het tegengaan 

van baldadigheid en vernielingen. Het aantal BOA’s in dienst van de gemeente wordt 

uitgebreid en ze gaan zo nodig zogeheten “bestuurlijke strafbeschikkingen” uitdelen. 

 

Jongeren doen mee. 

De jeugdproblematiek krijgt meer aandacht. Jongeren zijn een deel van de samenleving 

en worden ook als zodanig benaderd. Jongerenwerkers gaan met jongeren in gesprek, 

brengen hen in contact met andere burgers en leggen zo verbindingen met de gehele 

samenleving. Daarbij wordt intensief samengewerkt met andere instanties, zoals het 

Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis.  

 

Brand meester! 

Partij Gemeente Belangen wil het hoge niveau van onze brandweer behouden en 

bevorderen. De samenwerking tussen de brandweer van Oisterwijk en die van Moergestel 

wordt verbeterd. Dat geldt tevens voor de samenwerking tussen brandweer en politie en 

andere hulpdiensten. De inzet van “First Responders” (eerste hulp) is een gewenste 

aanvulling om bij calamiteiten en ongelukken sneller ter plaatse te zijn. In dat kader 

wordt ook een onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte nieuwe locaties voor de 

brandweerkazernes zowel in Oisterwijk als in Moergestel. 

 

Veiligheidsregio. 

Met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheer verricht de veiligheidsregio in 

opbouw ondersteunende, adviserende en uitvoerende diensten voor onze gemeente.  

PGB staat achter die ontwikkeling maar stelt wel als randvoorwaarde dat de lokale 

invloed en verantwoording in tact blijven.  

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken, is handhaving naar de 

menselijke maat. Dat betekent met elkaar in gesprek gaan en pas daarna correctieve 

maatregelen nemen.  

In de gemeente is de politie duidelijk aanspreekbaar. Naast de politie, zien Buitengewone   

Opsporing Ambtenaren (BOA’s) toe op de naleving van orde en netheid. Zij spreken 

burgers aan op kleine ergernissen en treden indien nodig corrigerend op. 

Jongerenwerkers gaan met jongeren in gesprek en maken ze onderdeel van een actieve 

gemeenschap.  

In de gemeente Oisterwijk functioneert een goed gekwalificeerde brandweer, vanuit 

geschikte kazernes. De samenwerking ten aanzien van veiligheid is verbeterd en heeft 

een duidelijke “couleur locale”. 
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3. Welzijn, zorg en participatie. 
 

Oisterwijk nu. 

Welzijn en zorg staan onder druk van economische, maatschappelijke en demografische 

ontwikkelingen. Vooral jongeren en lager opgeleiden hebben het moeilijk. De behoefte 

aan scholing is groot en neemt nog toe.  

Het persoonlijke contact vermindert door individualisering van de samenleving en het 

gebruik van moderne communicatie middelen. De eenzaamheid onder ouderen is groot.  

De invulling van het participatiebeleid, gericht op zoveel mogelijk burgers actief laten 

deelnemen aan de samenleving, staat onder druk. Professionele zorg moet het 

verdwijnen van de spontane zorg voor elkaar opvangen. De mogelijkheden worden door 

de economische crisis en demografische ontwikkelingen beperkt.  

Naast jongeren met een beperking, hebben ook steeds meer ouderen behoefte aan 

huisvesting gecombineerd met zorg en een zinvolle dagbesteding. Oisterwijk heeft voor 

deze groep een beperkt voorzieningenniveau.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Ruimhartige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Partij Gemeente Belangen wil een optimale en ruimhartige uitvoering van de WMO. PGB 

komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Mensen die van een kleine uitkering 

moeten rondkomen, mensen met beperkingen en andere kwetsbare groepen hebben 

steun echt nodig. Daarom willen wij de huidige inkomensgrens van 120% van het sociaal 

minimum handhaven. Schuldhulpverlening en automatische vrijstelling van 

gemeentelijke lasten behoren ook tot de ondersteunende taken van de gemeente.  

Mantelzorgers, verenigingen, buurtraden en andere instellingen die zich op het welzijn 

van de burgers richten, krijgen blijvend support van de gemeente.  

 

Participatiebeleid. 

Participatie van de burger aan de samenleving is van wezenlijk belang. De gemeente 

draagt daaraan bij door het versterken van de mogelijkheden van de burgers op de 

arbeidsmarkt. Dat kan met het aanbieden van stageplaatsen, arbeidsbemiddeling en 

sollicitatietrainingen. Of met voorzieningen voor startende uitkeringsgerechtigden en 

startende ondernemers. PGB wil dat moeilijk bemiddelbare werklozen en andere 

kansarmen ook voor gesubsidieerde banen in aanmerking komen.  

De mobiliteit wordt bevorderd door het stimuleren van het gebruik van de taxipas.  

Voor burgers met een beperking wordt de toegankelijkheid van woningen bevorderd met 

doelgerichte bouwvoorschriften. De gemeente voert een actief participatiebeleid ten 

behoeve van nieuwe Nederlanders. Nagestreefd wordt een goede inburgering zodat zij 

zich snel thuis voelen in onze samenleving. 

 

Ouderen beter in beeld. 

Partij Gemeente Belangen wil armoede en eenzaamheid blijvend bestrijden. De gemeente 

gaat actief op zoek naar eenzame ouderen en zoekt naar individuele oplossingen.  

De ouderen worden serieus genomen en daadwerkelijk betrokken bij het realiseren van 

hun wensen en het oplossen van hun problemen. Daartoe wil PGB een seniorenplatform, 

waarin alle ouderen zich herkennen en zich in vertegenwoordigd voelen.  

PGB wil mensen met beginnende ouderdomsklachten en dementie ondersteunen met een 

dementieconsulent. En ook met het stimuleren van collectieve vormen van begeleiding, 

zoals dagactiviteiten en boodschappendiensten.  

 

De jeugd heeft de toekomst. 

PGB wil structureel aandacht voor jeugd en jongeren. Die wil PGB aan Oisterwijk binden 

om aldus de vergrijzing tegen te gaan. Dat uit zich in het bieden van trap- en 

speelveldjes en sportgelegenheden, via het bieden van hangplekken en skate 

gelegenheden, tot het faciliteren van woningen voor starters. 
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De jongeren krijgen bij de gemeente een vast aanspreekpunt. Met de ondersteunende 

instellingen maakt de gemeente concrete afspraken en op de naleving daarvan en het 

bereiken van de beoogde resultaten wordt nadrukkelijk gestuurd.  

Wij ondersteunen het instellen van een Centrum voor Jeugd en Gezin en willen de 

contacten met het Veiligheidshuis versterken.  

 
Gezond weer op. 

De toegenomen welvaart heeft geleid tot ongezond gedrag met als gevolg overgewicht 

en bijvoorbeeld bovenmatig alcoholgebruik. Daarom wil PGB vooral bij jongeren meer 

aandacht voor gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Maar ook ouderen worden 

gestimuleerd om meer te sporten en te bewegen. PGB wil bijdragen aan een gezonde en 

sportieve samenleving door het promoten en faciliteren van gezond gedrag 

 
Het wij(k)gevoel.  

PGB wil de sociale cohesie in de wijken versterken. In de wijken is een belangrijke rol 

weggelegd voor de wijknetwerken. Het welzijnsbeleid richt zich vooral op wijkgerichte 

oplossingen. Vrijwilligerswerk en mantelzorgers krijgen gerichte ondersteuning. Wij willen 

dat de gemeente activiteiten gericht op verbetering van de sociale samenhang in de 

buurten en wijken stimuleert. Het concept van de brede school biedt daartoe goede 

aanknopingspunten. 

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken is dat alle burgers in staat zijn in 

de Oisterwijkse gemeenschap te participeren. De gemeente heeft een actieve rol bij het 

ondersteunen van de burgers op de arbeidsmarkt.  

De gemeente past de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ruimhartig toe en biedt hulp 

en ondersteuning waar dat nodig is. De inkomensgrens van 120 % van het sociaal 

minimum blijft. Vooral ouderen krijgen extra aandacht en ondersteuning.  

PGB wil meer sturing op de resultaten van de instellingen die zich op het welzijn van de 

inwoners richten. 

Met een taxipas, met het centrum voor Jeugd en Gezin en met faciliteiten voor 

vrijwilligers en mantelzorgers, wordt bijgedragen aan het welzijn van grote groepen 

burgers. De gemeente stimuleert de wijknetwerken en daarmee het wij(k)gevoel. 

 

 
4. Woningen op maat. 
 

Oisterwijk nu. 

De pilot “Bouwen binnen strakke Contouren” heeft de kernen Oisterwijk en Moergestel 

vooral veel appartementen en duurdere woningen gebracht. Maar ook verloedering op 

locaties die nog niet worden ontwikkeld, zoals het Avang-terrein en Den Tob in 

Moergestel en de cartonagefabriek in Oisterwijk.  

Het aantal grondgebonden betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen en voor 

senioren is nauwelijks gestegen. Dat heeft geleid tot een mismatch op de woningmarkt. 

De bouwprojecten zijn nagenoeg geheel gerealiseerd door Woonstichting Stromenland en 

diverse grote projectontwikkelaars. Individuele bouwers komen niet aan de bak.  

Door de crisis is de woningmarkt nagenoeg stil gevallen. Projectontwikkelaars maken pas 

op de plaats en kopers kunnen moeilijker hun financiering rond krijgen.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Volop doelgericht bouwen.  

Er zijn in Oisterwijk nog volop mogelijkheden om woningen te bouwen, zoals het 

Centrumplan Moergestel, Pannenschuur en het KVL terrein. Partij Gemeente Belangen wil 

zodanig bouwen dat rekening wordt gehouden met toekomstige generaties en dat een 

meer evenwichtige opbouw van de bevolking wordt gerealiseerd. Gezien de toenemende 
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vergrijzing krijgen vooral starters en jonge gezinnen extra bouwmogelijkheden. De 

middelen uit het volkshuisvestingsfonds worden vooral ingezet voor individuele bouwers 

van grondgebonden woningen.  

Ook de bestaande woningbezitters worden niet vergeten. Energiemaatregelen worden 

gestimuleerd met een financieel aantrekkelijke duurzaamheidlening. 

 

Karakteristiek Oisterwijk en Moergestel. 

Partij Gemeente Belangen wil waken voor het bewaren van het karakter van Oisterwijk 

en Moergestel. Daarbij kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit. Bouwplannen worden 

getoetst aan de kaders van een beeldkwaliteitplan op hoofdlijnen of, voor specifieke 

delen van Oisterwijk, aan duidelijke welstandsnormen. Wij willen de welstandstoets 

beperken tot bijzondere gebieden en de overige gebieden welstandsvrij laten. Op die 

manier worden bouwprocessen versneld en historische waarden toch behouden. Dat 

geldt in het bijzonder voor het centrumplan Moergestel, waarbij PGB in overleg met alle 

betrokkenen een kwalitatief toekomstvaste oplossing wil.  

 

Bouwen naar behoefte. 

Het woningaanbod moet veel meer worden afgestemd op de vragen en wensen van de 

toekomstige bewoners en de levensfase waarin zij zich bevinden. Dat betekent dat niet 

uitsluitend levensloopbestendige woningen met forse afmetingen worden gebouwd. Maar 

dat ook met betaalbare grondgebonden woningen, zoals kleine starterwoningen en 

specifieke seniorenwoningen, aan de vraag wordt voldaan. PGB wil met een grotere 

verscheidenheid aan woningen ook de doorstroming bevorderen.  

Daarom wordt het bouwen van maatwerkwoningen gestimuleerd, met de kwaliteit en de 

uitbreidingsmogelijkheden die mensen willen. Daartoe moet het volkshuisvestingsbeleid 

op de schop. PGB zal zo veel mogelijk beperkingen en onnodige normen wegnemen en 

extra mogelijkheden bieden aan individuele bouwers.  

 

Meer ruimte voor starters en jonge gezinnen. 

PGB wil starters en jonge gezinnen op de woningmarkt faciliteren, niet door het doen 

laten bouwen van starterwoningen, maar door hen in staat te stellen zelf te bouwen of te 

kopen. Starters die voor het eerst in onze gemeente een woning kopen, krijgen extra 

faciliteiten. Indien een woning tot € 250.000,-- wordt gekocht, kan een starterlening 

worden verstrekt.  

Zelfbouwers komen daarnaast in aanmerking voor grond van de gemeente tegen een 

gereduceerde prijs of voor grond op basis van erfpacht. Voorwaarden zijn een anti 

speculatiebeding en dat de starters een binding hebben met de gemeente Oisterwijk. 

 

Senioren willen plezierig wonen.  

Partij Gemeente Belangen wil juist voor ouderen alternatieve woonvormen ontwikkelen 

en mogelijk maken. Nabij de Vloet willen wij minimaal 30 seniorenwoningen bouwen op 

het naastgelegen terrein van sportcomplex de Leye. Het bouwen en verbeteren van 

doelgroepgerichte seniorenwoningen en van kleinschalige woonzorg eenheden en andere 

kleinschalige woonvormen zoals mantelzorgwoningen, worden gestimuleerd.  

 

Jong en oud op KVL. 

Het KVL terrein biedt optimale mogelijkheden voor een mix van jong en oud. Daarbij 

kiest PGB voor duurzaamheid en kwaliteit, boven winst op de verkoop van grond en 

snelle winsten voor ontwikkelaars. Naast het behoud van het culturele erfgoed zal Partij 

Gemeente Belangen streven naar een verscheidenheid aan nieuwe woningen. Er komen  

mogelijkheden voor senioren en vooral woningen voor starters en jonge gezinnen. Voor 

dit grote en complexe project wil PGB een deskundige projectorganisatie, onder 

onafhankelijk, deskundig en politiek toezicht.  

Het doel is om het KVL terrein zodanig op te leveren dat de vervuiling geen gevaar 

oplevert voor de toekomstige bewoners. Ook streeft PGB na om het KVL terrein 

kostenneutraal of anders tegen beperkte kosten, te exploiteren.  
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Doelgericht grondbeleid. 

Partij Gemeente Belangen wil een actief grondbeleid, zodat de gemeente blijft beschikken 

over de noodzakelijke bouwgrond. Dat versterkt de regiefunctie van de gemeente bij het 

ontwikkelen van bouwlocaties voor individuele burgers en groepen starters of senioren. 

Grond, nu al in eigendom van de gemeente, zoals Pannenschuur IV en het KVL terrein, 

wordt daartoe aangewend en rechtstreeks aan de toekomstige bewoners verkocht. 

Uitgangspunt is een marktconforme grondprijs. Voor starters die een grondgebonden 

woning willen bouwen en voor betaalbare huurwoningen zal een gedifferentieerd 

prijsbeleid worden gevoerd. 

 

Betaalbare huurwoningen. 

Partij Gemeente Belangen wil dat Stromenland en andere woonstichtingen zich vooral 

richten op hun oorspronkelijke taak: het realiseren van betaalbare huurwoningen en 

woningen voor mensen met een beperking. Dat aantal moet worden uitgebreid.  

Met de woonstichtingen worden ook nadere afspraken gemaakt over de verkoop en/of 

het opknappen van bestaande verouderde huurwoningen. Alle afspraken worden 

vastgelegd in meerjarige convenanten. Op de te bereiken resultaten zal nadrukkelijk 

worden toegezien en gestuurd.  

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het doel dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken is dat starters en jonge gezinnen in 

onze gemeente blijven wonen. Dat naar behoefte wordt gebouwd en dat (door)starters 

en particulier initiatief veel meer ruimte krijgen. Bouwgrond wordt rechtreeks aan 

toekomstige bewoners verkocht. Onnodige beperkingen en normen zijn uit de 

regelgeving verdwenen en van stimulerende maatregelen wordt optimaal gebruik 

gemaakt. In Oisterwijk en Moergestel zijn een groot aantal vooral grondgebonden 

senioren-, starter- en huurwoningen gerealiseerd. Zelfstandig wonen van senioren wordt 

gestimuleerd door aan hun woonwensen invulling te geven. In de omgeving van de Vloet 

komen aangepaste seniorenwoningen.  

Ook wordt het aantal huurwoningen uitgebreid en worden bestaande huurwoningen 

opgeknapt. De mismatch op de woningmarkt is fors afgenomen.  

Aan de invulling van het KVL terrein is, onder aanvoering van een deskundige 

projectorganisatie, voortvarend gewerkt aan de infrastructuur, aan herstel van het 

culturele erfgoed en aan de bouw van een diversiteit van woningen en bedrijven. 

Het centrumplan Moergestel komt van de grond en versterkt de kwaliteit van de kern 

Moergestel.  

 

 

5. Onderwijs en educatie. 
  

Oisterwijk nu. 

Kinderen krijgen in Oisterwijk noodgedwongen les in slecht onderhouden oude 

schoolgebouwen en tijdelijke noodlokalen. De bouw van vier nieuwe brede scholen 

verloopt traag. Andere basisscholen kunnen daardoor niet aansluiten bij de 

netwerkfunctie van de nieuwe brede scholen. Kinderen lopen steeds meer 

gezondheidsrisico’s. In het basisonderwijs krijgen gymnastiekonderwijs en 

zwemonderwijs onvoldoende aandacht. 

Oisterwijk investeert via subsidies wel in onderwijs en vorming, maar hierbij is 

onvoldoende zichtbaar waar deze financiële middelen aan worden besteed en wat de 

resultaten zijn. Het onderwijs wordt veelal verzorgd door gemeenteoverstijgende 

organisaties, waarbij het belang van de Oisterwijkse doelgroepen onvoldoende is 

geborgd. De drempel naar volwassenen educatie ligt voor Oisterwijkse burgers hoog, er 

wordt weinig gebruik van gemaakt. Oisterwijk kent een flink aantal laaggeletterden en 

digibeten.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
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Meer regie op het onderwijs. 

Partij Gemeente Belangen wil meer regie vanuit de gemeente op het scheppen van 

voorwaarden voor goed onderwijs. Transparante besluitvorming en aansturing, in 

combinatie met heldere doelen, brengen scholing en vorming dichter bij de burgers.  

De samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en schoolorganisaties worden 

meer toetsbaar op het rendement voor Oisterwijkse doelgroepen. Een subsidierelatie 

vergt dat de schoolorganisaties op concrete resultaten worden aangesproken. PGB wil 

meer richting geven aan de beleidsontwikkeling van het onderwijs en de educatie van 

haar burgers. 

 

Ruim baan voor de brede scholen. 

Partij Gemeente Belangen ziet de brede school vooral als een instelling voor 

basisonderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is primair de taak van de schoolbesturen, 

maar zal door de gemeente actief worden bevorderd. Scholen zullen, bijvoorbeeld in 

samenwerking met Factorium, actief werken aan de noodzakelijke kwaliteitsverhoging 

van het muziekonderwijs. Ook het gymnastiekonderwijs is een belangrijk speerpunt. Dat 

wordt bevorderd met het aanstellen van gymleraren en met nauwere contacten met de 

sportverenigingen. Het onderwijs legt publiek verantwoording af. 

De brede school vervult daarnaast een spilfunctie in de wijk op de terreinen, voor- en 

naschoolse opvang, en hulp- zorg- en ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk. 

Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere hulpverleners maken deel uit van het 

op te zetten netwerk. Het uitontwikkelen van het brede school concept houdt hoge 

prioriteit. De gemeente zal, als regisseur van de brede schoolomwikkeling, bevorderen 

dat de betrokken partners daarin optimaal presteren.  

 

Volwassenenonderwijs in beeld. 

Met gerichte communicatie en faciliteiten wordt de drempel naar het 

volwassenenonderwijs veel kleiner. Het bestrijden van laaggeletterdheid en bevorderen 

van computergebruik zijn twee belangrijke speerpunten van het volwassenenonderwijs. 

Bestrijding van laaggeletterdheid leidt ertoe dat mensen in deze maatschappij beter uit 

de voeten kunnen. Vermindering van digibetisme maakt dat burgers gebruik maken van 

moderne communicatiemiddelen en sneller in aanmerking komen voor banen. Ook de 

onderwijsinstellingen voor volwassenen educatie worden aangesproken op de resultaten.  

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken is dat de gemeente meer regie 

voert ten aanzien van onderwijs en educatie. De vijf brede basisscholen met kwalitatief 

goed onderwijs, hebben een spilfunctie in de wijk. Het brede school concept met de 

wijknetwerken is verder uitontwikkeld. Solitaire basisscholen, het vervolgonderwijs, 

volwassenenonderwijs en educatieve opleidingen dragen merkbaar en meetbaar bij aan 

de ontwikkeling en het welzijn van de burgers. Er is extra aandacht voor muziek- en 

bewegingsonderwijs. Laaggeletterdheid en digibetisme zijn aangepakt en 

teruggedrongen.  
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6. Leefbaarheid en groen. 
 

Oisterwijk nu. 

De gemeente heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de leefbaarheid van de buurten en 

wijken. Er zijn steeds meer wijkraden en vanuit de gemeente buurtcoördinatoren. De 

meldlijn buurtbeheer, een initiatief van PGB, functioneert naar wens.  

Oisterwijk en Moergestel hebben een bloeiend verenigingsleven. Als gevolg van de 

vergrijzing staat het ledenaantal wel onder druk. Jongeren maken er te weinig gebruik 

van. De individualisering van de samenleving is een bedreiging voor het ledenbestand.  

Oisterwijk profileert zich als de Parel in ’t groen! Met de herinrichting van de Voorste 

Stroom heeft het centrum van Oisterwijk een kwaliteitsimpuls gekregen. Groen en de 

pleinen in de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, verliezen echter hun 

aantrekkingskracht door slecht onderhoud en beheer. Op enkele plekken is er zelfs 

sprake van verloedering en dat tast de leefbaarheid van de kernen aan. 

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Wijkraden faciliteren. 

Partij Gemeente Belangen wil de wijkraden in hun functioneren ondersteunen, zodat zij 

meer voor hun wijk kunnen betekenen. Wijkontwikkelingsplannen, groenbeheer, 

uitbreiding en een beter beheer van speelplekken en het verbeteren van de veiligheid 

zijn belangrijke aandachtspunten. Partij Gemeente Belangen gaat met de beschikbare 

openbare ruimte zorgvuldig om. Voor de invulling daarvan wordt bij de burgers een 

breed draagvlak gecreëerd. De gemeente gaat tenminste een keer per jaar met de 

wijkraden in gesprek over de leefbaarheid in de wijk. PGB wil stimuleren dat er meer 

wijkraden komen en dat Moergestel een eigen dorpsraad krijgt. De betrokkenheid kan 

toenemen indien de wijkraden over een eigen budget beschikken voor het realiseren van 

voorzieningen of verbeteringen in de wijk. 

Naast de inzet van politie en BOA’s wil PGB investeren in buurtbemiddeling met ervaren 

buurtbemiddelaars. Die kunnen een hoop ellende voorkomen en de sociale cohesie in de 

wijken bevorderen.  

 

Verenigingen ondersteunen. 

Partij Gemeente Belangen vindt een bloeiend verenigingsleven van zeer groot belang, 

omdat het bijdraagt aan de sociale samenhang in buurten en wijken Daarvoor moeten 

verenigingen over betaalbare en adequate accommodaties kunnen beschikken. PGB wil 

dat de Tiliander en Den Boogaard daarvoor meer beschikbaar en betaalbaar zijn.  

Subsidieverstrekking zal primair gericht worden op activiteitensubsidies. Hierbij worden 

accenten gelegd ten aanzien van sport en cultuur en op specifieke doelgroepen zoals 

jongeren, gehandicapten en ouderen uit de eigen gemeente.  

 

Goed onderhouden groen. 

Partij Gemeente Belangen wil een functiegerichte en kindvriendelijke inrichting van de 

openbare ruimte met veel groen. Dat groen krijgt een beschermende status. Voor 

woningbouw of het aanleggen van infrastructuur, wordt geen groen opgeofferd, zonder 

compensatie in of nabij de betreffende wijk. 

Partij Gemeente Belangen wil het groenonderhoud verbeteren op basis van 

beeldkwaliteitplannen. PGB pleit voor een gedifferentieerde invulling van het 

groenbeheer, van ecologisch beheer in de buitengebieden waar de natuur haar gang kan 

gaan, overlopend naar parkachtig groenbeheer in het centrum van de kernen Oisterwijk 

en Moergestel. PGB wil functioneel groen en kindvriendelijk waar dat kan. Het doel is dat 

de burgers en bezoekers echt tevreden zijn over de groene uitstraling van Oisterwijk.  

 

Pleinen centraal in de wijk. 

Partij Gemeente Belangen wil extra aandacht voor de pleinen in onze gemeente. Die 

kunnen letterlijk een centraal punt zijn als het om de leefbaarheid gaat. Daarom krijgen 

naast het nieuwe Lindeplein, ook het Pannenschuurplein en het St. Janplein extra 

aandacht. Maar ook de kleinere pleintjes en speelgelegenheden moeten veel beter 
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worden onderhouden. Zo nodig worden ze opgeknapt en daarmee aantrekkelijker voor de 

burgers. Het opknappen, herinrichten en vergroenen van Pannenschuurplein en het Sint 

Jansplein staan bij PGB hoog op de prioriteitenlijst. 

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken is dat elke wijk een wijkraad 

heeft en Moergestel een dorpsraad. De burgers worden actief betrokken bij de 

leefbaarheid van hun wijk en de gemeente stelt met hen jaarlijks een verbeterplan op. 

Wijkraden realiseren met de burgers samen verbeteringen in de openbare ruimte zoals 

speelgelegenheden voor kinderen en jeugdigen. Ze beschikken over een eigen budget.  

Wijkbewoners nemen volop deel aan het verenigingsleven en de verenigingen beschikken 

over betaalbare accommodaties waaronder Tiliander en Den Boogaard. 

De burgers zijn trots op het groen in hun wijk en Oisterwijk, als de Parel in ’t Groen, is 

over enkele jaren een van de groenste en schoonste gemeenten van Nederland. Ook de 

pleinen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de wijken. Zij worden goed 

onderhouden en het Pannenschuurplein en het Sint Jansplein krijgen een opknapbeurt.  

 

 
7. Sport, cultuur en recreatie. 
 

Oisterwijk nu. 

De recreatieve voorzieningen voldoen niet overal aan de eisen van de moderne recreant. 

Oisterwijk trekt veel dagrecreanten met de vele evenementen, georganiseerd in de 

centra van Oisterwijk en Moergestel.  

De gemeente Oisterwijk beschikt met de Tiliander en Den Boogaard over twee 

belangrijke en moderne cultuurhuizen. De kosten voor de gebruikers zijn echter hoog. 

Het natuurtheater heeft dringend behoefte aan een stevige opknapbeurt.  

Oisterwijk beschikt over goede sport- en matige zwemvoorzieningen. Toch voldoet 

sportcomplex de Leye niet meer aan de eisen van deze tijd en hier en daar is ook  de 

capaciteit ontoereikend. De exploitatie van buitenbad het Staalbergven gaat gepaard met 

hoge kosten. Het culturele erfgoed, waaronder veel monumenten, staat onder druk van 

verwaarlozing en slecht onderhoud. 

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Goede sportvoorzieningen. 

Partij Gemeente Belangen wil in Oisterwijk, voor het onderwijs, de locale verenigingen en 

het recreatief en therapeutisch zwemmen, een nieuw functioneel zwembad realiseren. De 

locatie wordt met de burgers afgestemd. Met Natuurmomenten wil PGB overleg voeren 

over de toekomst en bestemming van het Staalbergven. De voorkeur van PGB gaat uit 

naar een combibad (binnen- en buitenbad) op die locatie. We streven na dat Sporthal de 

Leye wordt vervangen door een moderne sporthal op D’n Donk.  

Partij Gemeente Belangen bevordert actief dat jongeren en senioren meer gaan sporten. 

Op kleinere schaal kan dat in de brede scholen. Daar kunnen ook denksporten worden 

beoefend. Ook andere vormen van lichaamsbeweging, vooral in de open lucht, krijgen 

meer prioriteit. Een sportraad en het subsidiebeleid ondersteunen de belangen van de 

sporters in onze gemeente. 

 

Meer aandacht voor cultuur. 

Partij Gemeente Belangen vraagt meer aandacht voor cultuuruitingen binnen onze 

gemeente en zal lokale initiatieven ondersteunen. Bundeling van krachten en 

samenwerking in een op te richten cultuurraad bevordert de aandacht voor cultuur. 

PGB wil dat de bibliotheek en het muziekonderwijs bijdragen aan de culturele vorming 

van de inwoners. Anderzijds vragen die van de gemeente een grote financiële bijdrage 

waarbij het aantal leden een dalende tendens vertoont. Wij willen meer concrete 

prestatieafspraken maken, de kosten terugdringen en meer afstemmen op het gebruik.  
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Betaalbare cultuurcentra. 

Partij Gemeente Belangen wil ook de kosten van de Tiliander en Den Boogaard 

terugdringen. Een meer commerciële exploitatie ter ondersteuning daarvan, wijzen wij 

niet af. Ook privatisering is zeker een van de mogelijkheden die moet worden 

onderzocht. Daarbij blijft voor PGB het uitgangspunt dat de cultuurcentra er primair zijn 

voor de Oisterwijkse en Moergestelse verenigingen. Die moeten zich in de Tiliander en 

Den Boogaard echt thuis kunnen voelen.  

 

Cultureel erfgoed. 

PGB streeft naar het behoud en een beter beheer en onderhoud van het cultureel erfgoed 

binnen onze gemeente. Dat geldt nadrukkelijk voor de waardevolle historische gebouwen 

op het KVL terrein en de stoommachine in het bijzonder. Daarbij wordt nadrukkelijk 

gezocht naar ondersteunende subsidiemogelijkheden en bijdragen van burgers.  

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen nastreeft is dat burgers en recreanten 

kunnen genieten van betaalbare en kwalitatief goede sport en recreatiemogelijkheden en 

daar ook daadwerkelijk gebruik van maken. De gemeente beschikt over een combibad en 

op D’n Donk is een nieuwe moderne sporthal gebouwd. 

Er is een cultuurraad opgericht en de cultuurcentra de Tiliander en Den Boogaard zijn 

betaalbaar en vormen echte centra voor de verenigingen uit onze gemeente. Ook de 

bibliotheek en de muziekschool dragen bij aan de culturele vorming van jongeren en 

volwassenen. Cultuuruitingen en het culturele erfgoed, in het bijzonder op het KVL 

terrein,  hebben de uitstraling die past bij en aansluit op het imago van Oisterwijk als 

Parel in ’t Groen. 

 

 

8. Ruimtelijke ordening, natuur en milieu. 
 

Oisterwijk nu. 

Oisterwijk teert wat de natuur betreft vooral op de aantrekkingskracht van de bossen en 

de vennen. Die maken deel uit van het grotere natuurgebied het Groene Woud, waarvan 

de toegankelijkheid beter kan.  

Oisterwijk beschikt niet over actuele bestemmingsplannen. Dat leidt tot onzekerheid bij 

de burgers en ook het aantal procedures neemt daardoor toe. In het buitengebied van 

Oisterwijk neemt de landbouw af. Veel voormalige boerderijen hebben de bestemming 

‘wonen’ gekregen. Voormalige bedrijfsgebouwen zijn nog niet afgebroken, waardoor de 

verstening van het buitengebied niet is afgenomen.  

Oisterwijk heeft een milieustraat die klein is, beperkte openstellingstrijden heeft en niet 

centraal in de gemeente ligt. Diftar is ingevoerd en dat heeft veel zwerfafval veroorzaakt.  

Oisterwijk heeft een systeem van afvalscheiding, waarbij aan de bron gescheiden wordt. 

De kosten van afvalverwerking worden steeds hoger. 

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

De natuur met bossen en vennen. 

Partij Gemeente Belangen wil de natuur koesteren en beschermen. Binnen de ecologische 

hoofdstructuur met haar verbindingszones heeft de natuur het primaat. PGB streeft na de 

bescherming te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Daarom wordt geluidsoverlast 

teruggedrongen en geldt voor bepaalde gebieden dat zij in de nacht donker zijn. 

Organisaties die zich daarvoor inspannen krijgen de steun van PGB.  

De bossen en vennen zijn ook in het kader van recreatie van groot belang. Daarom wil 

PGB ook de toegankelijkheid van de bossen, heiden en vennen verbeteren, waarbij de 

wandelaars en fietsers worden gefaciliteerd. 
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Actuele bestemmingsplannen. 

Partij Gemeente Belangen zorgt zo spoedig mogelijk en blijvend, voor actuele en heldere 

bestemmingsplannen voor de hele gemeente. Daarin wordt uitsluitend geregeld wat echt 

noodzakelijk is in het kader van natuur en milieu, leefbaarheid, wonen en bedrijvigheid. 

Grootschalige intensieve veeteelt in Landbouw Ontwikkeling Gebieden (LOG’s) staat 

steeds meer ter discussie. PGB wil de resultaten van nu lopende onderzoeken naar de 

effecten op de gezondheid van mensen afwachten, alvorens uitbreiding toe te staan. 

 

Geen verstening buitengebied. 

Partij Gemeente Belangen wil voorkomen dat voormalige agrarische bedrijven vervallen 

en verloederen en tegelijkertijd de kwaliteit van het buitengebied stimuleren. Dat kan 

door de landschappelijke aantrekkelijkheid te verhogen, en daarbij de mogelijkheden, 

recreatief en bedrijfsmatig, te vergroten. Nieuwe woningen bouwen wil PGB zo veel 

mogelijk beperken, maar kleine uitbreidingen wel toestaan, o.a. ten behoeve van 

mantelzorgwoningen, waarbij kinderen voor hun ouders kunnen zorgen. 

Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat de verstening van het buitengebied niet of 

nauwelijks toeneemt en/of dat milieu- en natuurwinst wordt behaald. 

PGB zal de mogelijkheden van het reconstructiebeleid benutten. Mogelijkheden zijn: 

wonen, gastenverblijf, zorgverlening, recreatief wonen en kleine ambachtelijke bedrijfjes. 

Permanente bewoning van vakantiehuizen zal niet worden toegestaan. 

 

Heukelom blijft groene buffer. 

Het is van belang dat er een groene buffer blijft tussen stad en platteland. De gebieden 

ten noorden en ten westen van Oisterwijk vormen een groene verbindingszone tussen 

twee grote natuurgebieden in Brabant; het Groene Woud en de Loonse en Drunense 

Duinen. Daarom wil PGB borgen dat Heukelom de groene buffer blijft, die het nu al is.  

 

Milieu en afval. 

Partij Gemeente Belangen wil meer aandacht voor het voorkomen van afval en het 

hergebruik van goederen. Goederen die geschikt zijn voor hergebruik, kunnen gratis ter 

verwerking worden aangeboden.  

De mogelijkheden om afval gescheiden aan te leveren worden verruimd. PGB wil dat de 

milieustraat ruimere toegangstijden krijgt, beter toegankelijk wordt en beter inspeelt op 

het aanbod. PGB wil het gratis aanbieden van gescheiden afval uitbreiden met plastic, 

blik en groenafval. Daardoor zal ook het zwerfafval worden teruggedrongen.  

De gemeente dient te streven naar zo laag mogelijke kosten van afvalverwerking, 

kostendekkend, waarbij de vervuiler betaalt.  

Onderzocht wordt of de bestaande milieustraat kan worden verplaatst naar een meer 

centrale plaats of dat ook in Moergestel een aanvullende voorziening wordt ingericht. 

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

In de bossen, de hei en de vennen heeft de natuur het primaat. Heukelom vormt een 

groene verbindingszone en de buffer tussen dorp en stad. 

Partij Gemeente Belangen wil bereiken dat er actuele bestemmingsplannen zijn en 

blijven. Die vormen de basis voor een verzorgde indruk van de gemeente en het 

buitengebied in het bijzonder. Verloedering van het buitengebied wordt aangepakt en 

bouwen is alleen mogelijk als ten aanzien van verstening, natuurwinst kan worden 

behaald.  

Burgers worden optimaal gefaciliteerd bij het gescheiden aanbieden van afval en zijn 

tevreden over de prijs/prestatieverhouding van de afvalverwerking. Daartoe willen wij 

een meer centraal gelegen milieustraat of een aanvullende voorziening in Moergestel.  
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9. Werkgelegenheid en toerisme. 
 

Oisterwijk nu. 

De economische crisis gaat ook aan Oisterwijk niet voorbij. De gevolgen zijn nu al 

zichtbaar met een dalende koopkracht en een groeiend aantal werklozen. Dat heeft 

gevolgen voor de bedrijven en de winkels in Oisterwijk. Maar ook voor individuele 

burgers die hun kansen op de arbeidsmarkt zien slinken. Oisterwijk doet nog te weinig 

om hen te ondersteunen. Oisterwijk werkt op enkele terreinen samen met 

ondersteunende partners, waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft. Veelal is 

onduidelijk welke concrete tegenprestatie daar tegenover staat. Dat maakt sturing door 

de gemeente welhaast onmogelijk. 

Er worden nog te veel beperkingen opgelegd met betrekking tot het vestigen van 

bedrijven. Toerisme is een belangrijke motor voor de werkgelegenheid in onze gemeente. 

SPOT, de Stichting Promotie Oisterwijk in de Toekomst boekt nog te weinig resultaten. 

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Goed ondernemingsklimaat. 

Partij Gemeente Belangen wil de lokale economie stimuleren. Dat kan doordat de 

gemeente investeringen naar voren haalt en rekeningen sneller betaalt. Niet alleen met 

de vertegenwoordigende organisaties, maar ook met de bedrijven zelf, worden 

gestructureerd goede contacten onderhouden. PGB wil dat het bedrijfsleven tijdig wordt 

betrokken bij nieuwe plannen en het oplossen van knelpunten. Belemmeringen voor het 

opzetten of uitbreiden van ondernemingen worden zo veel mogelijk weggenomen. Wij 

willen één duidelijk aanspreekpunt voor alle ondernemingen in Oisterwijk: het 

“bedrijvenloket”.  

PGB wil zo veel als mogelijk vergunningen schrappen of deze omzetten in algemene 

regels. Maak ze zaak- in plaats van tijdsgebonden, zodat jaarlijkse verlenging overbodig 

wordt. Vergunningen worden zo snel mogelijk afgegeven. 

 

In Oisterwijk heeft de detailhandel een belangrijke en bovenlokale functie. De 

aantrekkingskracht van het centrum en het winkelgebied wil PGB borgen met goed 

onderhoud van de openbare ruimte, een goede toegankelijkheid en goede 

parkeervoorzieningen voor fietsers en auto’s. Ook willen we nagaan of een autovrije 

Dorpsstraat daaraan kan bijdragen. De markt neemt in Oisterwijk een aparte plaats in en 

PGB wil dat die aanvullend is, op het bestaande winkelaanbod in het centrum.  

 

Bedrijfshuisvesting. 

PGB wil verloedering van de bestaande bedrijventerreinen tegen gaan. Daarover worden 

met de ondernemers afspraken gemaakt en worden ook voor de bedrijventerreinen 

beeldkwaliteitplannen ontwikkeld. Daarnaast wil PGB een goede bereikbaarheid en 

voldoende parkeerfaciliteiten.  

Ook minder criminaliteit en meer veiligheid zijn belangrijke thema’s voor een goed 

ondernemersklimaat. Wij willen dat de politie meer prioriteit toekent aan het bestrijden 

van criminaliteit. En ook stimuleren dat bedrijven samen werken aan het Keurmerk Veilig 

Ondernemen voor Winkelgebieden en Bedrijventerreinen. De experimentenwet Bedrijven 

Investeringszones kan in overleg worden ingezet voor meer beveiliging en het stimuleren 

van aanvullingen op het huidige voorzieningenniveau.  

 

Toerisme en vrije tijd. 

Partij Gemeente Belangen wil meer aandacht voor de lokale toeristische en 

vrijetijdssector en de horeca. Met de betrokken ondernemers zal een visie op de 

toekomst worden ontwikkeld. Voor de uitgaansgebieden wil PGB extra aandacht voor de 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.  

Goed onderhouden fiets- en voetpaden vergroten de aantrekkelijkheid van Oisterwijk 

voor de eigen burgers en voor recreanten en toeristen.  
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Met SPOT worden afspraken gemaakt om de promotie van Oisterwijk te intensiveren, 

waarbij het accent ligt op de kwaliteiten van de gemeente Oisterwijk op het gebied van 

natuur, cultuur, wandelen, fietsen, ontspannen, wonen en winkelen. 

 

Evenementen.  

PGB hanteert als uitgangspunt dat de kosten van evenementen financieel worden 

gedragen door de belanghebbende ondernemers en de consumenten die hier gebruik van 

maken. De gemeente ondersteunt door het beschikbaar stellen van de openbare ruimte 

en biedt daarbij facilitaire ondersteuning.  

 
Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen nastreeft is dat van een aansprekende 

recreatieve gemeente, met hoogwaardige horeca, een aantrekkelijk winkelbestand en 

met aansprekende evenementen. Dat draagt bij aan de werkgelegenheid, zowel in 

Oisterwijk als in Moergestel. Er zijn representatieve en veilige bedrijventerreinen met 

goede faciliteiten. Er heerst een goed ondernemingsklimaat met minder regels en een 

snelle afgifte van vergunningen. Ondernemers hebben één aanspreekpunt, het 

bedrijvenloket, en worden tijdig betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. SPOT draagt 

Oisterwijk breed uit als plezierige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.  

 

 
10. Verkeer, parkeren en openbaar vervoer. 
 

Oisterwijk nu. 

De afwikkeling van het verkeer in en om Oisterwijk levert steeds meer problemen op. Op 

de N65 van Tilburg naar Den Bosch, met een groot aantal gelijkvloerse kruisingen en op 

de A58 van Tilburg naar Eindhoven, zijn dagelijks files. Veel automobilisten zoeken een 

sluiproute door Moergestel en via Oisterwijk en Heukelom. De wijk Pannenschuur mist 

een goede ontsluiting. 

Oisterwijk heeft een goed gebruikt spoorwegstation aan de verbinding Tilburg-Eindhoven. 

De toenemende intensiteit zorgt voor frequent en langdurig gesloten 

spoorwegovergangen en voor veel oponthoud van het overige verkeer.  

Een knelpunt is ook de parkeeroverlast in de kernen Oisterwijk en Moergestel. Die wordt 

in Oisterwijk veroorzaakt door het betaald parkeren en te weinig ruimte voor lang-

parkeerders rond het centrum. In Moergestel biedt het Sint Jansplein vaak een blikken 

indruk. De wegen, fiets- en voetpaden in Oisterwijk vertonen achterstallig onderhoud. 

Het fietspad langs de Heusdensebaan is verzakt en dat naar Haghorst is er nog niet.  

De (verkeers)veiligheid in en om de schoolgebouwen is nog onvoldoende en vraagt 

blijvend extra aandacht.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Op weg in Oisterwijk en Moergestel. 

Partij Gemeente Belangen wil een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek en 

dat vergt een lange adem en veel overleg op regionaal niveau. Ombouw van de N65 tot 

snelweg en verbreding van de A58 vragen nog veel tijd.  

Lokaal wil PGB een gedegen onderzoek naar een westelijke rondweg met aansluiting op 

de weg Tilburg-Den Bosch. Die moet bijdragen aan een betere ontsluiting van de wijk 

Pannenschuur en het verminderen van het sluipverkeer. Voorwaarde is dat Heukelom 

niet onnodig extra wordt belast met doorgaand verkeer.  

 

De toegang tot Oisterwijk vanuit het noorden moet worden verbeterd. Bij de ontwikkeling 

van het KVL terrein wil PGB dat rekening wordt gehouden met het aanleggen van een 

tunnel onder het spoor voor zowel auto’s als fietsers. In het centrum van Oisterwijk 

krijgen de fietsers en voetgangers voorrang. De proef om de Dorpsstraat autovrij te 

maken moet er nu echt komen.  
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Ook in Moergestel is sprake van veel verkeersoverlast in het centrum. PGB wil op de 

korte termijn, met de herinrichting van het centrum, de doorstroming bevorderen. 

Anderzijds willen wij een ontmoedigingsbeleid voeren en daarmee het onnodige 

vrachtverkeer uit de kern weren. Voor de lange termijn willen we onderzoek naar een 

mogelijke rondweg Moergestel. 

 

Parkeren. 

Partij Gemeente Belangen wil dat de werkers in de centra van de kernen hun auto of op 

eigen terrein, of aan de rand van de kernen parkeren. De gemeente heeft daarbij een 

voorbeeldfunctie en dus wil PGB dat dit ook voor de eigen ambtenaren geldt. Zij kunnen 

hun auto aan de Spoorlaan parkeren indien de gemeente de parkeerplaats daarvoor 

beschikbaar stelt. Ook andere opties zijn bespreekbaar, maar moeten passen binnen het 

parkeerbeleid dat de gemeente voorstaat.  

Wij willen dat op het KVL terrein voor langparkeerders een terrein worden ingericht. 

Betaald parkeren zal in Oisterwijk zonodig worden uitgebreid. Dat mag echter niet leiden 

tot extra overlast buiten de centra van de kernen.  

PGB heeft voorkeur voor tarifering naar daadwerkelijk gebruik. De hoogte van de 

parkeertarieven blijft wat ons betreft de komende vier jaar op het huidige niveau. 

Voor Moergestel zal worden bezien of door middel van regulering de parkeeroverlast op 

het Sint Jansplein kan worden beperkt. 

 

Openbaar vervoer. 

Goed openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit van burgers. Dat 

geldt zowel voor trein en bus, maar zeker ook voor de kleinschaligere vormen zoals 

buurtbus en deeltaxi. Het NS station zou meer het centrale punt moeten zijn, van waar 

uit goede aansluitingen mogelijk zijn op de gewenste bestemmingen. Voor bijzondere 

situaties, zoals het vervoer van jeugdigen in het weekend, worden specifieke oplossingen 

gezocht. Het treinverkeer deelt Oisterwijk in tweeën. PGB wil op de korte termijn nagaan 

of een of meer onderdoorgangen voor auto’s, fietsers en voetgangers mogelijk zijn.  

De toegang naar het centrum van Oisterwijk, straks ook de verbinding naar het KVL 

terrein, wordt als eerste onderzocht en aangepakt. PGB wil ook dat de kruising van de 

Pannenschuurlaan met het spoor ongelijkvloers wordt.  

 

Fietsen en wandelen. 

Partij Gemeente Belangen wil meer faciliteiten voor voetgangers en fietsers. De routes 

naar en van de scholen krijgen prioriteit. Er is grote behoefte aan beter onderhouden 

fiets- en wandelpaden. Dat geldt met name voor de fietspaden Heusdensebaan en ook in 

de natuurgebieden. PGB wil meer fietsenstallingen in de centra van Oisterwijk en 

Moergestel. Daarmee wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. De promotie van 

Moergestel als fietsdorp wordt van harte ondersteund. Het fietspad naar Haghorst moet 

er nu echt komen. 

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil bereiken is op de behoefte gericht van 

openbaar vervoer en van goed toegankelijke centra van Oisterwijk en Moergestel.  

PGB wil een masterplan voor het verkeer in en om Oisterwijk. Daarbij zet PGB in op 

beperking van het sluipverkeer door te zorgen voor een betere doorstroming op de 

belangrijkste toegangswegen N65 en A58. Voor een betere aansluiting wordt nagegaan 

of het aanleggen van een rondweg zowel in Oisterwijk als in Moergestel zinvol is.  

Het centrum van Oisterwijk wordt beter toegankelijk door het aanleggen van twee 

tunnels onder het spoor, bij het KVL terrein en bij de Pannenschuurlaan. 

Parkeren is in Oisterwijk al duur genoeg en PGB wil meer mogelijkheden voor gratis lang 

parkeren buiten het centrum.  

De faciliteiten voor de fietsers zijn uitgebreid en ook de scholen zijn per fiets goed en 

veilig bereikbaar. De paden voor voetgangers en fietsers worden goed onderhouden. Het 

fietspad naar Haghorst is aangelegd en het fietspad Heusdensebaan is opgeknapt.  
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11. Financiën en de lasten voor de burgers. 
 

Oisterwijk nu. 

De gemeente leeft op te grote voet en ook de financiële crisis heeft grote gevolgen voor 

de meerjarenbegroting van Oisterwijk. De burgers hebben in de afgelopen jaren fors 

bijgedragen aan een sluitende begroting. Niet alleen door een extra verhoging van de 

OZB, maar ook door het beleid om extra kosten te dekken met verhoging van heffingen. 

Oisterwijk is voor de burgers een dure gemeente. 

Binnen de organisatie is er onvoldoende aandacht voor het werven van subsidies en voor 

maatregelen die de effectiviteit en efficiency bevorderen. Nieuw beleid leidt bijna 

automatisch tot hogere uitgaven. Voor bezuinigingen is geen oog. Op de inzet van 

externe adviseurs en deskundigen staat geen enkele rem. Dat heeft geleid tot een forse 

aantasting van reserves en voorzieningen. Incidentele meevallers zijn aangewend om 

structurele uitgaven te bekostigen. 

Daarbij ontbreekt het aan een transparante financiële verantwoording. De raad heeft 

kaders gesteld, maar telkens worden die (te) breed uitgelegd en anders toegepast. Dat 

komt de inzichtelijkheid van de financiële rapportages aan de raad niet ten goede.  

 

Partij Gemeente Belangen: samen kom je verder! 
 

Naar een sluitende begroting. 

Partij Gemeente Belangen wil dat de meerjarenbegroting structureel sluitend is, waarbij 

er evenwicht is tussen de beoogde maatschappelijke doelen en de daarmee gepaard 

gaande kosten. Indien nodig wordt de tering naar de nering gezet.  

Wij zullen er voor zorgen dat de gemeente meer werk maakt van het verwerven van 

subsidies en willen daarbij gebruik maken van een subsidie deskundige. Meer aandacht 

voor het benutten van subsidiemogelijkheden is een must. 

 

Het beperken van de inzet van externen moet leiden tot forse besparingen. Ook worden 

de organisatiekosten teruggedrongen door meer doelgericht te werken en geen onnodige 

onderzoeken uit te voeren. Het accent moet worden verlegd van vernieuwing naar 

verbetering en van onderzoeken naar uitvoering. Aan samenwerking met derden wordt 

de voorwaarde verbonden dat de kosten daarbij afnemen.  

De begrotingsdiscipline dient sterk te verbeteren, zodat onverwachte en forse 

overschrijdingen tot het verleden behoren. Daartoe pleit PGB voor meer aandacht voor 

“business control”, iemand die de juiste vragen stelt en zodat de doeltreffendheid en de 

doelmatigheid van de organisatie wordt verstevigd. 

 

Reserves verstreken. 

Voorzieningen worden aangewend voor het beoogde doel en komen als incidentele baten 

ten gunste van de algemene reserve, indien de reden voor de voorziening is vervallen. 

PGB wil voorkomen dat onnodig potjes worden gevormd. 

Uitgangspunt is dat de reserves alleen met toestemming van de raad worden 

aangesproken en niet worden aangewend voor structurele uitgaven. Ze blijven een 

voldoende buffer vormen in het kader van het weerstandsvermogen van de gemeente. 

Pas dan kunnen de middelen eenmalig worden ingezet voor speerpunten van beleid.  

 

Beperkte lasten voor de burgers. 

Partij Gemeente Belangen zal de lasten voor de burgers zo veel mogelijk beperken, 

waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij 

willen een meer directe koppeling aan de bron van de vervuiling of van de dienst. Een 

voorbeeld zijn de vaste lasten als onderdeel van de rioolheffing. Die wil PGB ten laste van 

de eigenaren van woningen brengen.  

Het opleggen van belastingen en/of heffingen om burgers te dwingen bepaalde 

maatregelen te nemen wijst PGB af. Wij zetten in op het belonen van goed gedrag, zoals 

het gescheiden aanleveren van afval en een lager tarief bij minder afvalwater.  
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De verwachte algemene economische ontwikkelingen worden niet afgewenteld op de 

burgers. PGB wil niet dat de lasten voor de burgers in de komende vier jaren bovenmatig 

stijgen. Een stijging blijft beperkt tot de jaarlijkse inflatie.  

 

Grondbedrijf geen melkkoe. 

Het grondbedrijf is ondersteunend aan andere beleidsdoelen, is geen financiële melkkoe 

en het beleid is dus niet gericht op winstmaximalisatie. Speciale doelgroepen zoals 

starters krijgen de mogelijkheid om zelf te bouwen op grond, die de gemeente tegen een 

gereduceerde prijs zal aanbieden. Daartoe wil PGB aanpassing van het gronduitgifte 

beleid en het grondprijsbeleid. Partij Gemeente Belangen wil dat alle incidentele 

opbrengsten uit het grondbedrijf van de gemeente, worden gestort ten gunste van de 

algemene reserve.  

 

Transparante heffingen en leges. 

Op de gemeentelijke website wil PGB een totaal overzicht van alle gemeentelijke 

belastingen, heffingen en leges. Heffingen en leges zijn een tegemoetkoming van de 

kosten die een goed functionerende gemeente, voor het leveren van de betreffende 

dienst moet maken. Uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt.  

PGB is voorstander van het afschaffen dan wel beperken van de leges bij 

vergunningverlening en wil voor de overige leges een uniforme en transparante 

berekeningsmethode.  

 

Heldere verantwoording. 

Partij Gemeente Belangen wil dat gestelde financiële kaders daadwerkelijk worden 

nageleefd. De financiële rapportages bieden heldere sturingsinformatie. Alleen dan 

kunnen door de raad verantwoord keuzes worden gemaakt en pas dan kan de raad, als 

vertegenwoordiger van alle burgers, haar controlerende rol goed invullen. De richtlijnen 

voor de financiële verslaglegging en de informatievoorziening worden eenduidig in de 

financiële verordening vastgelegd.  

 

Ook wat betreft het te voeren beleid wil PGB dat het primaat weer bij de raad komt te 

liggen. Eenduidige kaderstelling vormt daarvoor de basis. De uitvoering van het beleid 

wordt gemandateerd, maar de huidige regeling wil PGB zodanig aanpassen dat 

belangrijke besluiten en/of afwijkingen op het beleid, steeds aan de raad moeten worden 

voorgelegd. Daarover moeten duidelijker afspraken worden gemaakt.  

 

Het doel van Partij Gemeente Belangen. 
 

Het resultaat dat Partij Gemeente Belangen wil realiseren is dat gemeente financieel 

gezond is, op korte en op langere termijn. De reserves vormen een voldoende buffer.  

De lasten voor de burgers worden niet bovenmatig verhoogd. Een stijging blijft beperkt 

tot de jaarlijkse inflatie. Uitgangspunten zijn verder het belonen van goed gedrag, de 

vervuiler betaalt en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.  

De gemeente heeft de tering naar de nering gezet en begrotingsoverschrijdingen tot een 

minimum beperkt. De inhuur van externen is sterk teruggedrongen en de organisatie 

richt zich meer op een efficiënte realisatie van het te voeren beleid.  

Extra aandacht voor het werven van subsidies heeft gezorgd voor extra inkomsten.  

Het grondbedrijf is geen melkkoe en incidentele opbrengsten worden gestort in de 

algemene reserve.  

De raad beschikt over een heldere financiële verslaglegging, op basis waarvan door de 

raad verantwoord richting kan worden bepaald. De mandaatregeling is herzien. 


