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Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is hét moment voor jou als inwoner
om je STEM te laten horen. Jij kunt mede bepalen hoe de gemeenteraad eruit komt te zien. Wie
er de komende jaren aan het roer staan. Wij vertellen je graag waar Partij Gemeente Belangen
(PGB) voor staat en hoe wij namens én samen met de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom de toekomst van gemeente Oisterwijk vorm willen geven. Rode draad daarbij vormt
het luisteren naar de inwoners.
Partij Gemeente Belangen is een onafhankelijke,
lokale politieke partij, betrokken en betrouwbaar, die
inzet op de kracht van de samenleving. Wij willen samenwerken met de inwoners, zodat het voor iedereen
prettig wonen, werken en recreëren is in gemeente
Oisterwijk. Dus luisteren we goed naar de wensen en
suggesties van de inwoners. Zij weten immers zelf
het beste wat er speelt in hun straat, buurt of wijk.
PGB ziet de inwoners als ervaringsdeskundigen en
wil hen zo veel mogelijk bij het reilen en zeilen van
onze gemeente betrekken.

Dit programma geeft de koers aan die Partij Gemeente
Belangen voor en namens de inwoners wil varen. Daar
wil PGB zich de komende periode hard voor maken.
Maar resultaten bereik je niet alleen. Daarom zullen wij
ook in de komende jaren nog vaak de mening, inzet
en betrokkenheid van de inwoners vragen. Laat jouw
stem dus horen! Alleen dan kan PGB, samen met andere partijen, zorgen dat jouw stem van invloed is op
jouw eigen woonomgeving en welzijn.
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Al jaren legt PGB haar oor te luister, op straat, tijdens
bijeenkomsten en bij verenigingen of in buurthuizen.
LIJSTvoor
En steeds willen wij weten, wat de gemeente
jou, voor de inwoners kan betekenen. Vaak wenden
inwoners zich ook tot ons, om aan te geven wat voor
hen belangrijk is.
De resultaten daarvan heeft PGB vertaald in dit verkiezingsprogramma naar een vijftal speerpunten:

Partij Gemeente Belangen, een lokale politieke partij
die echt luistert. Een partij die zich samen met de
inwoners richt op een prettige leefomgeving voor iedereen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Want
samen kom je verder!
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die dan naar
info@partijgemeentebelangen.nl. Of neem contact
op met een van onze raads- of commissieleden. Wij
gaan graag met je in gesprek!
Namens PGB,
vriendelijke groeten en
veel succes met
je keuze op 21 maart!

SAMEN

Want samen kom je verder.

LOKAAL

Carlo van Esch
Lijsttrekker PGB

Focus op Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

LEEFBAARHEID

Prettig wonen, nu en in de toekomst.

SOCIAAL

Iedereen moet mee kunnen doen.

REALISTISCH

Haalbare doelen zijn belangrijk.
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SAMEN
Samen kom je verder. Dit speerpunt heeft
PGB al jaren en het geldt nog steeds! Onze
overtuiging is dat de inwoners zelf het beste
weten wat er speelt in hun buurt, straat of
wijk. Bij PGB staat de inwoner centraal, als
ervaringsdeskundige en als opdrachtgever.
Juist daarom willen wij dat de gemeente
inwoners laat meedenken, meebepalen en
meewerken aan een samenleving die hen
het beste past. Dan kom je samen echt verder!

PGB wil dat een aantal ambtenaren een taak krijgt
als ‘samenspraakregisseur’ en ervoor zorgt dat
geen afspraken worden gemaakt, zonder tijdige
inspraak van de inwoners. Dit betekent dat de gemeente, maar ook inwoners en ondernemers met
nieuwe plannen, daarover eerst zelf in gesprek gaan
met de buurtbewoners. Door al vroegtijdig in gesprek
te gaan, voorkom je klachten en problemen. Dit
scheelt uiteindelijk heel veel tijd!

Dienstverlening van hogere kwaliteit

Inwoners geven aan dat de dienstverlening en
vooral de communicatie vanuit de gemeente beter
kunnen. Na een vraag blijft het vaak stil en is het
lang wachten op een reactie. PGB wil dat daar
verandering in komt. Om te beginnen door altijd een
ontvangstbevestiging te sturen, met de naam van
de behandelend ambtenaar en wanneer een reactie
mag worden verwacht. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat je de voortgang kunt volgen met een
track & trace-systeem. En wij gaan ervoor dat de
vergunningverlening sneller gaat.

Een luisterend oor

Regelmatig krijgt PGB signalen dat de gemeente
niet goed luistert en de mening van inwoners zonder
reactie of toelichting naast zich neerlegt. Zonde! Nu
staat in de Visie 2030 wel dat de lokale overheid
zich dienend moet opstellen en de burgers moet
faciliteren om maatschappelijke doelen te realiseren. Maar PGB wil niet tot 2030 wachten. Gelukkig
zijn er ten aanzien van burgerparticipatie opnieuw
goede voornemens. Onder andere met een nieuw
fonds voor burgerinitiatieven. Dat stemt hoopvol.
PGB zal zich er sterk voor maken dat de gemeente
snel beter communiceert met de inwoners en beter
naar hen luistert.

Verder wil PGB dat de persoonlijke dienstverlening
blijft en wordt uitgebreid en ondersteund met verbeterde digitale dienstverlening. De advisering kan aan
kwaliteit winnen met goed luisteren, helder taalgebruik en meer service, zoals het duidelijk aangeven wat wel of wat niet kan. Van belang is ook een
mondelinge toelichting op voorgenomen negatieve
besluiten. Aan het einde van een traject ook standaard feedback vragen, zodat van de ervaringen
van de inwoners kan worden geleerd.

Geen afspraak zonder inspraak

Volgens ons kunnen inwoners nog veel meer vanaf
het begin betrokken worden bij beleidsvorming en
de uitvoering ervan. Dat zorgt voor veel meer draagvlak bij de ontwikkelingen, plannen en uitvoering.
Partij Gemeente Belangen vindt dat de gemeente
haar inwoners niet alleen eerder en beter moet
informeren, maar ook inhoudelijk meer moet betrekken bij het maken van plannen en de uitvoering
daarvan. Dat kan door inwoners een hogere plek te
geven op de zogeheten participatieladder. Niet alleen informeren maar juist coproduceren, moet veel
vaker de norm worden wat PGB betreft.
Samen doen dus!

Samen aan de slag

Inwoners die betrokken zijn bij hun dorp, buurt of
wijk hebben daar ook iets voor over. Als ze de handen uit de mouwen willen steken, vindt PGB dat de
gemeente hen daarbij moet faciliteren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door verenigingen, dorps-, buurten wijkraden de beschikking te geven over een
eigen budget voor het realiseren van voorzieningen
of verbeteringen. PGB wil dat daarvoor in de begroting, structureel een budget wordt opgenomen.
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LOKAAL
Focus op Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Partij Gemeente Belangen is met nadruk
een lokale partij. Een partij die dicht bij de
inwoners staat en zich richt op lokale uitdagingen en oplossingen. Met een dienende
gemeente dichtbij, zichtbaar en aanspreekbaar. En met goed bereikbare kernen en
wijken, een passend woningaanbod en goede
voorzieningen. Dat is waar PGB voor staat.

Opvallend is ook dat de gemeenteraad nu regelmatig
buiten spel staat, zelfs bij zaken met grote impact voor
de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het Insaid-gebouw.
Daarom wil PGB dat de beslissingsbevoegdheid meer
bij de raad komt te liggen, zeker voor wat betreft de
ruimtelijke kruimelgevallen-regeling. In de raad zitten
immers de gekozen volksvertegenwoordigers.

Karakteristieke kernen

Je echt thuis voelen in je eigen dorp of wijk, wie wil dat
nu niet? Van belang is het dan om het dorpse karakter
en de eigen identiteit van de kernen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom te bewaren. PGB wil voorkomen
dat beschermde dorpsgezichten worden aangetast
met te massale en niet passende nieuwbouw.

Gemeente Oisterwijk zelfstandig

Een gemeente dichtbij, zichtbaar en aanspreekbaar,
dat is wat inwoners willen. Daarom pleit PGB voor
een zelfstandige gemeente Oisterwijk en samenwerking met gelijkwaardige partners, onder de noemer:
“lokaal waar het kan en bovenlokaal wanneer dat
meerwaarde heeft”. Samenwerken met andere
gemeenten is geen doel op zich, maar een middel
om de belangen van de inwoners nog beter te dienen. PGB wil dat de gemeenteraad meer grip op die
samenwerkingsverbanden krijgt, zowel inhoudelijk als
financieel. Zo kunnen we beter sturen op het gewenste resultaat.

Goed nieuws dat eindelijk een verloederde plek als
d’n Tob (Mensink) in Moergestel (zeer waarschijnlijk)
wordt aangepakt. Wat ons betreft kan Kartonnage in
Oisterwijk de volgende locatie zijn! Daarnaast pleit
PGB ook voor meer aandacht voor monumenten,
want die zijn van groot belang voor onze Parel in ’t
Groen. Denk daarbij ook aan het behoud van ons religieuze erfgoed, zoals bijvoorbeeld de Joannes-kerk in
Oisterwijk en kasteel Nieuwenhof in Moergestel.

PGB is ook van mening dat inwoners van elke gemeente over hun eigen toekomst gaan. Dat geldt
niet alleen voor Oisterwijk, maar ook voor Haaren.
Nu de kogel door de kerk is, is het de hoogste tijd om
de volgende stappen te zetten. Haaren is wat PGB
betreft van harte welkom!

Sportvoorzieningen

Goede voorzieningen in kernen en wijken, daar staat
PGB voor! De ontwikkeling van sportpark Den Donk
als hét centrum voor sportief Oisterwijk, dat spreekt
PGB aan. Een volwaardig zwembad, waar we jarenlang voor streden, dat lijkt er nu te komen. Net als
een nieuwe sporthal en een goed clubgebouw voor
de scouting.

Inwoners en de raad meer aan zet

De inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
moeten meer aan zet komen als het aan PGB ligt.
Daarvoor zijn aanbevelingen gedaan, maar de uitvoering daarvan vlot nog niet erg.

En als de fusie van de voetbalclubs Taxandria, Nevelo en Oisterwijk daadwerkelijk tot stand komt, wil
PGB de uitvoering en ontwikkeling daarvan ruimhartig
faciliteren.

In de komende periode wil PGB daar meer werk van
maken, zodat ook de samenwerking tussen raad,
college en ambtelijke organisatie verbetert. Pas dan
kunnen flinke stappen worden gezet met betrekking
tot burgerparticipatie en het vertalen van wensen en
signalen uit de samenleving in beleid. Pas dan ontstaat meer draagvlak voor de genomen besluiten en
meer vertrouwen in de politieke besluitvorming.

Het Staalbergven is een recreatieve voorziening die
bij Oisterwijk past. PGB wil die in welke vorm dan ook
behouden. Het is van belang dat de gemeente afspraken maakt met Natuurmonumenten over een bestendige en duurzame toekomst, al dan niet met financiële
steun. PGB vindt het exploiteren van zwem- en sportvoorzieningen echter geen kerntaak van de gemeente.
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Cultuur- en wijkcentra

Kortom, pas het volkshuisvestingsbeleid aan, lever
meer maatwerk, overweeg een norm voor betaalbare
woningen in te voeren en pas die toe op nieuwe en zo
mogelijk ook op bestaande plannen. Geef daarin ook
meer aandacht aan duurzaam bouwen. PGB wil het
gronduitgiftebeleid herzien en de grondprijzen afstemmen op de doelgroepen. Niet een zo hoog mogelijke
opbrengst is richtinggevend, maar de behoefte vanuit
het volkshuisvestingsbeleid.

Ook cultuur vraagt om goede voorzieningen. De
recente verbouwing heeft Tiliander een beter aanzien gegeven. Maar de kosten voor Tiliander en Den
Boogaard rijzen echt de pan uit en het einde lijkt nog
niet in zicht! Daarom willen wij de jaarlijkse exploitatiekosten terugdringen. PGB ziet als oplossingen
onder andere meer focus van Tiliander als centrum
voor cultuur en podiumkunsten voor heel Oisterwijk.
En Den Boogaard als dorpshuis voor alle Moergestelnaren, voor en door de inwoners zelf. Overweeg een
meer commerciële bedrijfsvoering of privatisering
voor Tiliander en bekijk voor Den Boogaard of de
exploitatie in handen van de inwoners kan komen.
Zo nodig worden ambities uit het verleden losgelaten,
worden nieuwe keuzes gemaakt en worden de gebouwen naar een realistische waarde afgewaardeerd.

Parkeren en veilig op weg

Al jaren wordt er gepraat over de parkeerproblemen
in en rond het centrum van Oisterwijk. Een doorbraak
is er nog niet en inwoners ervaren nog dagelijks
overlast. En nu zijn er ook problemen op KVL, zowel
met betrekking tot parkeren als de ontsluiting en de
verbinding met het centrum. PGB wil dat de goede
suggesties van inwoners serieus worden genomen,
zodat er snel een oplossing komt. Ter ontlasting van
het centrum heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie. PGB wil dat zij zelf op zoek gaat naar een
passende parkeervoorziening voor haar medewerkers.

Belangrijke voorzieningen zijn ook de wijkcentra en
brede scholen, waar veel verenigingen zich thuis
voelen. Daar wil PGB niet aan tornen. Anderzijds is
vastgesteld dat er in onze gemeente sprake is van te
veel maatschappelijk vastgoed. Dat vraagt om een
nadere inventarisatie en PGB wil dat de gemeente samen met de inwoners een ‘voorzieningenkaart’ maakt,
op grond waarvan wordt bepaald hoe we daarmee
verder gaan.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid is hard nodig.
Preventief door snelheidsmeters en repressief door
meer controles. Het aantal (bijna) ongelukken, bijvoorbeeld op enkele rotondes, is vrij hoog. De situatie
op de A58 en de N65 blijven voor veel vertragingen,
ongelukken en overlast zorgen. Met veel sluipverkeer
tot gevolg. Verbreding van de A58 en een randweg
bieden goede mogelijkheden voor een adequate
totaaloplossing. Daar willen we met de inwoners
over in gesprek, zodat passende maatregelen
worden genomen. PGB pleit ook voor verbetering
van de verkeersveiligheid direct rondom scholen.

Woningen op maat

Veel inwoners van onze gemeente ervaren een tekort
aan betaalbare, kleinere woningen. Starters op de
woningmarkt en jongeren trekken nu noodgedwongen
weg uit Oisterwijk. PGB wil dat daar een einde aan
komt en de gemeente kan daar wat aan doen. Geef
starters en jonge gezinnen meer mogelijkheden om
zelf te bouwen, te kopen of te huren. Geef als gemeente het goede voorbeeld op bestaande locaties
zoals bijvoorbeeld De Wingerd, Scheerman Zuid en
Bienekebolders en sta toe dat bestaande woningen
worden gesplitst.

De gemeente Oisterwijk is een echte fietsgemeente.
PGB wil het gebruik van de fiets stimuleren met betere fietspaden en meer parkeermogelijkheden, met
name in het centrum van Oisterwijk. Gelukkig dat het
fietspad ‘Haghorst’ er nu echt komt, een lang gekoesterde wens van PGB.

En benut de stimuleringsregeling voor extra betaalbare
woningen optimaal. Daarbij verdienen ook ouderen
extra aandacht. PGB ziet een tekort aan betaalbare
(huur)woningen en (huur)appartementen gecombineerd met zorg. De vrijkomende locatie de Leye biedt
daarvoor wat PGB betreft prima mogelijkheden.
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LEEFBAARHEID
Prettig wonen, nu en in de toekomst. Partij
Gemeente Belangen staat voor het continu
en duurzaam verbeteren van de kwaliteit
van de leefomgeving in alle kernen, buurten
en wijken. We vinden het van belang dat de
inwoners er fijn kunnen wonen, werken en
recreëren. En dat geldt ook voor het buitengebied. Daar geeft PGB prioriteit aan natuur en
recreatie. En aan de veiligheid en de gezondheid van de mensen die daar wonen, boven
economische belangen van ondernemers.

Het Senioren Kennis Netwerk heeft recent nog een
rapport uitgebracht met knelpunten en aanbevelingen. PGB wil dat de gemeente daar werk van maakt
en passende maatregelen neemt. En dat geldt ook
voor de aanbevelingen met betrekking tot de toegankelijkheid van alle publieke gebouwen.

Ondersteun verenigingen

Verenigingen hebben het steeds moeilijker, vooral
door een tekort aan vrijwilligers. Daar wil PGB wat
aan doen. Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend
en daar mag gerust iets tegenover staan. Daarom wil
PGB dat de gemeente de verenigingen ondersteunt
met betaalbare accommodaties, waarover de verenigingen zelf de scepter zwaaien. Als onderhoudstaken
van de gemeente worden overgenomen krijgen ze
hiervoor een vergoeding, zodat een win-win situatie
ontstaat.

Leefbaarheidsplannen

Fijn wonen, daar hoef je inwoners niks over te vertellen. Die weten heel goed wat er anders en beter
kan in hun woonomgeving. PGB wil de kracht van de
samenleving benutten en wil dat de gemeente ten
minste één keer per jaar met de inwoners in gesprek
gaat over de leefbaarheid in hun buurt of wijk.
Onderwerpen kunnen zijn: groenbeheer, pleinen,
speelplekken en (verkeers)veiligheid, maar ook
eenzaamheid, armoede of overlast door jongeren.
Samen met de buurt maakt de gemeente een plan
om de leefbaarheid te verbeteren en ze voeren dat
ook samen uit. Voor en door inwoners dus!

Vooral in kleine kernen zoals Moergestel vinden
inwoners elkaar makkelijk. Maar ook in Oisterwijk is
een bloeiend verenigingsleven van groot belang voor
het welzijn van burgers. PGB wil daarom zeker niet
bezuinigen op subsidies. Maar de verenigingen juist
belonen met een aangepast subsidiebeleid gericht op
een grotere deelname van specifieke doelgroepen,
zoals jongeren, sociaal zwakkeren, ouderen en
inwoners met een beperking.

De openbare ruimte
‘wegen, paden en groen’ op orde

Inwoners maken nog regelmatig opmerkingen over
de kwaliteit van de openbare ruimte. Prima dat via
Meldlijn Buurtbeheer, een initiatief van PGB, klachten
snel worden opgepakt. Prima ook dat voor onderhoud
en herstel recent extra geld is vrijgemaakt. Maar voor
PGB is dat nog niet genoeg. Door bezuinigingen is
het achterstallig onderhoud te groot. Daarom wil PGB
er nog een schepje bovenop doen: structureel meer
geld voor groen- en wegenonderhoud. En het project
Groen voor Grijs met onder andere nieuwe geveltuintjes uitbreiden naar alle buurten en wijken.

Maatschappelijk ondernemen,
ook in de veehouderij

Ondernemingen vormen de motor van onze welvaart!
Maar sommige motoren geven zoveel vervuiling, dat
ons welzijn wordt aangetast. Dat geldt met name
voor de veehouderij en dat kan niet de bedoeling
zijn. PGB zet in op kwaliteit en het voorkomen van
overlast. Daarom pleit PGB voor een duurzame krimp
van de veehouderij gekoppeld aan een toename van
de grondgebonden en biologische landbouw. PGB
wil dat de intensieve veehouderij met megastallen
en mestfabrieken wordt ingeperkt en dat het aantal
dieren wordt verminderd. Dat is noodzakelijk voor het
verbeteren van de leefbaarheid van het buitengebied,
de gezondheid van omwonenden en het verkleinen
van de kans op ziektes zoals de Q-koorts.

Aan fiets- en wandelpaden wil PGB extra aandacht
geven. Voor fietsers, wandelaars, kinderwagens en
scootmobielen zijn brede, goed onderhouden trottoirs en fietspaden van belang, zonder obstakels en
belemmering door worteldruk. Daarbij gaat het vooral
om de winkelstraten, maar bijvoorbeeld ook om de
Kloosterlaan tussen Stanislaus en het St. Jansplein.
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Duurzaamheid, energie en milieustraat

Kwaliteit is ook richtinggevend voor de winkels in de
kern Oisterwijk. Met een ruim horeca-aanbod met
terrassen en evenementen, is het centrum van
Oisterwijk aantrekkelijk voor een breed publiek. In
Moergestel is het van belang dat het winkelaanbod
tenminste op peil blijft. PGB wil dat de gemeente de
ondernemers daarbij waar mogelijk faciliteert.

Als het over duurzaamheid gaat, loopt onze gemeente niet voorop. Daar wil PGB verandering in brengen.
PGB wil dat de gemeente de transitie naar meer duurzame energie stimuleert en daar veel meer werk van
maakt. Dat kan door zelf energiebesparende maatregelen te nemen, zoals meer ledverlichting. Of door
het opwekken van meer zonne-energie op gemeentelijke daken en het plaatsen van meer laadpalen voor
(eigen!) elektrische auto’s.

PGB is een voorstander van het revitaliseren van
bestaande bedrijven- en recreatieterreinen. Eerst de
bestaande terreinen en gebouwen benutten en vernieuwen. Pas dan is uitbreiding met een nieuw terrein
naar onze mening aan de orde.

Inwoners worden gefaciliteerd met subsidies uit een
op te richten duurzaamheidsfonds. Voor bijvoorbeeld
energiebesparende maatregelen, duurzaam bouwen
en een energiescan voor de inwoners en het steunen
van lokale energiecoöperaties zoals DEC. Van belang
is ook voldoende ambtelijke capaciteit en een eigen
Oisterwijkse Gemeentelijke Energie Agenda, met
een communicatieplan en concrete doelen voor de
komende 4 jaar.

Natuur, recreatie en toerisme

Inwoners, toeristen en recreanten; allemaal genieten ze van de mooie natuur in onze gemeente. De
bossen en de vennen zijn het paradepaardje van de
gemeente Oisterwijk. En dat moet vooral zo blijven.
PGB wil de natuur koesteren en wil een goede mix
tussen het beschermen en het toegankelijk maken
van de natuur.

Het streven is dat over 4 jaar de gemeente Oisterwijk
op de kaart staat als ‘Duurzame Gemeente’ en als
‘Fair Trade’ gemeente. PGB wil daar de benodigde
middelen voor beschikbaar stellen.

Ook in het buitengebied willen wij de biodiversiteit van
flora en fauna bevorderen en dus verdere verstening
tegengaan. PGB zet in op kwaliteit, niet op kwantiteit.
Zo zouden in onze toeristische gemeente moderne
digitale aankondigingsborden bij de invalswegen en
een betere bewegwijzering niet misstaan.

Samen zorgen we er ook voor dat het milieu niet
onnodig wordt belast. Een goed functionerende
milieustraat die beter toegankelijk is en voor minder
wachttijden zorgt, is daarom van groot belang. Daarnaast zijn we voor een goed bereikbaar brengpunt in
Moergestel en niet alleen voor snoeiafval. Hergebruik
van goederen vinden wij ook belangrijk. Daarom pleit
PGB voor een kringloopbedrijf in beide kernen, in
Oisterwijk gekoppeld aan de milieustraat.

PGB is géén voorstander van de grootschalige
toeristische ontwikkeling van de zogenaamde ‘projectlocatie’ aan de Oirschotsebaan. Wel is verplaatsing
van de Reebok, in de huidige omvang en na goed
overleg met omwonenden, bespreekbaar. Daarnaast
wil PGB stimuleren dat bestaande recreatiebedrijven
moderniseren en zijn we voorstander van kleinschalige toeristische ontwikkelingen in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

PGB is ook erg blij met alle ‘ZAPPERS’, die zwerfafval oprapen. Nog mooier zou het natuurlijk zijn als er
minder zwerfafval zou zijn. Die mogelijkheid is er door
statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes.
Daarom vinden wij dat gemeente Oisterwijk zich als
Parel in ‘t Groen moet aansluiten bij de Statiegeldalliantie, waar al meer dan 215 organisaties aan meedoen, waaronder 72 gemeenten!

PGB wil dat Heukelom en het buitengebied van Kerkhoven een groene buffer blijven tussen stad en platteland. Het kleinschalige karakter van deze gebieden
wordt behouden.
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SOCIAAL
Partij Gemeente Belangen wil dat iedereen
mee kan doen. Maar sommige mensen lukt
dat eenvoudigweg niet, ze raken de weg kwijt
of vallen tussen wal en schip. Die inwoners
wil PGB steunen met goede zorg en hulp,
toegankelijk, kleinschalig en dichtbij.
We willen dat de gemeente meer zicht krijgt
op de sociale problemen in de wijken. En
nauw samenwerkt met en faciliteiten biedt
aan mensen en organisaties die zorg, hulp en
ondersteuning bieden aan de inwoners die
het nodig hebben.

De WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn
inmiddels voldoende geland. Tijd voor een totale
evaluatie met onder andere de toegankelijkheid, de
regeling huishoudelijke hulp en de hulp aan jeugdigen. En toekomstgericht verdere uitbouw met een
monitoringssysteem, om te kijken of de gestelde
doelen worden bereikt.

Iedereen doet mee

In de praktijk blijkt dat echt meedoen soms erg moeilijk is. Als je eenzaam bent, niet goed kunt lezen, de
computer niet kent, geen werk hebt of heel weinig te
besteden hebt. Er wordt al veel aan gedaan. Zo helpen werkmakelaars van de gemeente inwoners aan
het werk en neemt de gemeente zelf mensen met een
beperking in dienst. En de gemeente faciliteert diverse cursussen. Maar er is meer nodig.
Met name kwetsbare ouderen en inwoners met financiële of andere problemen zijn nog niet altijd in beeld.
Daar moet de gemeente echt meer werk van maken,
bijvoorbeeld door alle inwoners van 70 jaar en ouder
te benaderen en ondersteuning aan te bieden.

Sociaal beleid

PGB wil dat het sociaal beleid zich primair richt op het
versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners,
die het zelfstandig niet redden, de verantwoordelijkheid niet meer aankunnen of net een duwtje in de
rug nodig hebben. Daarbij zet PGB in op het eigen
netwerk van de inwoners, zo nodig aangevuld met
passende zorg en ondersteuning.
We willen ook dat de gemeente één loket inricht,
waar inwoners heen kunnen met al hun vragen en/of
problemen. Met vroegtijdige signalering en preventieve hulp of zorg worden grote problemen voorkomen.
Zeker bij jeugdigen is doorverwijzing naar complexe
jeugdzorg dan minder vaak noodzakelijk. Soms zijn
de problemen echter heel ingewikkeld en divers en
dan is regie en een allesomvattend plan van aanpak
van groot belang. Dan wil PGB dat gewerkt wordt
vanuit het 1-huishouden, 1-regisseur, 1-plan principe,
met één vast aanspreekpunt voor cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.

PGB wil een passend minimabeleid en een brede
toepassing van de algemene en bijzondere bijstand,
schuldhulpverlening en de vrijstelling van gemeentelijke lasten. Extra aandacht verdient de zogenaamde
‘armoedeval’ voor mensen met een minimumloon of
net daarboven. Bij de beoordeling van het recht op
bijstand en faciliteiten, moet breder gekeken worden
dan alleen naar het inkomen. PGB pleit ervoor ook
rekening te houden met feitelijke toeslagen en verplichte eigen bijdragen.
We willen ook de integratie bevorderen en vluchtelingen en statushouders de mogelijkheid geven om zo
snel mogelijk vrijwilligerswerk te doen, dat aansluit bij
hun kennis en belangstelling.

Inwoners zijn vooral gebaat bij een kleinschalige,
wijkgerichte en laagdrempelige aanpak. Van professionele organisaties, scholen, wijkverpleegkundigen
en wijkagenten bijvoorbeeld. Maar zeker ook van
buurt- en burgerinitiatieven, zoals mantelzorgers,
Buurtgenoten, het Gerard Horvershuis, Charitas, Durf
te Zorgen, de Dementheek, buurtpreventie, de voedselbank of de Maatschappelijke Beursvloer. Er zijn er
nog meer en allemaal verdienen ze wat PGB betreft
alle waardering en steun. Daar wil PGB extra budget
voor vrijmaken.

Extra aandacht voor jeugd en jongeren

PGB wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport,
spel en andere activiteiten, ook als ouders het financieel moeilijk hebben. Met hulp van organisaties als
stichting Leergeld, Contour de Twern, Renewt en het
Sportfonds stimuleren we dat kinderen kunnen spelen
en sporten. Vanuit de clubs stimuleren we dat door
het geven van doelgerichte subsidies. PGB wil dat
de gemeente ook voor de jongeren een aantrekkelijke gemeente is met hangplekken en aansprekende
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JOUW STEM TELT!
Woensdag 21 maart is het zover. Dan kun
jij stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is jouw recht om dit te doen.
Laat je stem horen, want jouw stem telt!

activiteiten. Wij willen daarom dat de gemeente in
gesprek gaat met de jeugd en ondersteuning biedt
bij evenementen, festivals en andere activiteiten
voor jongeren. Zo kun je het beste aansluiten bij hun
behoeften.

De kieslijst van PGB, lijst 3:

Ruim baan voor het onderwijs

Onze kinderen hebben de toekomst. Daarom moeten
zij zich doorlopend kunnen ontwikkelen. Dat kan met
de doorontwikkeling van brede scholen tot integrale
kindcentra, als hulp-, zorg-, leer- en ontmoetingsplaats voor kinderen.
PGB wil dat de gemeente de ontwikkeling hiervan stimuleert zodat een doorgaande ontwikkelingslijn wordt
geboden. Daarin zijn de afzonderlijke besturen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang en de kwaliteit van het passende basisonderwijs. In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) maakt
de gemeente daar met de partners heldere afspraken
over.
Daarin passen ook afspraken over de inzet van
‘combinatiefunctionarissen’ voor het ondersteunen
van scholen op het gebied van cultuur, sport en
muziek. En ook subsidieafspraken per school over
hun specifieke plannen, wensen en te bereiken extra
resultaten. Zo ligt de regie meer bij het onderwijs en
faciliteert de gemeente.
Van groot belang is ook dat kinderen zich veilig
voelen op school en gezond leven. Als scholen daar
extra aandacht aan schenken, kunnen ze het vignet
‘Gezonde School’ behalen. Dat wil PGB stimuleren
met een eenmalige resultaatsubsidie, zodat alle
scholen zich over 4 jaar een ‘Gezonde School’ mogen noemen. Fijn dat de kinderen die dat willen ook
na de basisschool in Oisterwijk kunnen blijven. PGB
vindt dat dit moet blijven en is blij met Durendael met
haar brede aanbod aan voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs.
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1. Carlo van Esch (Moergestel)
2. Dion Dankers (Pannenschuur, Oisterwijk)
3. Ingrid van Boven (Waterhoef, Oisterwijk)
4. Sander Arkesteijn (Bunders, Oisterwijk)
5. Rob van Seters (Moergestel)
6. Roel van den Bersselaar (KVL, Oisterwijk)
7. Marieke Moorman (Moergestel)
8. Mart Ermen (Waterhoef, Oisterwijk)
9. Jurgen Bogers (Bunders, Oisterwijk)
10. Pauline Hoefnagels (Moergestel)
11. Jos Denissen (Moergestel)
12. Eef van Doremaele (Kerkhoven, Oisterwijk)
13. Jan Plompen (Pannenschuur, Oisterwijk)
14. Mieke Moorman (Moergestel)
15. Sander Verwoerd (Pannenschuur, Oisterwijk)
16. Piet van Baest (Pannenschuur, Oisterwijk)
17. Wout Drijvers (Centrum, Oisterwijk)
18. Mari van den Hooven (Westend, Oisterwijk)
19. Marleen Paaijmans (Pannenschuur, Oisterwijk)
20. Thomas Goudsmits (Pannenschuur, Oisterwijk)
21. Berrie van Berkel (Pannenschuur, Oisterwijk)
22. Eric Boogaers (Moergestel)
23. Anne-Marie Vugts (Westend, Oisterwijk)
24. Bert Klerks (Pannenschuur, Oisterwijk)
25. Roman Hora (Westend, Oisterwijk)
26. Sipko-Jan van der Vinne (Bunders, Oisterwijk)
27. Carolina Dankers (Pannenschuur, Oisterwijk)
28. Jan van Doorn (Centrum, Oisterwijk)
29. Piet Meeuwis (Bunders, Oisterwijk)
30. Marianne Huisman (Moergestel)
31. Dick Groenland (Centrum, Oisterwijk)
32. Kees van den Bersselaar (Waterhoef, Oisterwijk)
33. Jos de Jong (Pannenschuur, Oisterwijk)
34. Annette Tiggelman (Pannenschuur, Oisterwijk)
35. Lambert Duys (Waterhoef, Oisterwijk)
36. Jack Goudsmits (Pannenschuur, Oisterwijk)
37. Gerard Willems (Moergestel)
38. Annet De Jong-Van Loon (Pannenschuur, O’wijk)
39. Frans van Iersel (Westend, Oisterwijk)
40. Kees van Elderen (Kerkhoven, Oisterwijk)
41. Kees Rijnen (Kerkhoven, Oisterwijk)
42. Ruud Hora (Centrum, Oisterwijk)
43. Jan Oerlemans (Moergestel)

REALISTISCH
PGB wil concrete en haalbare doelen stellen.
Onze gemeente is nu financieel gezond, met
jaarlijkse overschotten en een goede vermogenspositie. Dit komt vooral door de afgelopen
jaren doorgevoerde noodzakelijke bezuinigingen en daarnaast doordat de economie weer
is opgeleefd. Nu er extra financiële ruimte is,
wil PGB die benutten voor zaken die ten goede
komen aan de inwoners. Het gaat immers om
gemeenschapsgeld!
Financiën op orde

Onze gemeente is financieel gezond en dat moet zo
blijven, want PGB wil de rekening van vandaag niet
doorschuiven naar de toekomst. Dat betekent een
structureel sluitende meerjarenbegroting, een goede
vermogenspositie en adequaat risicomanagement.
Daarbij is het van belang concrete en haalbare doelen
te stellen en daarover helder te rapporteren. Alleen dan
kan door de gemeenteraad worden gestuurd op het
realiseren van de beoogde resultaten.

Lasten beperken

De huidige financiële situatie van de gemeente biedt
nu ruimte de inwoners te ontzien. Daarom wil PGB de
onroerendzaakbelasting NIET verhogen. In geval de
financiële positie verslechtert, blijft de verhoging van
die lasten beperkt tot maximaal de jaarlijkse inflatie.
Leges zijn een passende tegemoetkoming in de kosten
die een goed functionerende gemeente maakt voor het
leveren van diensten. Uitgangspunt is niet alleen dat de
‘vervuiler’ betaalt, maar ook marktconformiteit is belangrijk. Daarnaast wil PGB het maatschappelijk belang
laten meewegen. Daarom pleit PGB voor een forse verlaging van de leges voor gastouderopvang en willen we
ook de andere leges tegen het licht houden. Er is ook
financiële ruimte voor het ondersteunen van gewenste
ontwikkelingen. Zoals uit het programma blijkt, willen
wij die inzetten als extra budget voor ondersteuning van
inwoners, activiteiten en verenigingen. Ook denkt PGB
aan gerichte eenmalige bijdragen voor infrastructurele
voorzieningen, bijvoorbeeld om verkeer uit kernen en
wijken te weren.

Minder regels

Veel mensen zien door het woud van wetten en regels
het bos niet meer. Daarom wil PGB echt werk maken
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van minder regels waar dit mogelijk is. Daarbij vragen
wij de inwoners te melden, als zij geconfronteerd worden met naar hun inzicht overbodige regels.

Veiligheid en handhaving

De meeste wetten en regels zijn er doorgaans niet voor
niets. Wonen, fietsen, spelen, winkelen, het zijn dagelijkse zaken die we veilig willen doen. Daarom streeft
PGB naar onverminderde aandacht voor de lokale criminaliteitsbestrijding en een politie die goed bereikbaar
en zichtbaar is, met wijkagenten meer op straat.
En PGB pleit voor verbrede inzet van Buitengewoon
Opsporings-ambtenaren (BOA’s) die overtreders
preventief aanspreken op ongewenst en ongeoorloofd
gedrag. Met de inzet van buurtbemiddeling of mediation
worden juridische procedures zo veel mogelijk voorkomen, maar indien nodig wordt streng doch rechtvaardig
handhavend opgetreden. BOA’s richten zich ook op het
verbeteren van de leefbaarheid door het bespreekbaar
maken, voorkomen en aanpakken van kleine en grote
ergernissen, zoals hondenpoep, fout parkeren en afvaldumpingen. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Het hoge niveau van onze brandweer wil PGB behouden. De gemeente stimuleert dat beide korpsen op
voldoende sterkte hun werk blijven doen en elkaar
waar mogelijk versterken.

Tot slot: jouw STEM telt!
Hiervoor heb je kunnen lezen waar wij als Partij
Gemeente Belangen voor staan. Een lokale,
sociale en realistische partij, die samen met jou
wil werken aan de leefbaarheid in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Hopelijk spreekt het je aan.
Maak gebruik van jouw STEM tijdens de verkiezingen op 21 maart. Maar zeker ook daarna, want
PGB luistert.
En laten we dat met zijn allen doen. Luisteren
naar elkaar en samen werken aan een duurzame
toekomst van onze gemeente, want SAMEN kom
je verder!

