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Inleiding
Ruimte 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.
Dit programma is om jou te informeren over de plannen van Algemeen Belang. Een programma
gebaseerd op wat wij belangrijk vinden: de leefbaarheid vergroten in de samenleving. Ons programma
bouwt verder op onze successen van de afgelopen periode. Dit succes willen we samen met jou
verlengen. Ons programma gaat over de volgende zaken:

1. Burgers, Bestuur en Organisatie
In dit hoofdstuk bespreken we onze ideeën over de manier waarop jij als burger mee kunt doen,
wat we voor jongeren doen, hoe de gemeente met jou om moet gaan als je een vraag of probleem
hebt en hoe wij willen samenwerken met andere gemeenten.

2. Sociale zaken
In dit hoofdstuk bespreken we dat we zaken willen regelen samen met jou, door goed te kijken en
te luisteren naar wat jij wilt. En dat we kansen willen scheppen voor jongeren, het rijke
verenigingsleven met haar vrijwilligers ondersteunen en talenten benutten.

3. Bedrijfsleven
In dit hoofdstuk bespreken we onze ideeën voor de bedrijven in onze gemeente. Toerisme,
economie, boeren, het buitengebied en bedrijventerreinen zijn hierin belangrijke onderwerpen.

4. Financiën
In dit hoofdstuk bespreken we de manier waarop er met geld om moet worden gegaan in de
gemeente. De lasten voor jou als inwoner, leges en de financiële risico’s staan hierbij centraal.

5. Leefbaarheid
In dit hoofdstuk laten we zien hoe wij vinden dat Oisterwijk, Moergestel en Heukelom een fijne en
veilige plek kan zijn om naar school te gaan, te wonen, te werken en te recreëren.

6. Groen en Duurzaam
In dit hoofdstuk lees je meer over onze plannen voor de natuur en hoe wij jou willen helpen om de
aarde door te kunnen geven aan jouw kinderen.

7. Sport en Verenigingsleven
In dit hoofdstuk lees je alles over de rol die wij sport en vrijetijd willen geven in onze gemeente.
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1. Burgers, Bestuur en Organisatie
Algemeen Belang wil een procesbegeleider die alles rond het gesprek met de inwoner goed
regelt. Dit betekent dat er iemand is die goed met alle belangen moet omgaan. Ook wanneer de
inwoner iets anders wil dan de gemeente.
Samen met de inwoner willen we bespreken wat er speelt in de wijk. Algemeen Belang wil dan
samen zoeken naar oplossingen. Het is daarom belangrijk dat onze wethouder en raadsleden de
wijken bezoeken.
Soms kan het zijn dat een probleem in de wijk door de inwoners zelf kan worden opgelost. Het is
belangrijk dat de gemeente hierover goede afspraken maakt.
Algemeen Belang wil de jongeren meer en actief betrekken bij de politiek. Er zou een
jongerenvertegenwoordiging moeten komen. Dit betekent dat er een groep jongeren is die
namens alle jongeren mee praat om zaken te regelen.
We willen meer regelen voor jongeren. Zo willen we bijvoorbeeld jongeren uit onze gemeente aan
een stageplek of baan helpen. Ook willen we dat ze in onze gemeente kunnen gaan wonen. Het is
daarom belangrijk dat er betaalbare woningen worden gebouwd.
We mogen niet vergeten dat jongeren een plek verdienen om elkaar te ontmoeten, muziek te
maken, te sporten en uit te gaan.
Het is ook belangrijk dat ze na het stappen in Tilburg veilig thuis komen. Daarom is goed openbaar
vervoer in de nacht belangrijk. Algemeen Belang wil daarom een nachtbus regelen.
Algemeen Belang vindt klantvriendelijkheid belangrijk. Een goede communicatie tussen de
gemeente en haar inwoners komt op de eerste plaats. We willen dat het voor inwoners duidelijk is
hoe zij de gemeente kunnen bereiken.
Wanneer inwoners vragen hebben gesteld aan de gemeente, moeten zij altijd een
ontvangstbevestiging ontvangen. In deze bevestiging moet de verwachte beantwoordings- en
beslissingstijd staan. Via de telefoniste en ook digitaal moet de inwoner op elk moment de stand
van zaken kunnen zien.
Het is belangrijk dat het hoofdgebouw van de gemeente om zaken te regelen in de kern Oisterwijk
blijft staan. De online informatie moet goed worden beveiligd. De privacy van deze informatie is
belangrijk en moet goed worden beschermd.
De gemeente werkt met Hilvarenbeek, Goirle en “Hart van Brabant” (samenwerkingsgroep van 9
gemeenten) samen. Algemeen Belang vindt dit belangrijke samenwerkingen. Er mag van ons nog
meer worden samengewerkt. We moeten hier wel grip op houden, zodat het belang van onze
inwoner niet wordt vergeten.
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2. Sociale Zaken
Algemeen Belang vindt het belangrijk dat de inwoners zo lang en zo zelfstandig mogelijk mee
kunnen doen in de samenleving. Als ze hulp nodig hebben, wordt deze hulp zo dichtbij als mogelijk
gegeven.
Er verandert nog van alles op sociaal gebied. Er komen ook nieuwe zaken bij. Het is daarom
belangrijk dat we flexibel omgaan met het beleid. Dit betekent dat we goed moeten kijken en
luisteren naar de inwoners. Hierdoor sluiten beslissingen beter aan bij de wensen en behoeftes.
Algemeen Belang wil de komende periode extra ondersteuning inzetten op de hulp aan jongeren.
Het is belangrijk dat zij een toekomst krijgen en niet in de criminaliteit belanden.
De gemeente Oisterwijk heeft veel verenigingen en vrijwilligers. Het is heel erg belangrijk dat we
dit behouden. We willen daarom extra aandacht hiervoor.
Alle talenten in onze gemeente moeten een kans krijgen. Iedereen doet er toe en is nodig. Als
inwoners ondersteuning nodig hebben, kunnen zij die ook krijgen.
De gemeente wordt ondersteund door vele vrijwilligers. Algemeen Belang vindt dat ideeën van
inwoners altijd medewerking van de gemeente moeten krijgen.
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3. Bedrijfsleven
Algemeen Belang wil altijd aandacht voor het toerisme in onze gemeente.
We willen duidelijkheid over de economische toekomst van de vakantieparken. Dit betekent dat
we graag willen weten aan welk niveau de parken moeten voldoen. Het is ook belangrijk om vraag
en aanbod goed op elkaar af te stemmen. We vinden dat we met een goede herschikking en
ontwikkeling van de bestaande parken hier een heel eind mee kunnen komen.
Het is belangrijk om reclame te blijven maken voor én met het merk “Oisterwijk Parel in ’t groen”.
Algemeen Belang vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. De
ondernemers moeten hierin een (grote) bijdrage leveren. Het is belangrijk dat de ondernemers het
verenigingsleven, mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
We willen dat ondernemers aandacht hebben voor duurzaamheid. Dit betekent dat ze nadenken
over de manier waarop zij nu én later goed kunnen werken. Zo kunnen zij hun bedrijfsgebouwen
en -processen duurzaam inrichten en elektrisch gaan rijden.
We willen aandacht geven aan startersorganisaties. Beginnende ondernemers moeten in contact
worden gebracht met de juiste mensen. Op die manier wil Algemeen Belang het
ondernemersklimaat in onze gemeente versterken.
Er zijn ongeveer 1700 ZZP’ers binnen de gemeente Oisterwijk. Dit zijn mensen die voor zichzelf
werken. Er moeten regels komen om hen in hun ontwikkeling te ondersteunen o.a. op het gebied
van werk aan huis.
Er moeten afspraken worden gemaakt in de regio over het terugdringen van (jeugd)werkloosheid.
Bij deze afspraken moeten mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt niet worden
vergeten.
Het is belangrijk dat er minder gebouwen leeg staan. Een plan van aanpak om dit te voorkomen
moet samen met ondernemers worden gemaakt. Dit geldt ook voor leegstaande panden in de
dorpscentra. Kwaliteitsverbetering en -versterking spelen een belangrijke rol bij het voorkomen
van leegstand.
Voor Algemeen Belang staat de gezondheid van de burgers voorop. Wij willen de strenge
geurnormen van de GGD gebruiken voor de veehouderij in onze gemeente. We willen ook
oplossingen zoeken voor bedrijven, die vlak bij de dorpskernen liggen.
Algemeen Belang vindt dat de gemeente moet samenwerken met de ondernemers in het
buitengebied. Er moet een overzicht komen van bedrijven en woningen in dat gebied. Hierbij moet
gekeken worden of ze nog aan de huidige regels voldoen, welke activiteiten we toestaan en de
ontwikkeling van natuur en landhuizen moet bekeken worden.
Algemeen Belang vindt dat eerst bestaande bedrijventerreinen in aanmerking komen voor
vestiging/uitbreiding van bedrijven. Er moeten alvast plannen worden gemaakt voor een nieuw
bedrijventerrein. Hierdoor verliezen we geen tijd als de tijd komt dat zo’n terrein nodig is.
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4. Financiën
Algemeen Belang staat voor een goed financieel beleid. De lasten voor de inwoners moeten zo
laag mogelijk zijn.
Ieder jaar moet er gekeken worden naar het gevoerde subsidiebeleid. Iedereen heeft recht om te
weten hoe het geld is verdeeld binnen de gemeente.
In de regio zijn er veel verschillen in leges. Dit is een bedrag dat moet worden betaald om gebruik
te maken van diensten of producten van de gemeente. Algemeen Belang vindt dat er onderzocht
moet worden hoe deze verschillen kleiner kunnen worden.
Algemeen Belang vindt dat er voor de inwoners een kort en helder overzicht moet komen. Hierin
moet het in een paar minuten duidelijk zijn hoe de gemeente er voor staat.
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5. Leefbaarheid
Algemeen Belang wil dat inwoners zich prettig en veilig voelen in hun omgeving. Daarom maken
we ons sterk voor de eigenheid van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk.
Algemeen Belang wil zich sterk maken voor de komst van een huisartsenpost in onze gemeente,
zodat inwoners daarvoor niet meer naar Tilburg hoeven te reizen.
Algemeen Belang wil woningbouw en de mogelijkheid van woningruil onderzoeken. Dit is
belangrijk om het aantal inwoners van de gemeente te verhogen.
We willen dat er ongeveer 200 woningen extra voor Moergestel worden opgenomen in de
woonvisie. Dit is een plan waarin staat waar woningen kunnen worden gebouwd.
De openbare ruimte, zoals stoepen, moet voor iedereen goed begaanbaar zijn. Slechtzienden,
rolstoelgebruikers, ouderen met een rollator en ouders met een kinderwagen moeten hier goed
gebruik van kunnen maken. Geparkeerde auto’s op de stoep horen daar dus niet bij.
Algemeen Belang wil dat de verbeterpunten, die het SKN (Senioren Kennis Netwerk) heeft
aangegeven, worden aangepakt. Gebouwen worden daardoor meer senioren- en
gehandicaptenproof.
Het is belangrijk dat er voor (jonge) gezinnen vlakbij hun huis goed onderwijs en kinderopvang
aanwezig is. Algemeen Belang vindt het heel belangrijk dat de gemeente veel mogelijkheden heeft
op dit gebied. De verschillende soorten onderwijs in Moergestel moeten worden behouden.
Algemeen Belang wil met betrokkenen en geïnteresseerden in gesprek over een zinvolle invulling
van de Joanneskerk.
We willen naast de A58 een extra weg aanleggen zodat er minder voertuigen door het centrum
van Moergestel rijden. Deze ideeën worden ook meegenomen in de plannen van de provincie
voor het breder maken van de A58.
We willen meer afspraken rondom het parkeren van auto’s in de gemeente. We willen afspraken
over meer blauwe zones. Ook moeten we de parkeerkosten bekijken. En moet het voor iedereen
duidelijk zijn waar ze wel of niet kunnen parkeren.
Algemeen Belang wil dat er rekening wordt gehouden met de openbare parkeergelegenheid zoals
die nu is bij locatie De Leye. Dit is vooral belangrijk voor deze locatie bij de plannen die worden
gemaakt in de toekomst. Deze locatie zal in de toekomst namelijk vrij komen door de verhuizing
van het zwembad naar Den Donk.
We willen rondom een aantal brede scholen in de gemeente samen met alle betrokkenen het
verkeers- en parkeerprobleem oplossen.
Algemeen Belang wil voor de brede school in Moergestel een ontsluiting naar de Industrieweg.
Hierdoor kunnen kinderen veilig naar de sporthal. En zorg je voor een veiligere verkeerssituatie
rondom de brede school.
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We willen de mogelijkheid laten onderzoeken om de brandweerkazerne tegenover de brede
school in Moergestel te verhuizen naar een andere locatie. Onze voorkeur gaat uit naar een locatie
bij de A58.
Algemeen Belang vindt dat er veilige wandelroutes moeten komen voor jong en oud naar het
centrum in Moergestel o.a. vanaf Park Stanislaus.
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 een rotonde realiseren bij de kruising Heusdensebaan en
Sprendlingenstraat in de kern Oisterwijk.
Wij blijven tegen de sluiting van de spoorwegovergang in de Gasthuisstraat.
Algemeen Belang zet zich in voor een goede inpassing in de omgeving van de geluidsschermen
langs de spoorlijn. Natuur is hierin een belangrijk onderdeel.
Helaas is een aantal fietspaden in slechte staat en Algemeen Belang vindt dat verbetering van deze
fietspaden snel moet worden aangepakt.
Algemeen Belang wil aandacht voor een fietsvriendelijker centrum en meer plek om fietsen veilig
neer te zetten.
Algemeen Belang wil de camerabewaking in de gemeente uitbreiden voor veiligheid van al onze
inwoners.
Het gebruik van buurt-apps en sociale controle vindt Algemeen Belang ook heel belangrijk. We
zullen hier daarom extra reclame voor maken.
Algemeen Belang wil het aantal inbraken verminderen door goede voorlichting, advies over
beveiliging van de woning en het pand, een snelle reactie van de politie en meer sociale controle.
In het buitengebied moet meer toezicht komen. Criminele activiteiten in het buitengebied moeten
worden voorkomen.
De onderwereld probeert op alle mogelijke manieren een plek te veroveren in de bovenwereld.
Dit heet ondermijning door criminelen. Algemeen Belang vindt dat we dit ook in Oisterwijk aan
moeten pakken. Dit kan door voorlichting te geven. Ook is controle op ondermijning een manier
om het terug te voorkomen.
Algemeen Belang vindt dat er professionele opvang en begeleiding moet komen voor mensen
met verward gedrag.
Algemeen Belang vraagt aandacht voor ‘cybersecurity’. Dit gaat over de criminaliteit op internet.
Hierbij staat het beveiligen van informatie centraal. De bescherming van de privacy is belangrijk.
Ook is controle op ondermijning een manier om het terug te dringen.

8 | Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Algemeen Belang 2018

Locaties waar huizen gebouwd kunnen worden, moeten zo snel mogelijk in beeld komen. De centra
van de kernen moeten de aandacht krijgen hierbij. En ook het herbestemmen van leegstaande
panden moet niet vergeten worden.
Algemeen Belang vindt dat er duidelijkheid moet komen over welke locaties in aanmerking komen
voor een geschikte zorginvulling voor mensen met een speciale behoefte. Er komt namelijk steeds
meer vraag vanuit ouderen met behoefte aan verzorgd wonen, vergunninghouders, uitstroom
GGZ, jeugdopvang en arbeidsmigranten.
Bij starterswoningen waar de gemeente aan mee heeft betaald moet een anti-speculatiebeding in
de koopovereenkomst komen. Dit betekent dat er afspraken worden gemaakt over de verkoop
van de woning. Dit voorkomt dat mensen goedkoop een huis kunnen kopen met hulp van de
gemeente en die vervolgens met grote winst door verkopen.
Er moeten ook middeldure huurwoningen worden gebouwd in de gemeente. Dit is belangrijk voor
de zogenaamde scheefwoners. Zij wonen nu nog in huurwoningen met een lage huur terwijl zij veel
verdienen. Zij kunnen dan naar een grotere woning zodat andere mensen met een lager inkomen
ook sneller een eigen huurwoning hebben.
Algemeen Belang wil met de woonstichting de mogelijkheid van woningruil bespreken. Mensen
die kleiner of juist groter willen gaan wonen moeten ook ruimte krijgen op de woningmarkt. Voor
ouderen in koophuizen, die kleiner willen gaan wonen, moeten er ook woningen komen.
Algemeen Belang wil dat er nu al nagedacht gaat worden over de invulling van de locatie De Leye.
Bij de plannen moet het zorgcentrum worden betrokken.
Aan de Industrieweg in Moergestel moet begonnen worden met de ontwikkeling van een aantal
bouwlocaties. Het parkeer- en verkeersprobleem rondom de brede school en Park Stanislaus mag
hierbij niet worden vergeten.
Het centrum van Moergestel en de oude schoollocatie aan de Bosstraat moet ingevuld worden.
Het plandeel Oostelvoortjes zal opnieuw leven in moeten worden geblazen. Door dit plan, maar
ook het centrum en de oude schoollocatie kunnen er ongeveer 200 extra woningen worden
gebouwd in Moergestel.
Algemeen Belang vindt een goede verbinding tussen KVL en het centrum belangrijk.
De ontwikkeling van het Fabriekspad mag niet worden vergeten.
Door de woningbouw op het Molenveldje in Moergestel is het speelveldje voor de kinderen
verdwenen. Algemeen Belang wil daarom de huidige speelgelegenheden aan de Scheerman
behouden.
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6. Groen en Duurzaam
Algemeen Belang wil dat de gemeente er verzorgd uitziet. Hetzelfde geldt dus ook voor het
buitengebied. Er is extra aandacht voor de onkruidbestrijding nodig.
Algemeen Belang wil openbaar groen, planten en bomen in de bebouwde kom behouden. Niet
alleen om te spelen of van te genieten, maar ook voor hemelwateropvang. Dit is belangrijk door
de steeds vaker voorkomende stortbuien.
Algemeen Belang vindt dat de gemeente de inwoners op het gebied van duurzaamheid moet
helpen. Dit betekent dat de gemeente hen moet ondersteunen in het ontwikkelen van duurzame
activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen.
Algemeen Belang is voorstander van het stimuleren van energiezuinige maatregelen voor
woningen in Oisterwijk. Het moet voor iedereen duidelijk zijn op welke manier je dit kunt betalen.
En of je ook geld van de gemeente hiervoor kunt krijgen.
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7. Sport en Verenigingsleven
Sport is van groot belang voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente en daardoor zijn
goede sport plekken heel belangrijk.
Algemeen Belang wil de deelname aan sport voor iedereen mogelijk maken. Subsidies kunnen
hierbij ondersteunend zijn. Dit betekent dat mensen die het zelf niet kunnen betalen, hulp kunnen
krijgen van de gemeente.
Belangrijk is een breed aanbod van vrijetijdsmogelijkheden. Onze gemeente kent een levend
verenigingsleven, dat in stand moet worden gehouden met de nodige subsidies.
De laatste tijd zijn onze cultuurcentra verder van de inwoners komen te staan. Het is belangrijk dat
deze band weer sterker wordt.
Algemeen Belang vindt dat Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel een belangrijke
taak hebben in de samenleving.
De inzet van vrijwilligers bij de cultuurcentra moet de nodige aandacht krijgen.
Algemeen Belang wil op korte termijn duidelijkheid over de eerste verdieping van Tiliander en Den
Boogaard.
Algemeen Belang vindt het belangrijk dat de gemeente bij de cultuurcentra stevig de vinger aan
de pols houdt. Zowel voor de centen als de maatschappelijke invulling. De doelen die opgesteld
worden, moeten worden gehaald.
Wij pleitten voor een goede uitvoering van de plannen voor sportpark Den Donk. Alle betrokkenen
moeten hierin worden betrokken.
Het Staalbergven heeft een belangrijke recreatieve functie voor de gemeente Oisterwijk en de
regio. De erfpachtovereenkomst loopt in de komende bestuursperiode af. Dit betekent dat er
nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met Natuurmonumenten. Algemeen Belang is
voorstander van een tijdige evaluatie met het oog op de verdere toekomst van het zwembad.
Algemeen Belang wil voor de locatie van huidig Sportpark Gemullehoeken een plan maken. Dit
plan moet er voor zorgen dat deze locatie in de toekomst ook goed wordt ingevuld. Dit is
belangrijk op het moment dat Taxandria Voetbal verdwijnt op deze plek door de fusie van de 3
voetbalverenigingen.
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www.algemeen-belang-oisterwijk.nl
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