
 

 



Verkiezingsprogramma Partij Gemeente Belangen 2014 – 2018 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 
 

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Partij Gemeente Belangen heeft 

nagedacht over haar koers en plannen voor de komende vier jaar. We hebben daarbij 

ook de mening van de inwoners van onze gemeente gevraagd en gekregen. De 

vertaalslag daarvan treft u aan in dit programma.  

 

Natuurlijk gaat u op 19 maart 2014 stemmen. Maar nog belangrijker is, dat u ook de 

komende vier jaar regelmatig uw stem laat horen! Want alleen zo kunnen we samen met 

u, uw stem meer invloed geven.  

 

Heeft u vragen of op- of aanmerkingen over het programma van PGB? Stuur die dan 

naar info@partijgemeentebelangen.nl. Wij gaan graag met u in gesprek.  

 

 

PGB wenst u veel leesplezier! 
 

Samen verder! 

Partij Gemeente Belangen 
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De visie van Partij Gemeente Belangen 
 

Partij Gemeente Belangen is een lokale politieke partij die inzet op de 

kracht van de samenleving en die actief burgerschap stimuleert.  
Met een gemeente die samen met de inwoners werkt aan een 
gemeenschap waarin het voor alle bewoners prettig wonen, werken en 

recreëren is.  
 

Niemand weet beter wat er speelt dan de inwoners zelf 

De visie van Partij Gemeente Belangen (PGB) is, dat niemand beter weet wat er speelt in 

de eigen leefomgeving, dan de inwoners zelf. Dat kan verschillen per dorp, wijk of buurt, 

elke woonomgeving heeft zijn eigen karakter. En dat moet in onze ogen ook zo blijven. 

Dit vraagt maatwerk en daarom wil PGB de inwoners als ervaringsdeskundigen zo veel 

mogelijk bij het reilen en zeilen van onze gemeente betrekken.  

 

Als lokale politieke partij komen wij op voor de lokale belangen van de inwoners van 

Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. We vinden dat de gemeente samen met de 

inwoners moet zoeken naar antwoorden op uitdagingen waar de samenleving voor staat. 

Onze visie is dan ook dat we ‘Samen Verder’ moeten werken aan een toekomst, waarbij 

het in de gemeente Oisterwijk, prettig wonen, werken en recreëren is.  

 

Wij zetten in op de kracht van de samenleving 

In deze tijd nemen burgers steeds meer samen zelf het initiatief. PGB zet graag in op die 

kracht vanuit de samenleving en op de kennis en kunde van de inwoners. We willen de 

aanwezige coöperatieve krachten meer aanboren en actief inzetten voor een samenleving 

die de burgers zelf voorstaan.  

 

Mensen zoeken elkaar op, vormen netwerken en kleine belangengroepen. Inwoners 

kunnen en willen ook de handen in elkaar slaan. Ze vormen zo steeds meer een 

zelforganiserende samenleving, waarin de inwoners voor hun gezamenlijke belangen 

opkomen. 

  

In onze visie gaan we niet uit van een gemeenschap, die van bovenaf wordt opgelegd. 

PGB gelooft niet in een maakbare samenleving, met veel regels en richtlijnen. Of in een 

verzorgingsstaat waarin de burgers vooral rechten hebben en hun hand op houden. 

Evenmin hebben we vertrouwen in een samenleving waarin het individualisme hoogtij 

viert en burgers vooral het eigen belang voorop stellen. Samen ergens de schouders 

onder zetten, daar geloven wij wel in. En daarom zetten we in op versterking van actief 

burgerschap binnen onze gemeente.  

 

De inwoners zijn ‘de baas’ 

In onze visie zijn dus de inwoners ‘de baas’ en is de gemeente er om hun belangen te 

dienen. De gemeente speelt daarbij nog steeds een belangrijke, maar wel een wezenlijk 

andere rol. PGB streeft naar een gemeente die minder voorschrijft en minder de regie 

voert. Wij willen een gemeente die veel meer luistert en open staat voor de inwoners. 

Hen ook uitdaagt en ondersteunt bij het nemen van initiatief  en verantwoordelijkheid. 

Daarom is het belangrijk dat de inwoners hun stem laten horen, niet alleen bij 

verkiezingen!  

 

PGB ervaart steeds meer dat inwoners actief willen meepraten, meebeslissen en 

meewerken aan de door hen gewenste samenleving. In de veel meer zelforganiserende 

samenleving zoals PGB die ziet, hoort een gemeente die tegen lage kosten en met goede 

service diensten verleent. Een gemeente ook, die samen gestalte geeft aan het 

welbevinden van alle inwoners, aan een prettige woonomgeving, aan goed onderwijs en 

passende zorg en aan prima lokale voorzieningen. Een gemeente die ook specifieke en 

extra ondersteuning geeft aan die inwoners, die het echt nodig hebben.  
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De plannen van Partij Gemeente Belangen 
 

Partij Gemeente Belangen wil graag samen met u bovenstaande visie waarmaken.  

PGB kiest daarbij voor 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 met uitgewerkte doelen voor de 

komende jaren. En u leest meer over onze aanpak om "Samen Verder" met de inwoners 

te werken aan de door de inwoners gewenste lokale samenleving in de kernen Oisterwijk, 

Moergestel en Heukelom met hun buurten en wijken.  

 

1. Met PGB voor actief burgerschap 
 

Ruimte voor en door de inwoners 

 Partij Gemeente Belangen beschouwt de inwoners als ervaringsdeskundigen en als 

opdrachtgevers, zeker als het over hun eigen woon- en leefomgeving gaat. Juist 

daarom wil PGB actief burgerschap stimuleren en bevorderen dat de gemeente 

inwoners laat meedenken, meebepalen en meewerken aan een samenleving, die 

hen het beste past.  

 De gemeente moet volgens ons al bij de voorbereiding en uitwerking van beleid 

de inwoners in staat stellen om inbreng te leveren. De gemeente ontwikkelt in 

dialoog met belanghebbenden het beleid, maakt gebruik van burgerpanels en gaat 

meer de discussie aan. Zij stimuleert initiatiefnemers om in gesprek te gaan met 

hun omgeving. En de gemeente maakt zelf afspraken over de invloed en 

betrokkenheid van inwoners, op basis van de zogenaamde ‘interactieladder’.  

 PGB wil ook dat de gemeente de inwoners faciliteert en ondersteunt, zodat zij 

meer voor hun dorp, buurt of wijk kunnen betekenen. Wij willen dat dorps-, buurt 

en wijkraden de beschikking krijgen over een eigen budget voor het realiseren 

van voorzieningen of verbeteringen daarvan.  

 Ook wil PGB dat de gemeente ten minste één keer per jaar met de inwoners in 

gesprek gaat over leefbaarheid in hun buurt of wijk. Onderwerpen kunnen zijn: 

groenbeheer, pleinen, speelplekken en (verkeers)veiligheid.  

 

Ondersteun verenigingen 

 Partij Gemeente Belangen vindt een bloeiend verenigingsleven van groot belang 

voor het welzijn van de inwoners. We willen dat de gemeente dit ondersteunt met 

betaalbare en adequate accommodaties, waarbij de verenigingen zo veel mogelijk 

hierover zelf de scepter zwaaien.  

 PGB wil dat de Tiliander en Den Boogaard, de wijkcentra en de brede scholen 

meer beschikbaar zijn voor verenigingen.  

 Op subsidies wil PGB niet verder bezuinigen: daardoor ondersteun en stimuleer je 

activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast richt het subsidiebeleid 

zich op grotere deelname van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en inwoners 

met een beperking.  

 

Extra aandacht voor jeugd en jongeren 

 PGB wil dat de gemeente ook voor de jeugd en jongeren een aantrekkelijke 

gemeente is. Wij willen daarom dat de gemeente ondersteuning biedt bij 

evenementen, festivals en andere activiteiten voor jongeren.  

 Voor de jeugd tot 18 jaar wil PGB stimuleren dat ook in de Tiliander en/of Den 

Boogaard regelmatig een discoavond wordt georganiseerd.  
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 PGB wil bevorderen dat alle kinderen kunnen meedoen aan activiteiten. In 

samenwerking met organisaties als stichting Leergeld en het Sportfonds 

stimuleren we dat jongeren deelnemen aan sport, spel en andere activiteiten. 

 

Goed ondernemingsklimaat 

 De lokale economie, die moeten we stimuleren. En samen met de ondernemers 

streven we kwaliteitsverbetering na, vooral met betrekking tot de lokale 

toeristische en vrijetijdssector en de horeca.  

 Ook willen wij dat de gemeente ondernemers aanspreekt op leegstand, 

verloedering en andere knelpunten, zowel in de winkelcentra als op de 

bedrijventerreinen.  

 De gemeente moet meer open staan voor het starten of uitbreiden van 

ondernemingen en het verruimen van hun mogelijkheden. Dat kan door het 

leveren van maatwerk en meer oog te hebben voor nieuwe ontwikkelingen, zoals 

internethandel. 

 Wij pleiten voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw. Ontwikkeling van 

grootschalige intensieve veeteelt wil PGB alleen toestaan, als gezondheid en 

leefbaarheid van omwonenden erop vooruit gaan.   

 PGB wil zoveel als mogelijk vergunningen schrappen of deze omzetten in 

algemene regels. Dat kan door ze zaak- in plaats van tijdgebonden te maken.   

 

Veiligheid 

 Partij Gemeente Belangen streeft naar meer lokale invloed op de lokale 

criminaliteitsbestrijding en een politie die goed bereikbaar en toegankelijk is.  

 PGB wil uitbreiding van het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) 

en hun takenpakket. BOA's richten zich op het verbeteren van de leefbaarheid 

door het voorkomen en aanpakken van kleine ergernissen, zoals hondenpoep, fout 

parkeren en afvaldumpingen.  

 Ook stimuleren wij de inzet van toezichthoudende vrijwilligers, de zogenaamde  

volontairs, die net als de politie en de BOA's, in buurten en wijken zichtbaar 

aanwezig zijn.  

 Het hoge niveau van onze brandweer, dat moeten we behouden. De gemeente 

stimuleert dat beide korpsen op voldoende sterkte hun werk blijven doen.  

 De samenwerking binnen de Veiligheidsregio en met omliggende regio's wordt 

verbeterd. Aandachtspunt blijven de eigen identiteit en de lokale betrokkenheid, 

invloed en verantwoording.  

 
2. Wonen in een prettige leefomgeving 
 

Karakteristieke kernen 

 Partij Gemeente Belangen wil het dorpse karakter en de eigen identiteit van de 

kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom bewaren. Wij willen voorkomen dat 

beschermde dorpsgezichten worden aangetast met te massale en niet passende 

woningen, winkels en kantoren.  

 KVL wordt een aantrekkelijk woonwerkgebied met een bovengemeentelijke 

uitstraling vanwege het culturele erfgoed, de nabijheid van het centrum en het NS 

station. Daarbij wil PGB extra aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid.  

 PGB wil dat Heukelom en het buitengebied van Kerkhoven een groene buffer 

blijven tussen stad en platteland. Het kleinschalige karakter van deze gebieden 

dient te worden behouden.  

 

Aantrekkelijke centra 

 Partij Gemeente Belangen wil de aantrekkelijkheid van de centra met winkels, 

horeca, terrassen en evenementen verhogen. Het accent ligt op verbetering van 

de kwaliteit. Daarom steunen we de centrummanager bij zijn zoektocht naar 

passende aanvullingen en winkels met een kwalitatief aanbod.  
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 De gemeente draagt daar wat ons betreft aan bij met goed onderhoud van de 

openbare ruimte, goede toegankelijkheid en goede parkeervoorzieningen voor 

fietsers en auto’s. Voor het centrum van Oisterwijk willen we nagaan of ook een 

autovrije Dorpsstraat daaraan kan bijdragen.  

 

Woningen op maat 

 Partij Gemeente Belangen pleit voor een meer evenwichtige bevolkingsopbouw en 

wil startende en jonge gezinnen meer mogelijkheden bieden om in Oisterwijk te 

wonen. Daartoe wil PGB een evaluatie en aanscherping van de Woonvisie.  

 Startende en jonge gezinnen krijgen meer mogelijkheden om zelf te bouwen, te 

kopen of te huren. Daarvoor wil PGB onder meer het gronduitgiftebeleid 

aanpassen en de grondprijzen daarop afstemmen.  

 Ook wil PGB dat het woningaanbod meer wordt afgestemd op wensen van 

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

meer kleine starterswoningen en specifieke seniorenwoningen. Een grotere 

verscheidenheid aan woningen zal de doorstroming bevorderen, maar 

appartementen, die heeft de gemeente Oisterwijk al meer dan genoeg.  

 PGB wil dat woonstichtingen zich richten op hun oorspronkelijke taak: het 

realiseren van betaalbare huurwoningen en woningen voor mensen met een 

beperking.  

 

Goed onderhouden groen en pleinen 

 In de wijken stelt Partij Gemeente Belangen de kwaliteit van de woonomgeving 

voorop. Daarom wil PGB structureel meer middelen voor groenonderhoud. Het 

doel is dat de inwoners en bezoekers écht tevreden zijn over de groene uitstraling 

van Oisterwijk, als groenste stad van Nederland. 

 Wat betreft het onderhoud wil PGB een gedifferentieerde invulling van het 

groenbeheer. Van ecologisch beheer in de bossen en buitengebieden, overlopend 

naar parkachtig groenbeheer in de centra van de kernen met functioneel en 

kindvriendelijk groen in de wijken.  

 PGB wil blijvend aandacht voor de pleinen in onze gemeente. Grote en kleine 

pleinen en speelgelegenheden zijn van belang als het om leefbaarheid gaat.  

 

Natuur, recreatie en toerisme 

 De bossen en de vennen zijn het paradepaardje van de gemeente Oisterwijk. 

Partij Gemeente Belangen wil de natuur koesteren en een goede mix tussen het 

beschermen en het toegankelijk maken van de natuur. Ten behoeve van toerisme 

en recreatie wil PGB verbetering en uitbreiding van de wandel- en fietspaden en 

een nieuw bezoekerscentrum voor Natuurmonumenten.   

 Het buitengebied herbergt vele waardevolle natuur- en landschapselementen die 

beschermd dienen te worden. PGB wil zo min mogelijk verdere verstening. Wij 

willen de biodiversiteit van flora en fauna in de bossen en in het buitengebied 

verbeteren.  

 Wat betreft recreatie en toerisme pleit PGB voor versterking van de kwaliteit van 

de bestaande voorzieningen en voor nieuwe kleinschalige ontwikkelingen. Forse 

ontwikkeling van de projectlocatie recreatie aan de Oirschotsebaan wijst PGB af. 

Verplaatsing van de Reebok is voor PGB bespreekbaar, mits de omwonenden 

daarbij worden betrokken.  

 

Duurzame energie en Schaliegas 

 Partij Gemeente Belangen wil dat de gemeente het energieverbruik probeert terug 

te dringen. Niet alleen door zelf maatregelen te nemen maar ook met het 

faciliteren en stimuleren van energiebesparende maatregelen, het gebruik van 

duurzame energiebronnen, alternatieve energieopwekking en met het 

ondersteunen van kleinschalige energiecoöperaties.  

 PGB is tegen het boren naar schaliegas zonder draagvlak onder de inwoners. Er is 

ook nog te veel onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen van de 
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winning van schaliegas, zowel op de korte als op de langere termijn.  

 

3. Iedereen kan echt mee doen 
 

Zorg en welzijn 

 Partij Gemeente Belangen wil dat het zorg- en welzijnsbeleid, zoals onder andere 

vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zich zo veel mogelijk richt 

op het benutten en verstevigen van de zelfredzaamheid van de inwoners. PGB zet 

in op het eigen netwerk van de inwoners, aangevuld met passende zorg en 

ondersteuning waar dat nodig is.  

 PGB pleit daarbij voor wijkgerichte kleinschalige oplossingen. Sociale wijkteams 

en wijkverpleegkundigen krijgen hierin een belangrijke rol. 

 Wij gaan daarbij voor een integrale benadering en meer samenwerking van 

professionals, mantelzorgers, verenigingen, buurtraden en andere instellingen die 

zich op het welzijn van de inwoners richten.  

 Voor kleinschalige burgerinitiatieven, zoals een zorgcoöperatie, is het 

innovatiefonds van de gemeente een steuntje in de rug. 

 

Nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsmarkt en zorg  

 Vanaf 2015 krijgt de gemeente extra taken ten aanzien van jeugdzorg, 

arbeidsmarkt en zorg. Partij Gemeente Belangen is ervan overtuigd dat kwaliteit 

zich zal terugbetalen en wil dat de gemeente daarop nadrukkelijk stuurt.  

 De nieuwe taken worden uitgevoerd op basis van de door het rijk beschikbaar 

gestelde budgetten.  

 Nu al is duidelijk dat onze gemeente daarvoor op een aantal gebieden 

onvoldoende schaalgrootte heeft. Daarom geldt ook voor deze nieuwe taken: 

"lokaal waar het kan en regionaal waar het wenselijk is".  

 Er wordt waar mogelijk gewerkt vanuit het 1-huishouden, 1-regisseur, 1-plan 

principe. Er is één vast aanspreekpunt voor cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals.  

 

Participatie: Iedereen doet mee 

 Partij Gemeente Belangen wil armoede, eenzaamheid en inactiviteit blijvend 

bestrijden en vraagt de gemeente daarbij te zoeken naar individuele oplossingen.  

 Op het gebied van armoede streeft PGB naar een passend minimabeleid en een 

brede toepassing van de beschikbare middelen, zoals algemene en bijzondere 

bijstand, schuldhulpverlening en vrijstelling van gemeentelijke lasten. Waar 

mogelijk wordt een tegenprestatie gevraagd. 

 Ter bestrijding van eenzaamheid, helpen vrijwilligers bij collectieve vormen van 

begeleiding, zoals dagactiviteiten en boodschappendiensten. 

 PGB streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar een baan bij 

een gewone werkgever. Werkmakelaars van de gemeente opereren zo veel 

mogelijk lokaal en bieden ondersteuning op maat.  

 De gemeente moet ook het goede voorbeeld geven door meer mensen met een 

beperking in dienst te nemen en nog meer aan leveranciers te vragen dit ook te 

doen (Social return). 

 

 

Ruim baan voor het onderwijs 

 Partij Gemeente Belangen wil brede scholen voor het basisonderwijs met voor- en 

naschoolse opvang en als hulp-, zorg- en ontmoetingsplaats voor kinderen.  

 PGB wil dat de gemeente het ontwikkelen van integrale kindcentra stimuleert en 

er op brede scholen een doorgaande pedagogische en onderwijsleerlijn ontstaat.  

 De kwaliteit van het basisonderwijs zelf is primair de taak van de schoolbesturen, 

die er op sturen dat scholen actief werken aan passend onderwijs. De gemeente 

bevordert dat door mee gestalte te geven aan de Lokale Educatieve Agenda.  
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 PGB wil meer aandacht voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en 

dat zo veel mogelijk basisscholen het vignet ‘Gezonde School’ behalen. Muziek, 

cultuur en sport dragen daaraan bij. Ook wetenschap en techniek vragen meer 

aandacht, ze worden in 2020 een verplicht vak. 

 Het middelbaar onderwijs heeft in onze gemeente een regionale functie. Partij 

Gemeente Belangen vindt het van groot belang dat er een breed aanbod is en 

blijft: van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs tot voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs.  

 Wij willen participatie van volwassenen in onze gemeente stimuleren door 

laaggeletterdheid te bestrijden en computergebruik te bevorderen. Daartoe wil 

PGB dat de gemeente met de betrokken instellingen afspreekt hoe de drempel 

naar het volwassenenonderwijs kan worden verlaagd.  

 

4. Prima lokale voorzieningen 
 
Goede sport- en zwemvoorzieningen  

 Partij Gemeente Belangen wil in Oisterwijk een nieuw functioneel zwembad: voor 

het zwemonderwijs, de lokale verenigingen en het recreatief en therapeutisch 

zwemmen. Dat kan volgens PGB het beste op Den Donk, in combinatie met een 

nieuwe sporthal. PGB wil dat tot die tijd de Leye beschikbaar blijft.  

 PGB wil dat de gemeente met Natuurmonumenten overleg voert over de toekomst 

en bestemming van het Staalbergven. Als het nieuwe zwembad er is, bepleiten wij 

dat het Staalbergven een natuurbad wordt.  

 Het exploiteren van zwem- en sportvoorzieningen is geen kerntaak van de 

gemeente, maar kan wel door de gemeente financieel worden ondersteund.  

 Den Donk is voor PGB de ontwikkellocatie voor nieuwe sportvoorzieningen, maar 

PGB wil bestaande sportvoorzieningen behouden, als die voorzien in de behoefte 

van omliggende buurten en wijken.  

 Recreatie en ongeorganiseerde vormen van lichaamsbeweging, zoals fietsen en 

wandelen in de open lucht, worden gefaciliteerd, onder andere met goede 

bewegwijzering en met goed onderhouden fiets- en wandelpaden.  

 

Cultuur en cultuurcentra 
 Partij Gemeente Belangen wil het unieke karakter en het cultureel erfgoed binnen 

onze gemeente behouden.  

 PGB draagt cultuur een warm hart toe en wil lokale initiatieven faciliteren en 

financieel met subsidies ondersteunen. De subsidievoorwaarden worden 

afgestemd op de bijdragen van verenigingen en organisaties aan de culturele 

vorming van de inwoners, met extra aandacht voor jeugd en jongeren. 

 PGB wil de kosten van de Tiliander en Den Boogaard sterk terugdringen. Een 

meer commerciële bedrijfsvoering of privatisering behoren tot de mogelijkheden.  

 Daarbij streeft PGB na dat cultuurcentrum Tiliander er primair is als centrum voor 

cultuur en podiumkunsten voor alle inwoners van de gemeente Oisterwijk.  

 Den Boogaard wordt dan een dorpshuis, waar de Moergestelnaren zich echt thuis 

voelen, zelf activiteiten organiseren en ook zelf de exploitatie regelen.  

 

Op weg in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom 

 Partij Gemeente Belangen wil een structurele oplossing voor het weren van 

sluipverkeer door de kernen. PGB wil onderzoek naar het aanleggen van een 

rondweg, zowel voor Oisterwijk als Moergestel.  

 Ombouw van de N65 tot snelweg en verbreding van de A58, bij voorkeur met 

parallelbanen, vormen de inzet voor de lange termijn.  

 Lokaal wil PGB een tweede ontsluiting van de wijk Pannenschuur. Voorwaarde is 

dat Heukelom niet onaanvaardbaar wordt belast met doorgaand sluipverkeer.  

 PGB wil de verkeersoverlast in het centrum van Moergestel verminderen door het 
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doorgaande vrachtverkeer te weren en alleen bestemmingsverkeer toe te staan.  

 De hoogte van de parkeertarieven stijgt de komende vier jaar maximaal met de 

inflatie.  

 

Fietsen en wandelen  

 Oisterwijk is een echte fiets- en wandelgemeente. En Moergestel profileert zich als 

Fietsdorp. Daarom wil Partij Gemeente Belangen goede voorzieningen voor zowel 

voetgangers als fietsers en ook in de natuurgebieden goed onderhouden fiets- en 

wandelpaden. Het is nu écht tijd voor een fietspad naar Haghorst. 

 Daarbij is veiligheid een belangrijk punt van aandacht. Het aantal ongelukken op 

het ‘rode fietspad’ is echt onaanvaardbaar hoog. PGB wil dat de gemeente op 

korte termijn passende maatregelen neemt.  

 Daarnaast wil PGB meer fietsenstallingen in de centra van Oisterwijk en 

Moergestel.  

 

Openbaar vervoer 

 Goed openbaar vervoer, trein, bus maar ook de buurtbus en de deeltaxi, dragen 

bij aan de mobiliteit van inwoners. Het NS-station is het centrale punt met goede 

aansluitingen en overstapmogelijkheden. PGB wil dat ook de OV-fiets bij het 

station kan worden verkregen.  

 Partij Gemeente Belangen wil ook aan de noordzijde van het spoor direct 

bereikbare faciliteiten voor de treinreiziger, met een perron, parkeerplaatsen en 

fietsenstallingen. 

 Het spoor verdeelt Oisterwijk in tweeën en dat wordt versterkt wanneer het aantal 

spoorwegovergangen wordt verminderd. Voor PGB is het zonder meer afsluiten 

van spoorwegovergangen niet acceptabel. Wij willen dat de inwoners hierbij 

worden betrokken en dat onderzoek wordt gedaan naar alternatieven, zoals een 

verdiept spoor of een andere onder- of bovendoorgang.   

 Voor Moergestel zet PGB in op het in stand houden van het openbaar vervoer.  

 

5. Goede service tegen lage kosten  

 

Een klantgerichte houding 

 Partij Gemeente Belangen wil dat de gemeente goede service biedt. Erg belangrijk 

zijn de menselijke maat, goed luisteren en tijdige terugkoppeling van de 

voortgang. Ook helder taalgebruik en korte tijdlijnen dragen daaraan bij. 

Inwoners kennen ook de naam van de behandelend ambtenaar en het tijdspad, 

zodat ze steeds de stand van zaken kunnen nagaan.   

 Wij zetten in op één aanspreekpunt en op meer en betere digitale dienstverlening. 

De website van de gemeente behoort tot de top 25 van Nederland. Met de DigiD 

(of ander toekomstig elektronisch identiteitssysteem) kunnen producten worden 

afgenomen en is ook de persoonlijke informatie voor de inwoners toegankelijk.  

 PGB wil dat aanvragen voor vergunningen snel worden beoordeeld. Daarbij staat 

de persoonlijke benadering centraal en minder de formele regelgeving. 

Voorgenomen negatieve besluiten worden mondeling of telefonisch met de 

aanvrager besproken en toegelicht.  

 PGB wil dat de gemeente de inwoners constructief aanspreekt op het naleven van 

afspraken en regels. De houding van de gemeente is preventief en 

oplossingsgericht. Daarbij wordt ingezet op nader overleg, al dan niet met 

mediation, het helder uitleggen van de regels, het vinden van een oplossing en 

het voorkomen van juridische procedures.   
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Beperkte lasten voor inwoners en bedrijven 

 PGB wil dat de lasten voor de inwoners en bedrijven niet onnodig stijgen en dat de 

verhoging beperkt blijft tot maximaal de jaarlijkse inflatie. Zo worden de gevolgen 

van de economische crisis niet afgewenteld op de inwoners en bedrijven. 

 PGB zet, wat de hoogte van de belastingen en/of heffingen betreft, in op het 

belonen van goed gedrag, zoals een lager tarief bij minder afvalwater. Dat past bij 

het uitgangspunt van PGB dat de vervuiler betaalt. PGB wil ook dat de sterkste 

schouders de zwaarste lasten dragen.  

 Heffingen en leges zijn een tegemoetkoming in de kosten, die een goed 

functionerende gemeente maakt voor het leveren van diensten. Daarbij hanteert 

de gemeente een markconforme prijs.  

 

Gemeente Oisterwijk en samenwerking 

 Partij Gemeente Belangen gaat niet mee in de waan van groter is beter. Wij 

pleiten voor een zelfstandige gemeente Oisterwijk en samenwerking met 

gelijkwaardige partners, onder de noemer: "lokaal waar het kan en regionaal waar 

het wenselijk is.” 

 Als voorwaarden voor samenwerking stelt PGB dat de dienstverlening dicht bij de 

inwoners blijft en dat de belangen van de inwoners daarmee worden gediend.  

 PGB wil ook meer betrokkenheid en invloed van de raad op samenwerking met 

derden. Niet alleen in het kader van de democratische legitimatie, maar ook om te 

kunnen sturen op de effecten voor de inwoners van onze gemeente.   

 Met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle werkt Oisterwijk operationeel samen en 

vaste strategische samenwerkingspartners zijn alle gemeenten in de regio Hart 

van Brabant. Andere gemeenten kunnen zich daarbij aansluiten.  

 

Bestuur 

 Partij Gemeente Belangen wil dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden 

binnen de gemeente duidelijk zijn. Voor een heldere communicatie wil PGB dat 

raad, college en organisatie daarin verbetering brengen.  

 PGB wil dat inwoners tijdig bij de besluitvorming worden betrokken. In het 

besluitvormingstraject pleit PGB aan de voorkant voor meer informele 

voorbereidende bijeenkomsten, zoals burgerraden of hoorzittingen, waarin de 

inwoners hun mening kunnen geven.  

 PGB wil ook dat namens de inwoners, het primaat meer bij de raad komt te 

liggen. Dat kan door voor de lange termijn helder beleid te formuleren en voor de 

korte termijn op hoofdlijnen afspraken te maken en daarop te controleren.  

 Partij Gemeente Belangen wil dat gestelde financiële kaders strikt worden 

nageleefd en de rapportages heldere sturingsinformatie bieden.  

 

Een sluitende begroting en voldoende reserves  

 Partij Gemeente Belangen wil dat de gemeente financieel gezond is op de korte en 

de langere termijn en een structureel sluitende meerjarenbegroting heeft.  

 De begrotingsdiscipline dient verder te verbeteren. PGB pleit voor meer aandacht 

voor ‘business control’, iemand die de juiste vragen stelt, zodat doeltreffendheid 

en doelmatigheid van de organisatie worden versterkt. PGB wil dat de gemeente 

zo nodig de tering naar de nering zet.  

 De algemene reserve en het weerstandsvermogen dienen ook in de komende 

jaren aan de gestelde eisen te voldoen.  

 Voorzieningen worden aangewend voor het beoogde doel en PGB wil voorkomen 

dat onnodig potjes worden gevormd. 

 Het ‘grondbedrijf’ van de gemeente werkt ondersteunend ten behoeve van het 

volkshuisvestings- en het ruimtelijk beleid.  


