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Speerpunten van Partij Gemeente Belangen (PGB)    

 

Samen kom je verder! 
Al sinds jaar en dag staan bij onze partij de leefbaarheid en veiligheid in uw eigen leefomgeving 

centraal. In onze ogen weet niemand beter wat er speelt in de buurt dan u als inwoner zelf. En dat kan 

verschillen per dorp, buurt en wijk. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. Dit moet in onze ogen ook 

zo blijven. Dat vergt maatwerk. Daarom zijn voor PGB, als lokale politieke partij, uw wensen en 

behoeften leidend bij de te varen koers. Wij vinden dat de gemeente samen met u moet zoeken naar 

oplossingen, voor de problemen waar we als samenleving mee te maken hebben. Dan kan je denken 

aan de vergrijzing (steeds meer ouderen) en de ontgroening (steeds minder jongeren). Maar ook aan  

de individualisering en aan de economische crisis. We moeten met zijn allen het hoofd bieden aan deze 

ontwikkelingen, voor onszelf maar ook voor onze kinderen. Alleen op die manier kunnen we prettig 

wonen, werken en recreëren in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. We moeten samen werken aan de 

toekomst, want samen kom je verder! 

 

Hierna hebben wij onze speerpunten voor u op een rij gezet. Daarbij geven wij steeds eerst aan welk 

doel wij willen bereiken en daarna de manier waarop. In ons verkiezingsprogramma hebben wij dat 

uitgebreider beschreven. Daar staan ook onderwerpen in, die niet bij de speerpunten aan bod komen. 

Uitgangspunt daarbij is steeds dat we samen de klus moeten klaren. 

  

Speerpunt 1: De gemeente is er voor u. 
 

Wat willen we bereiken?  

Een behulpzame gemeente die actief met de inwoners in gesprek gaat en serieus met hun problemen 

omgaat. Die persoonlijk advies geeft en snel handelt. Betere communicatie aan de voorkant van een 

traject, voorkomt allerlei formele en juridische procedures. Dit vergt wel een andere basishouding op 

het gemeentehuis. Dus samen de vragen en problemen oplossen. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

� De gemeente luistert beter, neemt de inwoners serieus, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. 

� Als iets niet kan, licht de gemeente dit duidelijk toe, maar adviseert ook hoe het wel kan. 

� Inwoners worden actief en op tijd bij nieuwe ontwikkelingen betrokken en krijgen heldere 

uitleg over de gemaakte keuzes. 

� Je weet altijd, wie je (aan)vraag in behandeling heeft. En ook wanneer je antwoord krijgt. Dat 

antwoord is duidelijk en in begrijpelijke taal. 

� Overbodige en onnodige regels worden afgeschaft, waardoor doorlooptijden worden bekort. 

� De gemeentelijke website wordt duidelijker en completer. Je kunt digitaal producten afnemen 

en je eigen persoonlijke dossier inzien. 

� Ook aan de balie kunnen inwoners voor alle zaken terecht.  

� Bij burenruzies en discussies gaat de gemeente persoonlijk met de inwoners in gesprek. Zo 

nodig wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld.  

� Er komt een burgerpanel om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. 

 

 

Speerpunt 2: Woningen op maat. 
 

Wat willen we bereiken? 

Een woningaanbod dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners. Meer 

betaalbare woningen met een tuin voor zowel starters als senioren. Dit bevordert ook de doorstroming. 

Dat betekent vooral maatwerk leveren; doelgroepgericht bouwen. Bovendien willen wij een 

voortvarende aanpak van het KVL-terrein en het centrum van Moergestel, zodat de verloedering snel 

tot het verleden gaat behoren. Samen daadkrachtig aan de slag.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

� Het volkhuisvestingsbeleid gaat op de schop, er komt meer ruimte voor maatwerk, woningen 

op basis van de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners.  

� Betuttelende normen, voorwaarden en onnodige regels worden geschrapt. 

� Meer ruimte voor grondgebonden en betaalbare woningen.  

� De gemeente stimuleert individuele en gezamenlijke particuliere woningbouwinitiatieven door 

de verkoop van bouwgrond, direct aan de toekomstige bewoners.  

� Starters worden ondersteund met een starterslening of korting op bouwgrond. 

� Het Volkshuisvestingsfonds zetten we in voor meer betaalbare senioren- en starterswoningen. 
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� Voor ouderen worden er meer aangepaste woningen gebouwd, zoals mantelzorgwoningen en 

aangepaste seniorenwoningen in de buurt van zorgsteunpunt De Vloet.  

� Woonstichtingen richten zich primair op het bouwen en opknappen van sociale huurwoningen 

en woningen voor mensen met een beperking. 

� De gemeente voert een actief grondbeleid, zodat ze zelf meer grond verwerft voor het bouwen 

van grondgebonden woningen.  

� De gemeente neemt bij woningbouwontwikkelingen de regie in handen, ook als het gaat om 

gronden, in eigendom van anderen. Steeds streeft de gemeente na, inhoud te geven aan het 

bouwen voor diverse doelgroepen.  

 
Speerpunt 3: Prettig en veilig wonen.  
 

Wat willen we bereiken? 

Wij willen dat iedereen zich prettig voelt in zijn eigen vertrouwde leefomgeving. Goed onderhoud van 

het groen en de wegen, paden en pleinen draagt daaraan bij. Maar ook aandacht voor de natuur en 

een beter milieu. Daarnaast willen wij voor de veiligheid meer blauw op straat, daarvan gaat vooral 

een preventieve werking uit. Van belang is ook de verkeersveiligheid, de aanpak van het sluipverkeer 

en de parkeerproblemen in zowel Oisterwijk als Moergestel. Dat geeft samen een goed gevoel.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

� Verbetering van het groenonderhoud en de kwaliteit van het groen, met extra geld en een 

beter toezicht op de uitvoering.   

� Een goed verzorgde indruk van de parkjes, pleinen, speelplekken en trapvelden in de wijken.  

� Herinrichting van het Pannenschuurplein en het Sint Jansplein. 

� Geen achterstallig onderhoud van de wegen, fiets en wandelpaden. 

� Aanleg van een randweg om het sluip- en vrachtverkeer uit de kernen te weren. 

� Met een ongelijkvloerse kruising met het spoor, bij de Pannenschuurlaan en het KVL-terrein. 

� Verbetering van de parkeervoorzieningen en het parkeergedrag in de centra.  

� Met een fietspad naar Haghorst en het opknappen van het fietspad Heusdensebaan.  

� De natuur koesteren en Heukelom blijft de groene buffer tussen stad en platteland. 

� Een meer centraal gelegen milieustraat of een extra voorziening voor afval in Moergestel.  

� Extra aandacht voor de verkeersveiligheid in wijken en rond scholen. 

� Met zichtbare wijkagenten en een bereikbare politiepost in Oisterwijk. En het inzetten van 

Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor allerlei kleine ergernissen zoals hondenpoep, 

afvaldumpingen, fout parkeren, vandalisme en burenoverlast. 

� Preventieve aanpak van jongerenoverlast met jongerenwerkers. 

 

Speerpunt 4: Iedereen doet mee! 
 

Wat willen we bereiken? 

Wij willen de participatie bevorderen, zodat in onze gemeente iedereen mee kan doen, op zijn of haar 

manier. Dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan de gemeenschap, als werkende, vrijwilliger of 

bijvoorbeeld als mantelzorgers. Van jong tot oud, van arm tot rijk en van gezonde mensen tot mensen 

met een beperking. Want met elkaar kom je tot mooie resultaten.  

 

Hoe willen we dat bereiken? 

� De gemeente steunt kwetsbare groepen. Voor de gemeentelijke regelingen hanteren we een 

inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum. 

� Rechtvaardige en ruimhartige uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning.  

� De gemeente spant zich in om iedereen aan het werk te helpen en te houden, vooral jongeren. 

Dat kan door het aanbieden van stageplaatsen, arbeidsbemiddeling en sollicitatietrainingen. 

� De lokale economie wordt gestimuleerd met extra aandacht voor de bedrijventerreinen, de 

toeristische en vrije tijdssector en de horeca en winkelgebieden.  

� Gerichte ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers. 

� Extra aandacht voor de jeugd en jongeren, met een vast aanspreekpunt bij de gemeente. 

� De gemeente gaat op zoek naar eenzame ouderen en zoekt naar individuele oplossingen. 

� Ouderen met beginnende ouderdomsverschijnselen en dementie krijgen ondersteuning van een 

dementieconsulent. 

� Ouderen zetten hun kennis en ervaring in voor de gemeenschap. 

� Aanpak van laaggeletterdheid en bevorderen van computergebruik.  
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Speerpunt 5: Met elkaar het wij(k)gevoel.  
 

Wat willen we bereiken? 

We willen de sociale betrokkenheid in onze gemeente versterken. In de wijken is daarbij een 

belangrijke rol weggelegd voor de wijknetwerken in de brede scholen.  Een wijkraad in elke wijk en in 

Moergestel een dorpsraad, die met een eigen budget, de leefbaarheid versterken. Een bruisend 

verenigingsleven, dat beschikt over goede en betaalbare accommodaties en voorzieningen. Samen met 

een stimulerende gemeente zal dat de inwoners een echt wij(k)gevoel geven. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

� De ontwikkeling van brede scholen als onderwijsvoorziening en als ontmoetingsplek voor 

iedereen in de wijk, wordt daadkrachtig en voortvarend voortgezet.  

� De gemeente bevordert de samenwerking in de wijknetwerken tussen alle betrokken partijen. 
� Er komt een wijkraad in elke wijk, die de belangen behartigt van de wijkbewoners. In 

Heukelom blijft de buurtraad actief, in Moergestel komt een dorpsraad van de grond.  

� Deze raden krijgen de beschikking over een eigen budget om naar eigen inzicht de 

leefbaarheid in wijk te verbeteren. 

� De gemeente gaat jaarlijks in gesprek met de inwoners, om samen met hen voor de wijk een 

verbeterplan op te stellen en uit te voeren.  

� Het verenigingsleven beschikt over betaalbare en geschikte accommodaties en voorzieningen. 

� Ook Tiliander en Den Boogaard blijven beschikbaar en betaalbaar voor de verenigingen.  

� De gemeente stimuleert dat jongeren en senioren meer gaan sporten en bewegen. 

� Er komt een nieuwe moderne sporthal op D’n Donk. En een gecombineerd binnen- en 

buitenzwembad, mogelijk bij het Staalbergven.   

 
Speerpunt 6: Een gezond financieel beleid. 
 
Wat willen we bereiken? 

Wij willen jaarlijks een sluitende gemeentebegroting, waarbij de tering naar de nering wordt gezet. 

PGB wil dat kritisch naar de uitgaven wordt gekeken en dat de lasten voor de inwoners niet extra 

worden verhoogd. Uitgangspunten daarbij zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 

dragen en dat de vervuiler betaalt. Samen de lasten eerlijk delen. 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

� De verhoging van de lasten voor de burgers, zoals de OZB, het rioolrecht en de 

parkeertarieven, blijft beperkt tot de jaarlijkse indexatie. 

� De gemeente zet de tering naar de nering, de uitgaven worden afgestemd op de inkomsten.  

� Begrotingsoverschrijdingen behoren tot het verleden. 

� PGB wil bezuinigen door minder externen in te huren, het terugdringen van de eigen 

apparaatskosten en door doelgerichte samenwerking met andere gemeenten. 

� De gemeente haalt meer subsidies binnen, zo nodig door de inzet van een subsidiedeskundige.  

� De gemeente brengt de reserves weer op peil met incidentele inkomsten of door de uitgaven 

structureel te verlagen. 

 

Tot slot 
Dit zijn de speerpunten van Partij Gemeente Belangen (PGB). Wij gaan voor:  

• Een gemeente, echt voor de burgers, die luistert, helpt en adviseert. 

• Woningbouw op maat, vooral voor starters en senioren. 

• Prettig en veilig wonen, met nette wegen en mooi groen. 

• Een samenleving, waaraan iedereen kan meedoen,  

• Een echt wij(k)gevoel in dorpen, buurten en wijken  

• Een gezond financieel beleid, met lage lasten voor de burgers.  

 

Hier wil Partij Gemeente Belangen zich in de komende jaren sterk voor maken.  

Maar dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen.  

Samen met de gemeente en samen met u. 

 

 

Partij Gemeente Belangen  

-samen kom je verder- 
 


