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PGB LUISTERT!
Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen.
Kies voor een mooi Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
Jouw stem telt!
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Jouw stem telt op 21 maart!
Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Borden schoten
als paddenstoelen uit de grond. Felgekleurde jassen, posters op ramen en advertenties in de krant.
Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze krant geeft je een kijkje door de
ogen van PGB, die mede tot stand kwam dankzij
het luisteren naar de inwoners van Oisterwijk,
Moergestel en Heukelom.

DION DANKERS (2)
“Ik ga me de komende periode
vooral inze�en voor verbetering van de dienstverlening door
de gemeente. Het is belangrijk
dat je weet wie je (aan)vraag
behandelt en wat de stand
van zaken is. Een track & trace
systeem kan daar bij helpen.
Op die manier kun je vanuit je
eigen huis volgen wat de stand
van zaken is van je verzoek.

Jouw stem is belangrijk
Vind je het ﬁjn leven in Oisterwijk, Moergestel of Heukelom?
Wil je dat dit zo blijft, moet er iets verbeteren? De verkiezingen bieden je de kans om daar invloed op te hebben.
Laat je stem niet verloren gaan! Kom op 21 maart naar
1 van de 13 stemlokalen!

BETAALBAAR WONEN

Geef als gemeente starters en
jonge gezinnen meer mogelijkheden om zelf te bouwen,
te kopen of te huren. Geef als
gemeente het goede voorbeeld op bestaande loca�es,
zoals De Wingerd, Scheerman
Zuid en Bienekebolders.

Jong en oud moet in Oisterwijk
kunnen blijven wonen. Maar
er is nu vooral een tekort aan
betaalbare, kleinere woningen.
Starters trekken nu noodgedwongen weg uit Oisterwijk.
PGB wil dat daar een einde aan
komt.

Benut de s�muleringsregeling voor extra betaalbare
woningen op�maal. Daarbij
verdienen ook ouderen extra
aandacht. PGB ziet ook daar
een woningtekort. De vrijkomende ‘de Leye’ biedt wat
PGB betre� kansen!

Niet mogen stemmen,
maar wel gekozen
kunnen worden
Nog geen 18 en toch meedoen aan de verkiezingen?
Het kan! Pauline Hoefnagels
is met haar 17 jaar de jongste kandidaat op de hele
kieslijst. Ze staat bij PGB op
nummer 10.
Pauline wil de jeugd een stem
geven: “Ja, ik krijg verbaasde
blikken. Maar ik wil de jeugd
een stem geven. Én jongeren
laten zien wat je kunt bereiken
door zelf ac�ef betrokken te
zijn.”

De Moergestelse hee�
een bekende voorgangster.
SP-voorzi�er Lilian Marijnissen
stond als 16-jarige op de lijst
in Oss.
Mocht Pauline straks met
voorkeursstemmen gekozen
worden, dan zal een raadslid
dat dit aantal stemmen niet
hee�, plaatsmaken zodra
Pauline 18 wordt.

Daarnaast vind ik goed onderhoud aan openbare ruimte,
wegen, paden en groenvoorziening enorm belangrijk. Het
raakt je directe leefomgeving
en die moet goed zijn.”

Gezinsmens, carnavalsvierder in hart en nieren, Quispel-organisator, amateurvoetballer, tennisser en leidinggevende bij gemeente Oirschot. Maar ook al 12 jaar actief in de politiek en nu lijsttrekker van Partij Gemeente
Belangen. Moergestelnaar Carlo van Esch staat midden de maatschappij. Wat drijft hem?
JURGEN BOGERS (9)
“PGB is mijn par�j, omdat zij
zich breed maakt voor een
duurzame en ac�eve samenleving. Ik wil mij inze�en voor
meer robuuste natuur en een
natuurlijk landschap.

Zo’n 12 jaar geleden ben ik poli�ek ac�ef geworden. Ik koos heel
bewust voor Par�j Gemeente Belangen, omdat die de inwoners
echt centraal stelt. Een gemeente is immers bedoeld om de gezamenlijke belangen van de gemeenschap te behar�gen. In onze
democra�e betekent dit dat de inwoners hun eigen vertegenwoordigers kiezen. En die vertegenwoordigen de belangen van
het volk in de gemeenteraad.

Een betere balans tussen de
recrea�e- en landbouwontwikkeling, zodat ze elkaar
versterken. Ook ga ik voor
goed onderwijs waarbij ik met
name let op maatschappelijke
betrokkenheid en een gezonde omgeving.”

Sinds 2010 zit ik in de raad, sinds 2014 als frac�evoorzi�er, en
voel me dus ook echt een vertegenwoordiger van de gemeenschap. Ik vind het daarom erg belangrijk dat onze inwoners aan
de voorkant mogen meepraten en meedenken over alles wat er
speelt in onze gemeente. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Voor
hen doen we het allemaal. Daarom vind ik dat de gemeente
goed moet luisteren naar de inwoners en al�jd moet terugkoppelen wat er met de inbreng is gedaan.

PGB LUISTERT!

Daarom ben ik ook een groot voorstander van
lee�aarheidsplannen door en voor de inwoners zelf.
En ik vind dat de communica�e vanuit het gemeentehuis beter kan en moet.
Als PGB hebben we een mooie club mensen,
die zich stuk voor stuk willen inze�en voor
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
Ik ben er daarom trots op dat ik de lijst
van Par�j Gemeente Belangen mag aanvoeren. Ik roep iedereen op om je stem
te laten horen, want PGB luistert. En laten
we dat met zijn allen doen, want samen
kom je verder!

C��l� v�� Es��
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De 15 punten van PGB
Waar kies je voor als je op PGB stemt?
1. Een lee�aarheidsplan per wijk en kern, voor en door inwoners
2. Meer geld voor onderhoud van wegen, paden en groen
3. Eén loket voor alle vragen over zorg en ondersteuning
4. Oisterwijk blij� zelfstandig, Haaren is welkom
5. Overscho�en terug naar de inwoner, de OZB niet omhoog
6. Eigen budget voor inwonersini�a�even
7. Heukelom blij� een groene kern
8. Aanpak van sluipverkeer door Moergestel
9. Meer betaalbare woningen voor jong en oud
10. Minder overlast van de veehouderij
11. Betere ondersteuning voor het verenigingsleven
12. Kosten Tiliander omlaag, Den Boogaard terug naar de inwoners
13. Voorbeeldfunc�e van de gemeente bij energiebesparing
14. Ac�ef benaderen van kwetsbare ouderen
15. Hoogte tarieven van de leges herzien
Wil je meer weten? Kijk voor ons hele programma op:
www.par�jgemeentebelangen.nl/verkiezingen

INGRID VAN BOVEN (3)

MINDER OVERLAST
VAN VEEHOUDERIJ

TILIANDER EN DEN
BOOGAARD

Inwoners ervaren veel overlast van de veehouderij, vooral
in Westend en Pannenschuur,
maar ook in Molenakkers in
Moergestel. Dat hee� grote
gevolgen voor de lee�aarheid
en gezondheid. Daarom pleiten wij voor duurzame krimp.
Dus minder dieren, minder
stallen, minder overlast.

De recente verbouwing hee�
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!

LEEFBAARHEDSPLAN VOOR ELKE WIJK
EN KERN,VOOR EN DOOR INWONERS
Fijn wonen, daar hoef je onze 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 benu�en en wil
dat de gemeente ten minste één keer per jaar met de inwoners in
gesprek gaat over de lee�aarheid 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 lee�aarheid te verbeteren en ze voeren dat ook samen
uit. Voor en door inwoners dus!

Afgelopen jaren legde PGB haar oor regelma�g te luister.
Een aantal voorbeelden waarbij wij in ac�e kwamen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het linksaf-verbod bij de spoorwegovergang Nic. van Eschstraat
De overlast door het parkeren in de straten rondom het centrum van Oisterwijk
Een volledig vrijliggend ﬁetspad naar Haghorst, ook langs de Broekzijde
De ontslui�ng van Pannenschuur rich�ng Heukelom, in overleg met álle betrokkenen
Speciale ac�es �jdens de kermis in Moergestel en Oisterwijk
Betere toegankelijkheid van het centrum door obstakels te verwijderen
Vragen over de parkeerproblemen rondom het KVL-terrein
De bezwaren van omwonenden tegen een evenementenloca�e in het Insaid-gebouw
Namens bewoners het college vragen gesteld over de renova�e van de Dr. Bolsiuslaan
Overbrengen van ongenoegen vanuit Moergestel over de gang van zaken bij Den
Boogaard
Strijden voor een volwaardig zwembad op Den Donk voor álle doelgroepen
Opkomen voor monumenteneigenaren die plots geen subsidie meer kregen
Aankaarten van de overlast van trillingen door verwijdering van het derde spoor
Tijdens twee interac�eve bijeenkomsten van PGB in Oisterwijk en Moergestel

Daarom wil PGB de jaarlijkse
exploita�ekosten terugdringen.
Overweeg een meer commerciële bedrijfsvoering of zelfs
priva�sering voor Tiliander.
Bekijk voor Den Boogaard of
de exploita�e in handen van
de inwoners kan komen.

Er is moed nodig
om op te staan en te
spreken; maar er is
ook moed nodig
om te gaan zitten
en te luisteren
~Winston Churchill~

Inwoner aan het woord
‘Rondje Kerkplein’
“Iedereen geniet van het Kerkplein in Oisterwijk.
Maar omwonenden ervaren ook de overlast.
Van Durendael-leerlingen die afval dumpen en
gevaarlijk tegen de richting inﬁetsen. En van
het sluipverkeer, ook vrachtwagens, dat door
de nauwe straatjes dendert. De gemeente wilde
niet luisteren, PGB gelukkig wel. De partij geeft
mij vertrouwen en de hoop dat ook andere
partijen in de raad net als PGB mee zullen
denken in oplossingen. Daarom besloot ik
begin 2018 om lid te worden.”
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“Als energieambassadeur van
Oisterwijk zal ik mij zeker hard
maken voor een duurzamer
Oisterwijk. De gemeente hee�
daarin een voorbeeldfunc�e!
Die kan ze waarmaken door
bijvoorbeeld zonnepanelen op
publieke gebouwen te plaatsen.
Of door meer gebruik van
led-verlichting. Maar ook door
onze inwoners te stimuleren
om energiebesparende maatregelen te treffen. ”

ROEL VAN DEN
BERSSELAAR (6)
“Net als PGB vind ik dat de gemeente meer moet luisteren
naar haar inwoners. Ook wil
ik -met bijna 20 jaar ervaring
als accountant bij gemeentenmijn kennis en ervaring graag
inze�en om ervoor te zorgen
dat onze gemeente de goede dingen met ons gemeenschapsgeld doet! Dat betekent
een sluitende begro�ng. De
gemeente Oisterwijk hee� een
ruime reserve, dus lastenverhoging lijkt me niet nodig.”

SANDER ARKESTEIJN (4)
“Sociaal beleid moet niet
gaan over geld, maar over
mensen. Ik vind het belangrijk
dat niemand tussen wal en
schip valt. Dat begint al met
één zorgloket. Waar iedereen
terecht kan voor informa�e
over hulp, voorzieningen en
regelingen. Hier word je niet
alleen geïnformeerd over wat
de gemeente, maar ook wat
vrijwilligers aan ondersteuning kunnen bieden.
Toegankelijk en dichtbij dus.”
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JIJ KOMT TOCH OOK?!
MARIEKE MOORMAN (7)
“Het is belangrijk dat iedere
stem vertegenwoordigd wordt.
Ook die van de jeugd, die vaak
niet zijn stem laat horen binnen
de poli�ek. Die vertegenwoordiger wil ik zijn.

De kieslijst van PGB, lijst 3:
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)

ACHTER DE SCHERMEN
Heb jij er ooit bij s�l gestaan, wie er allemaal bij een poli�eke
par�j ac�ef betrokken zijn?
PGB hee� �entallen leden. Vier daarvan zijn nu raadslid (hopelijk zijn dat er na 21 maart meer!). In de commissies worden zij
weer bijgestaan door 6 par�jgenoten. En dan is er de frac�e,
waar wij meestal met zo’n 15 mensen aan tafel zi�en om de
actuele onderwerpen te bespreken. Allemaal ze�en we onze
antennes uit en gelukkig weten inwoners ons ook steeds beter
te vinden. Tot slot is er het par�jbestuur, dat op dit moment uit
3 leden bestaat.
Tijdens de verkiezingen, dan krijgen we nog meer hulp! Van de
klus- en plakploeg voor onze borden tot een communica�ewerkgroep en mensen die meehelpen bij het schrijven van het
programma. En dat allemaal vrijwillig. Bedankt allen!

Like!

Een mens heeft
twee oren en
één mond, om
twee keer zoveel
te luisteren
als te praten
~Confucius~

Blijf op de hoogte van het laatste poli�eke
nieuws. Volg ons net als meer dan 400 andere
inwoners op: facebook.com/pgboisterwijk

PGB LUISTERT!

Waar iedereen mee te maken
hee� is verkeer en veiligheid.
Daarom willen we als PGB hier
meer aandacht voor. In Moergestel spelen de ontwikkelingen
rond de A58 en sluipverkeer.
In Oisterwijk zijn er parkeerproblemen in het centrum en
op KVL. En de verkeersveiligheid bij de rotondes en rond alle
scholen moet beter.”

ROB VAN SETERS (5)
“Goed en eﬀec�ef onderwijs
vind ik belangrijk. Gelijke kansen voor alle kinderen, passend
onderwijs van goede kwaliteit,
aandacht voor gezond leven
en vaardigheden die er in
onze samenleving werkelijk toe
doen. Ook wil ik dat we onze
gemeente nóg aantrekkelijker
maken voor onze jongeren.
Betaalbare woonruimte, meer
werk, uitdaging, recrea�e en
allerhande faciliteiten die
jongeren aantrekt. Om hier te
komen en te blijven wonen.”

MART ERMEN (8)
“Ik wil zuiver naar de lokale
zaken kijken zonder (landelijk)
par�jprogramma van bovenaf.
Dat doet PGB als lokale par�j.
Door echt te luisteren en ook
iets te doen met de inbreng.
Ook de focus op kernen, wijken en buurten met hun
eigenheid vind ik belangrijk.
Je kunt niet alle wijken over
één kam scheren. Daarom
moet lee�aarheid ook per
wijk of buurt bekeken worden.“
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