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Inleiding
R uimte Sociaal Veiligheid
Algemeen Belang is de lokale én meest sociale partij voor iedereen binnen de gemeente
Oisterwijk. Algemeen Belang is er ook voor jouw belang.
We komen op voor de sociaal-kwetsbare inwoners én we streven naar een veilig en goed woon- en
leefklimaat in alle kernen. Algemeen Belang bevordert de samenhang en samenwerking tussen de
kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk met respect voor ieders eigenheid. We zijn een partij die
een groen en duurzaam beleid voert en een partij die een degelijk, verantwoord financieel en efficiënt
beleid voorstaat. We vinden dat economische vooruitgang het fundament is voor welzijn en
welvaart. We bepalen graag samen met jou de eigen lokale koers voor de komende jaren en we komen
je graag tegen ergens in de gemeente Oisterwijk, dan gaan we het gesprek met je aan.
Dit programma is om jou te informeren over de plannen van Algemeen Belang. Een programma
gebaseerd op onze kernwaarde: leefbaarheid vergroten in de samenleving. Ons programma borduurt
verder op de successen van de afgelopen bestuursperiode en dit succes willen we samen met jou
verlengen. Ons programma omvat de volgende zaken:

1. Burgers, Bestuur en Organisatie
2. Sociale zaken
3. Bedrijfsleven
4. Financiën
5. Leefbaarheid
6. Groen en Duurzaam
7. Sport en Verenigingsleven
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1. Burgers, Bestuur en Organisatie
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is een thema dat ook de komende jaren nog de nodige aandacht verdient, al zijn er
in deze bestuursperiode al de nodige vorderingen gemaakt. Zo worden inwoners meer betrokken bij
het opstellen van beleidsstukken en plannen voor hun woonomgeving (b.v. Westend en Waterhoef).
Ook is er een nieuwe verordening burgerinitiatieven opgesteld en is er een raadsspreekuur ingevoerd,
waarin inwoners hun mening kunnen geven.
Het proces rond de dialoog met de inwoners moet goed ingevuld worden. Er moet geen technische
begeleider worden aangesteld, maar een procesbegeleider, die kan omgaan met de belangen van de
inwoners ook al zijn deze tegengesteld. Dit zal de komende jaren steeds meer aan de orde komen bij
het invullen van de nieuwe op stapel staande Omgevingswet. Algemeen Belang vindt een goed
procesverloop heel belangrijk.
Om de problemen echt te ervaren is het belangrijk dat de wethouders en raadsleden de wijken
bezoeken. De inwoners weten wat er speelt en denken mee in oplossingen. Vanuit de
participatiegedachte zal steeds meer inzet worden gevraagd van de inwoners. Het samenwerken van
gemeente met de inwoners ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk gaat een steeds
grotere rol spelen. De uitvoering kan soms door de inwoners ter hand worden genomen. In die gevallen
moeten hierover goede afspraken worden gemaakt. De gemeente zal de inwoners gaan benaderen
vanuit een faciliterende rol. Burgerinitiatieven moeten serieus genomen en ondersteund worden door
de gemeente.
J ongeren
Algemeen Belang wil de jongeren meer en actief betrekken bij de politiek. Zij zijn belangrijk en hebben
de toekomst. Binnen onze gemeente gebeurt al veel voor kinderen en jongeren. In de nieuwe
verordening burgerinitiatieven is de leeftijdsgrens verlaagd naar 12 jaar. Hierdoor krijgen ook jongeren
de kans om voorstellen op de agenda van de raad te zetten en leren zij het politieke proces kennen.
De activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen beter vinden zij en dat is Algemeen Belang met hen
eens. Algemeen Belang gaat graag met hen in gesprek . We denken o.a. aan een
jongerenvertegenwoordiging die hun belangen behartigt. Onderwerpen hierbij zijn o.a.: Een betere
aansluiting van het bedrijfsleven op het onderwijs en meer jongeren uit onze gemeente aan een
stageplek of baan helpen. Meer betaalbare woningen speciaal voor jongeren, cultuur en
vrijetijdsbesteding, aparte evenementen of onderdelen van bestaande evenementen voor 16+’ers en
jongeren tussen 12 en 16 jaar, een eigen plek voor ontmoeten, muziek, sporten en uitgaan, openbaar
vervoer (ni ghtliner) tussen Oisterwijk en Tilburg zodat je ook vanuit Tilburg veilig thuis komt na het
stappen.
Dienstverlening en service gemeente
Algemeen Belang vindt dat klantvriendelijkheid steeds voorop moet staan in de relatie tussen inwoners
en ambtelijke organisatie. Een goede communicatie tussen de ambtelijke organisatie en de inwoners
komt op de eerste plaats. De bereikbaarheid van de gemeente moet continu de aandacht van de
gemeentelijke organisatie hebben. Algemeen Belang wil dat het voor de inwoners duidelijk is hoe zij
de gemeente kunnen bereiken. Bij vragen en verzoeken moet altijd een ontvangstbevestiging worden
gestuurd met de verwachte beantwoordings- en beslissingstermijn. Via de telefoniste en ook digitaal
moet op elk moment de stand van zaken van een verzoek inzichtelijk zijn.
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De frontoffice voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk moet voor alle zaken in de kern Oisterwijk
blijven bestaan. De (digitale) informatie moet goed beveiligd worden en de privacy van de inwoners
moet hierbij gerespecteerd, gewaarborgd en beschermd worden. Voldoende lokale kennis vindt
Algemeen Belang belangrijk, daarom heeft Algemeen Belang een uit de gemeente Oisterwijk
afkomstige wethouder beschikbaar, namelijk huidig wethouder Peter Smit.
R egionale samenwerking
De gemeente Oisterwijk heeft met Hilvarenbeek en Goirle tot nu toe een tactische en operationele
samenwerking. Het doel hiervan is om de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Oisterwijk
optimaal in te kunnen blijven vullen. In 2018 wordt na onderzoek duidelijk welke voordelen dit heeft
opgeleverd voor onze gemeente op het gebied van kwaliteit en efficiency.
Een tweede samenwerkingsverband is “Hart van Brabant”. Hierbij stemmen we strategisch beleid af
binnen 9 Midden-Brabantse gemeenten, inclusief Tilburg. Vooral op het gebied van de WMO, jeugd
en participatie levert dit voor Oisterwijk voordelen op, o.a. op financieel gebied en door efficiënter
werken. Overleg vindt plaats over o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, ‘leisure’, zorg en logistiek.
Algemeen Belang vindt dit een belangrijk samenwerkingsverband dat moet worden uitgebouwd, maar
we moeten hier wel grip op houden, zodat het belang van onze inwoners niet in het gedrang komt.
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2. Sociale Zaken
Sociaal Domein
In de periode 2014 tot en met 2016 is er in het Sociaal Domein veel veranderd, doordat het Rijk taken
afstootte naar de gemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, WMO en Participatie. Oisterwijk heeft
deze transitie o.l.v. onze wethouder Peter Smit voortvarend opgepakt, waarbij het een voordeel was
dat er vóór 2014 bestuurlijk al rekening was gehouden met de veranderingen. Algemeen Belang is
tevreden over de gang van zaken tot nu toe. Waar zaken anders uitpakten dan verwacht, werden deze
aangepakt. Ook financieel gezien is Oisterwijk er goed uit gekomen, mede dankzij de door wethouder
Smit bedachte risicospreiding over de 9 Midden-Brabantgemeenten.
Per 2018 kan iedereen met een hulpvraag terecht bij één toegang tot een breed ondersteuningsteam.
Belangrijke uitgangspunten zijn: iedereen moet zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen
in de samenleving, hulp wordt zo dichtbij als mogelijk aangeboden en is toegankelijk voor alle
inwoners.
In 2018 en de daaropvolgende jaren, zullen de veranderingen verder moeten worden uitgewerkt. In
de visie van Algemeen Belang is voor een goede uitwerking nodig dat er mét mensen wordt bepaald
en gesproken en niet vóór de mensen. Dus jongeren, ouderen en mensen met een beperking praten
mee over hun aandachtsgebied. In 2016 en 2017 was het goed te zien dat er zelfs op beleidsniveau
samen werd gewerkt met inwoners. Nieuw beleid kwam tot stand waarbij inwoners meespraken.
Omdat het sociaal domein zich nog steeds ontwikkelt, is het nodig dat het beleid flexibel is, waardoor
het beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners.
Algemeen Belang wil de komende periode extra ondersteuning inzetten op de hulp aan jongeren, die
nu volledig uit beeld zijn. Het doel is hen een toekomstperspectief te geven en te voorkomen dat zij in
de criminaliteit belanden.
Veel kracht zit in onze eigen Oisterwijkse structuur, die rijk is aan verenigingen en veel vrijwilligers kent.
Het versterken van deze structuur, de sociale basisstructuur, krijgt bij Algemeen Belang hoge prioriteit.
Investeren in de sociale basisstructuur geeft duurzaamheid in de sociale ontwikkeling van Oisterwijk.
Alle talenten, die er zijn, kunnen en moeten worden benut. Iedereen doet er toe en is nodig. Onze
inwoners, die ondersteuning nodig hebben, kunnen die ook krijgen. Hierbij wordt de gemeente
ondersteund door vele vrijwilligers, die een bijdrage hieraan willen leveren, al dan niet via een
burgerinitiatief. Algemeen Belang onderkent het belang van dergelijke initiatieven en vindt dat deze
medewerking van de gemeente moeten krijgen.
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3. Bedrijfsleven
Toerisme
Het toerisme blijft een belangrijk bron van inkomsten voor Oisterwijk en vraagt dan ook onze
voortdurende aandacht. Momenteel wordt gewerkt met een projectmatige aanpak ter verbetering van
het niveau van v eiligheid en legitimiteit op de Oisterwijkse recreatieparken, waarmee men de kwaliteit
van de verblijfsrecreatieve sector wil verbeteren.
Er moet duidelijkheid komen over de economische toekomst van de recreatieparken. Vragen die
beantwoord moeten worden zijn: hoe verhouden zich vraag en aanbod van recreatie? Van welk
kwaliteitsniveau gaan we uit? Algemeen Belang is van mening dat we met een goede herschikking en
revitalisering van de huidige recreatieparken een heel eind kunnen komen. Daarnaast blijft een
eenduidige promotie van het merk “Oisterwijk Parel i n ’t groen” een eerste vereiste. Een goede
samenwerking tussen centrum- en buitengebiedmanagement is erg belangrijk.
E conomie
In de achterliggende bestuursperiode is gewerkt aan het programma ‘Oisterwijk Onderneemt’. Hierin
is aandacht geweest voor de relatie van de gemeente met de ondernemers. Daarbij is niet alleen
gekeken hoe de belangen van de ondernemers kunnen worden gediend en hoe hen meer
mogelijkheden tot groei kunnen worden gegeven, maar ook wat zij van hun kant zouden kunnen doen
voor de gemeente, met name op het gebied van duurzaamheid en inclusieve samenleving (Dat is een
samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier aan deelneemt ).
Ondernemers kunnen vaak hun eigen agenda bepalen, kunnen goed organiseren en hebben de
capaciteit, waarmee zij goede dingen kunnen doen voor de samenleving. Van onze ondernemers
kunnen en mogen we verwachten dat zij een (grote) bijdrage leveren aan een meer inclusieve
s amenleving. Hiervoor is een sterke sociale basisstructuur nodig, zoals een goed verenigingsleven en
informele zorg, die de ondernemers kunnen ondersteunen.
Ook op het gebied van de duurzaamheid is een rol weggelegd voor de ondernemers. Zo kunnen zij
hun bedrijfsgebouwen en bedrijfsprocessen duurzaam inri chten en elektrisch gaan rijden. Sommigen
zijn hier al toe overgegaan.
Startende ondernemers (s tart ups) zorgen voor extra economische bedrijvigheid en extra
werkgelegenheid in onze gemeente. Daarom is het belangrijk te investeren in startersorganisaties, die
de beginnende ondernemers in contact brengen met de juiste netwerken. Op die manier willen wij het
ondernemersklimaat in onze gemeente versterken. Met ca. 1700 ZZP’ers binnen de gemeentegrenzen
vindt Algemeen Belang dat er ook beleid moet komen om hen in hun ontwikkeling te ondersteunen
o.a. op het gebied van werk aan huis.
In regioverband maakt de gemeente afspraken over het terugdringen van de werkloosheid. Een
actueel thema is de jeugdwerkloosheid. Onze werkmakelaars werken samen in de regio met het zoeken
naar banen. Zij leggen contacten met o.a. de werkgevers en de WSD. Mensen met een beperkte
toegang tot de arbeidsmarkt krijgen de volle aandacht. Algemeen Belang ondersteunt deze aanpak.
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In 2017 is de Economische Visie vastgesteld. Daarin wordt bepaald dat de gemeente de groei en
ontwikkeling van de bestaande ondernemers waar mogelijk faciliteert. Algemeen Belang wil de
bedrijven en werkgelegenheid voor Oisterwijk behouden. Leegstand moet worden tegengegaan door
deze in beeld te brengen en daarvoor samen met ondernemers een plan van aanpak op te stellen. Dit
geldt ook voor leegstaande panden in de dorpscentra. Kwaliteitsverbetering en -versterking spelen
hierbij een belangrijke rol.
Agrariërs en buitengebied
In de afgelopen bestuursperiode is een nieuw Veehouderijbeleid vastgesteld. Op grond hiervan
kunnen veehouderijen nog beperkt uitbreiden, maar alleen als zij voldoen aan de strengste milieueisen
o.a. op het gebied van emissie van geur en fijnstof. De veehouderij moet zich kunnen ontwikkelen tot
een maatschappelijk gewaardeerde, duurzaam renderende sector die in harmonie is met zijn
omgeving.
Voor Algemeen Belang staat de gezondheid van de burgers echter voorop. Omdat de GGD de taak
heeft de volksgezondheid te bewaken en de daarvoor nodige kennis in huis heeft, is haar standpunt
leidend voor ons. De door de GGD gehanteerde geurnormen zijn strenger dan de provinciale , maar
juridisch niet bindend. Om juridisch sterk te staan wil Algemeen Belang daarom een geurverordening
opstellen met hierin de GGD-normen. Algemeen Belang wil tevens oplossingen zoeken voor bedrijven,
die vlak bij de dorpskernen liggen.
Naar verwachting gaat er voor de ondernemers in het buitengebied veel veranderen. De gemeente zal
daar een rol in moeten spelen. Slimme samenwerking op het gebied van ruimtegebruik door
ondernemers vraagt van de gemeente de bereidheid om samen te werken. Algemeen Belang is
voorstander van deze aanpak en vindt dat er op korte termijn een inventarisatie van de bedrijven en
woningen moet komen in het buitengebied. Leegstaande gebouwen en criminaliteit vormen een
steeds groter probleem. Voldoen de bestemmingen nog aan de huidige regels en welke alternatieve
economische activiteiten staan we toe? Hierbij moet ook de ontwikkeling van natuur en landhuizen
meegenomen worden. Algemeen Belang is van mening dat er een visie ontwikkeld moet worden over
hoe we het buitengebied in de toekomst ingevuld willen hebben.
Bedrijventerreinen
Het bedrijfsleven in onze gemeente merkt dat de crisisjaren voorbij zijn. Dit heeft ook gevolgen voor
onze bedrijventerreinen. De kavels op Laarakkers zijn nu allemaal verkocht. Algemeen Belang vindt dat
eerst bestaande bedrijventerreinen in aanmerking komen voor vestiging/uitbreiding van bedrijven,
maar soms zijn die daarvoor niet geschikt. Algemeen Belang is voorstander van het alvast plannen
maken voor een nieuw bedrijventerrein om geen tijd te verliezen als daaraan behoefte gaat bestaan.
Er moet worden nagedacht over mogelijke nieuwe bedrijventerreinen in Oisterwijk en Moergestel.
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4. Financiën
Algemeen Belang staat voor een degelijk financieel beleid, waarbij de lasten voor de inwoners zo laag
mogelijk worden gehouden. Een sluitende meerjarenbegroting en een goede eigen vermogenspositie
zijn de uitgangspunten van dit beleid. Een wezenlijk onderdeel hiervan is een jaarlijkse evaluatie van
het gevoerde subsidiebeleid. Een verantwoorde besteding van deze gelden moet voor iedereen
helder zijn.
Vanwege de regionale verschillen in l eges vindt Algemeen Belang dat er een toetsing moet
plaatsvinden op uitgangspunten binnen de gemeenten in Midden-Brabant. Marktconformiteit en het
kostendekkend zijn moeten nader onderzocht worden. Voorkomen moet worden dat de leges in de 9
gemeenten teveel van elkaar afwijken, zoals nu bijvoorbeeld het geval is met de gastouderleges.
Algemeen Belang is van mening dat er meer aandacht besteed moet worden aan de financiële risico’s
en de totale verslaggeving. Een korte, heldere rapportage in beeldvorm (digitaal) moet de inwoners in
een paar minuten de gewenste duidelijkheid geven.
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5. Leefbaarheid
Algemeen Belang wil dat de inwoners van onze gemeente zich prettig en veilig voelen in hun omgeving
en maakt zich daarom bijvoorbeeld sterk voor het behoud van de eigenheid van Heukelom, Moergestel
en Oisterwijk.
Voorzieningen
Het aanwezig zijn van goede voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid. Algemeen Belang wil
zich sterk maken voor de komst van een huisartsenpost i n onze gemeente, zodat onze bewoners
daarvoor niet meer naar Tilburg hoeven te reizen.
Om het winkelbestand en de overige voorzieningen in Moergestel op peil te houden is het o.a.
belangrijk dat de bevolking toeneemt. Algemeen Belang wil hiervoor woningbouw en de mogelijkheid
van woningruil onderzoeken. Algemeen Belang wil dat er ca. 200 woningen extra voor Moergestel
worden opgenomen in de woonvisie.
De openbare ruimte, zoals trottoirs e.d., moet onder meer voor slechtzienden, rolstoelgebruikers,
ouderen met een rollator en ouders met een kinderwagen goed begaanbaar zijn. Vandaar geen
obstakels, zoals geparkeerde auto’s, op het trottoir. Ook in gebouwen kan het nodige worden
verbeterd om deze s enioren- en gehandicaptenproof te maken. Door het SKN (Senioren Kennis
Netwerk) is voor de hele gemeente onderzocht waar de situatie verbeterd moet worden. Algemeen
Belang wil dat de gemeente die verbeterpunten voortvarend aanpakt.
Scholen
De aanwezigheid van goede s cholen en kinderopvangvoorzieningen binnen de gemeente Oisterwijk
geldt voor Algemeen Belang als een essentiële voorwaarde voor leefbaarheid. Voor het binden van
(jonge) gezinnen aan de kernen Oisterwijk en Moergestel is een aanbod van thuis nabij onderwijs en
kinderopvang cruciaal. De kans is groter dat zij zich wortelen in een gemeenschap wanneer er sprake
is van diversiteit, flexibiliteit en keuzevrijheid in onderwijs. Zeker wanneer ook vroe g- en voorschoolse
educatie adequaat zijn geregeld, net als de toegankelijkheid van kinderopvang. In het bijzonder
gezinnen met jonge kinderen zullen op basis van dergelijke factoren de keuze maken om zich
permanent in de gemeente te vestigen. Het zijn dez elfde gezinnen die van toegevoegde waarde
kunnen zijn voor het verenigingsleven en ondernemersklimaat in de gemeente.
Algemeen Belang beschouwt het daarom als een groot goed dat de gemeente rijk is aan basis - en
voortgezet onderwijs en dat de kinderopvangvoorzieningen tot op heden voldoende toegankelijk
lijken te zijn. In de kern Oisterwijk is de diversiteit in het basisonderwijs voldoende gewaarborgd. Ook
in Moergestel wil Algemeen Belang voor de toekomst de diversiteit in onderwijssystemen behouden.
De populatie kinderen in de basisschoolleeftijd stabiliseert zich in deze kern en dat biedt een goed
perspectief. Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat ouders een keuze hebben voor
dát onderwijs, waarvan zij de overtuiging hebben dat hun kind daarin het beste gedijt. Het traditionele
onderwijs van De Vonder en het proces- of ervaringsgerichte onderwijs van De Bienekebolders
voorzien in die behoefte.
Leegstand en verloedering
In ons vorige verkiezingsprogramma was de aanpak van de v erloedering een speerpunt. Er zijn nu
plannen voor twee veelbesproken verloederde locaties: in Moergestel d’n Tob en in Oisterwijk de
Kartonnagefabriek. Het probleem in dit soort zaken is dat de gemeente bij het aanpakken van de
problemen afhankelijk is van anderen, met name de eigenaren van die locaties.
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Datzelfde geldt voor het probleem van de l eegstand, die vooral in het laatste jaar in Moergestel is
toegenomen. Algemeen Belang is hierover bezorgd, omdat dit niet goed is voor de leefbaarheid van
het dorp. Algemeen Belang gaat er vanuit dat de acties uit de Economische Visie ertoe zullen leiden
dat de neergaande trend wordt gestopt. Eén van de acties is het kernwinkelgebied te verkleinen.
Daarnaast wil Algemeen Belang dat er ca. 200 woningen extra voor Moergestel worden gebouwd om
een bevolkingstoename te realiseren.
We zijn voor een zinvolle invulling van de Joanneskerk. Over de exacte invulling gaat Algemeen Belang
graag in gesprek met betrokkenen en geïnteresseerden.
Op aandringen van Algemeen Belang ondergaat het Natuurtheater momenteel een grote
opknapbeurt.
Verkeer
In deze bestuursperiode is het gelukt om een besluit te nemen over een verbinding van de wijk
Pannenschuur met de Heukelomseweg. Hiermee is een speerpunt van Algemeen Belang gerealiseerd.
Wat betreft het sluipverkeer in Moergestel zit er enig schot in de zaak. Het voorstel van Algemeen
Belang om naast de A58 een parallelweg te maken om zo het centrum van Moergestel te ontlasten is
meegenomen in de gesprekken met Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding van de A58.
Algemeen Belang zal zich in de komende raadsperiode sterk blijven maken voor deze oplossing, die
breed gedragen wordt in Moergestel.
Parkeren in het centrum en in de wijken blijft een belangrijk thema voor de komende jaren. Toepassing
van meer blauwe zones, evalueren van de parkeertarieven en een duidelijke bewegwijzering voor
parkeren zijn enkele maatregelen die minimaal genomen moeten worden. Algemeen Belang wil dat
bij het maken van de plannen voor de vrijkomende locatie De Leye er rekening wordt gehouden met
de huidige openbare parkeergelegenheid daar.
Rond een aantal brede scholen, m.n. die in Moergestel en de Coppele, maar ook rond de Kikkenduut,
doen zich problemen voor met betrekking tot het verkeer en het parkeren. Algemeen Belang is er
voorstander van dat er samen met alle betrokken partijen, zoals de gebruikers van de scholen, ouders,
omwonenden en de gemeente, naar een oplossing voor de problemen wordt gezocht. Daarvoor zal
niet alleen de gemeente kunnen zorgen, maar zal ook medewerking van andere betrokkenen nodig
zijn.
Algemeen Belang wil voor de brede school in Moergestel een ontsluiting naar de Industrieweg.
Daarnaast willen wij de mogelijkheid laten onderzoeken om de brandweerkazerne tegenover de school
te verhuizen naar een locatie elders in Moergestel, bij voorkeur naar een locatie bij de A58. Voordelen
hiervan zijn: de uitrukkende brandweer hoeft niet meer door het centrum van Moergestel en langs de
school te rijden en de brandweer is eerder ter plaatse bij ongevallen op de A58.
Algemeen Belang vindt dat er veilige wandelroutes moeten komen voor jong en oud naar het centrum
in Moergestel o.a. van Park Stanislaus naar het centrum. Daarnaast is een veilige route nodig voor de
kinderen van de brede school naar de sporthal in Moergestel. Dit moet op korte termijn aangepakt
worden.
Voor de verkeersveiligheid willen wij
Sprendlingenstraat.

een rotonde realiseren bij de kruising Heusdensebaan/
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Spoorwegovergangen
Algemeen Belang is positief over de aanpassing ‘nieuwe stijl’ van de overwegen. Wij blijven echter
tegen de s luiting van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat. Ook zal Algemeen Belang zich
inzetten voor een goede inpassing in de omgeving van de geluidsschermen langs de spoorlijn.
Toepassen van groen zal hierin een belangrijk onderdeel zijn.
Fietsverkeer
Een jarenlange wens van Algemeen Belang om het fietspad van Moergestel naar Haghorst te realiseren
zal de komende bestuursperiode worden vervuld. De afgelopen tijd zijn de voorbereidingen daarvoor
getroffen. De argumenten om dat fietspad aan te leggen waren de verkeersveiligheid en het
fietstoerisme. Helaas is een aantal fietspaden in slechte staat en Algemeen Belang vindt dat
verbetering van deze fietspaden snel moet worden aangepakt.
In de komende raadsperiode zal een fietssnelroute van Oisterwijk naar Tilburg worden gerealiseerd,
evenals fietspaden bij Blokshekken en de spoorzone. Algemeen Belang vindt dit een goede zaak. In
dit verband hebben wij onlangs om een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheid om het geplande
fietspad aan de noordkant van het station door te trekken naar de Heusdensebaan. Aandacht moet er
ook zijn voor een fietsvriendelijker centrum en meer s tallingsruimte voor fietsers.
H andhaving en veiligheid
Algemeen Belang pleit al jaren voor c amerabewaking in de openbare ruimte. In de huidige
bestuursperiode is daar een begin mee gemaakt. Wij stellen voor om de camerabewaking uit te
breiden, eventueel tijdelijk, naar b.v. het Lindepark, evenementen op De Lind en in het centrum van
Moergestel. Verder wil Algemeen Belang het gebruik van buurt-apps en sociale controle promoten.
Bij handhaving vragen de w oninginbraken veel aandacht. Algemeen Belang wil het aantal inbraken
terugdringen door goede voorlichting, advies over beveiliging van de woning en het pand, een snelle
reactie van de politie en meer sociale controle. Gezondheid en leefbaarheid zijn belangrijke aspecten
bij de (intensieve) veehouderijen. In het buitengebied is toezicht belangrijk, omdat criminele activiteiten
zich hier naar toe verplaatsen.
De onderwereld probeert op alle mogelijke manieren een plek te veroveren in de bovenwereld. Dit
heet ondermijning door c riminelen. Algemeen Belang vindt dat we dit ook in Oisterwijk aan moeten
pakken o.a. door meer voorlichting, meer controle en door de ondermijning in het veiligheidsbeleid
een duidelijke plaats te geven.
Vanwege de toename van overlast door overspannen personen en/of personen met verward gedrag
moet er een goed sluitende aanpak voor ondersteuning van deze mensen gerealiseerd worden o.a.
door professionele opvang en begeleiding.
De ondermijning van de sociale zekerheid en de c ybercriminaliteit nemen toe. Het eerste wordt al
aangepakt. Algemeen Belang vraagt dan ook aandacht voor de ‘cybersecurity’, omdat deze
achterloopt. Hierbij staat informatiebeveiliging centraal en het respecteren en beschermen van de
privacy. De gemeente zal hieraan de volle aandacht moeten geven. Voorlichting en preventie op dit
gebied naar de inwoners toe worden steeds belangrijker.
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W onen
Algemeen Belang is voorstander van meer w oningbouw. Potentiële bouwlocaties moeten zo snel
mogelijk ontwikkeld worden. De centra van de kernen moeten de aandacht krijgen en ook het
herbestemmen van leegstaand vastgoed moet niet vergeten worden. Doel moet zijn het versnellen
van de woningbouwproductie, het verduurzamen van de woningvoorraad en het zorgvuldig inpassen
van de woningbehoefte. Erfgoederen, zoals KVL, dragen bij aan het welzijn van de burgers,
economische innovatie en een plezierig leef- en werkklimaat.
Langer (zelfstandig) thuis blijven wonen en kleinere huishoudens (1 en 2 personen) van zowel jong als
oud vragen om andere woonvormen (kleiner en meer betaalbaar). Tijdelijke woningen voor 1 en 2
personen moeten ook onderzocht worden. Daarnaast komt er steeds meer vraag vanuit de bijzondere
doelgroepen, zoals o.a. ouderen met behoefte aan verzorgd wonen, vergunninghouders, uitstroom
GGZ, jeugdopvang en arbeidsmigranten. Algemeen Belang vindt dat er duidelijkheid moet komen
over welke locaties in aanmerking komen voor een geschikte zorginvulling.
Om te voorkomen dat starterswoningen, waaraan de gemeente een financiële bijdrage heeft geleverd,
vlak na de koop met winst kunnen worden doorverkocht, pleit Algemeen Belang voor het opnemen
van een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst. Er moeten ook middeldure huurwoningen
worden gebouwd, o.a. om zogenaamde scheefwoners te laten doorstromen, waardoor sociale
huurwoningen vrijkomen. Algemeen Belang wil met de woonstichting de mogelijkheid van woningruil
tussen huurders bespreken, m.n. tussen mensen die kleiner of juist groter willen gaan wonen. Voor
ouderen in koophuizen, die kleiner willen gaan wonen, moeten er ook woningen komen.
Na de verhuizing van zwembad en sporthal naar Den Donk komt locatie De Leye vrij. Algemeen Belang
wil dat er nu al nagedacht gaat worden over de invulling daarvan en dat bij de planvorming de
aanwezigheid van het nabijgelegen zorgcentrum wordt betrokken.
Aan de Industrieweg i n Moergestel moet begonnen worden met de ontwikkeling van een aantal
bouwlocaties, inclusief de infrastructuur met parkeren en ontsluiting voor de brede school en Park
Stanislaus. Daarnaast moeten met voorrang het centrum in Moergestel en de voormalige schoollocatie
aan de Bosstraat ingevuld worden. Het “slapende” plandeel Oistelvoortjes zal opnieuw op de rol
moeten worden gezet. Dit alles om de ca. 200 woningen extra in Moergestel te kunnen realiseren.
De komende jaren staan ook in het teken van de doorontwikkeling van KVL. Belangrijk hierbij is een
goede verbinding tot stand te brengen tussen KVL en het centrum, waarbij de gebiedsontwikkeling
rond het Fabriekspad betrokken moet worden.
Door de woningbouw op het Molenveldje in Moergestel is het speelveldje voor de kinderen
verdwenen. Algemeen Belang pleit er daarom voor de huidige s peelgelegenheden aan de Scheerman
te handhaven.
Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen
en samenvoegen, zodat het gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. Helaas zal dit nog wel een
paar jaar op zich laten wachten, omdat de invoering van de wet meer tijd vraagt dan eerst werd
ingeschat.
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6. Groen en Duurzaam
Algemeen Belang wil dat de openbare ruimte er verzorgd uitziet, óók omdat die het visitekaartje van
onze gemeente is. Hetzelfde geldt voor het buitengebied. Er is extra aandacht voor de
onkruidbestrijding nodig.
Algemeen Belang vindt openbaar groen in de bebouwde kom belangrijk en wil deze behouden. Niet
alleen voor de recreatie, maar ook voor hemelwateropvang met het oog op de steeds vaker
voorkomende stortbuien. Door meer groen gaat men hittestress tegen op plekken waar veel kwetsbare
ouderen wonen. Tegelijkertijd zorgt meer groen ook voor een prettige leefomgeving.
De gemeente heeft aangetoond dat zij duurzaamheid belangrijk vindt. Zo zijn zonnepanelen op het
dak van het gemeentekantoor geplaatst en werkt de gemeente samen met Duurzame Energie
Coöperatie Oisterwijk (DEC). Verder zal volgens de plannen het nieuwe zwembad vrijwel
energieneutraal zijn. Hiermee geeft de gemeente het goede voorbeeld. Ook is er een zogeheten
duurzaamheidsambtenaar aangesteld, die ervoor moet zorgen dat de gemeente duurzaamheid in de
praktijk toepast.
Algemeen Belang vindt dat de gemeente de inwoners op dit terrein moet faciliteren door het zoveel
mogelijk aanpassen van regels die duurzame activiteiten, zoals het plaatsen van zonnepanelen, in de
weg staan (zoals b.v. in de beschermde dorpskern).
Algemeen Belang is voorstander van het stimuleren van energiezuinige maatregelen voor woningen in
Oisterwijk. Er moet voor iedereen duidelijkheid komen over de vele financieringsmogelijkheden en wie
op welk subsidiepotje aanspraak kan maken.
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7. Sport en Verenigingsleven
Sport en Bewegen
Ondanks dat er in de afgelopen periode veel is gebeurd op accommodatiegebied (HOCO en Roef), is
er werk aan de winkel. Zo staan het nieuwe zwembad en sporthal op stapel, evenals een nieuw
honkbalveld voor Roef en moet na de fusie tussen de 3 Oisterwijkse voetbalverenigingen de
accommodatie voor de nieuwe vereniging worden gerealiseerd.
Algemeen Belang vindt sport heel belangrijk, omdat het veel doelen dient. Sport is van groot belang
voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente en daardoor zijn goede sportaccommodaties
onontbeerlijk. Daarnaast zorgt sport ook voor een netwerk tussen mensen. Zo kan sport een belangrijke
rol spelen bij het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. In sport is er geen onderscheid in afkomst
en kinderen kunnen en mogen zich onderscheiden in sport. Sport kan ook bijdragen aan een versnelde
integratie van nieuwe inwoners, zowel met een binnen- als buitenlandse achtergrond.
Sport is verder een instrument waarmee doelstellingen ten behoeve van ouderen en jongeren, als het
gaat om preventieve zorg, inhoud kunnen krijgen. Mooi dat hiervan in de afgelopen bestuursperiode
eerste projecten zoals ‘Bewegen voor Ouderen’ succes hebben aangetoond en zelfs nationaal
aandacht trekken.
Algemeen Belang wil de deelname aan sport voor iedereen mogelijk maken, waarbij subsidies
ondersteunend kunnen zijn.
Vrijetijd en cultuur(centra)
Belangrijk is een breed aanbod van v rijetijdsmogelijkheden. Onze gemeente kent een bloeiend
verenigingsleven, dat in stand moet worden gehouden met de nodige subsidies. Onze cultuurcentra
moeten de cultuurinvulling verder promoten door de band met de samenleving te versterken, iets
waaraan het de laatste tijd veel heeft ontbroken.
Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel, elk met hun eigen identiteit en betrokkenheid
van de kern, vervullen beiden een belangrijke taak. De inzet van vrijwilligers moet hierbij zeker de
nodige aandacht krijgen. Een invulling, waarbij Den Boogaard past bij Moergestel en Tiliander bij
Oisterwijk. Om dit een stevige basis te geven is een onderzoek naar een alternatieve bestuursvorm voor
Den Boogaard nu aan de orde.
De forse verbouwing van Tiliander zal financieel het nodige resultaat moeten opleveren. Ook moet op
korte termijn duidelijk worden hoe de eerste verdiepingen van Tiliander en Den Boogaard worden
ingevuld en zodoende positief kunnen gaan bijdragen aan het resultaat. Algemeen Belang vindt het
belangrijk dat de gemeente stevig de vinger aan de pols houdt, zowel bij de financiële gang van zaken
als de maatschappelijke invulling, en dat de gestelde doelen worden gehaald.
Zwembaden en sporthal
Eén van de speerpunten uit ons vorige verkiezingsprogramma was de komst van een nieuw zwembad
met een sporthal op Den Donk. Ook pleitten wij voor een integrale aanpak van de infrastructuur daar,
o.a. van het parkeren. Aan die wensen is tegemoet gekomen. Voor de komende periode is het zaak
om de plannen goed ten uitvoer te brengen in samenspraak met alle betrokkenen.
H et Staalbergven heeft een belangrijke recreatieve functie voor Oisterwijk en de regio. De
erfpachtovereenkomst loopt in de komende bestuursperiode af. Algemeen Belang is voorstander van
een tijdige evaluatie met het oog op de verdere toekomst van het zwembad.
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Sportpark Gemullehoeken
Recentelijk hebben de 3 voetbalverenigingen in Oisterwijk besloten te fuseren. Dit zal tot gevolg
hebben dat Taxandria Voetbal op Sportpark Gemullehoeken zal verdwijnen, waardoor deze locatie vrij
komt. Voor de invulling van deze locatie wil Algemeen Belang een gebiedsvisie laten opstellen, zodat
er een goed gefundeerd besluit kan worden genomen over de toekomst van dit gebied en zijn
voorzieningen.

15 | Verkiezings programma Gemeenteraads verkiezingen Algemeen Belang 2018

Ruimte
Sociaal
Veiligheid
Ook voor jouw belang……
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