Samen voor
Zekerheid

Verkiezingsprogramma PvdA Oosterhout voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018

Met trots presenteren wij u het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Oosterhout. Het is een
programma wat is samengesteld door vier jaren lang goed te luisteren naar wat er speelt in
Oosterhout en onder de Oosterhouters.
Het is een programma dat verder gaat op de door ons ingeslagen weg om initiatieven vanuit de
samenleving, van onderop dus, te ontdekken, te omarmen en waar het kan verder te helpen. We zijn
er trots op om met een nieuw team weer mee te mogen doen met de verkiezingen en kunnen niet
wachten om met u en voor u aan de slag te gaan. Dat is zeker!
In dit verkiezingsprogramma leggen wij de nadruk op zekerheid in een rechtvaardige samenleving. Wij
hebben dit programma opgebouwd rond drie herkenbare speerpunten:
1. Samen voor zekerheid
o Zeker zijn van goed en zinvol werk, van goede en betaalbare woonruimte en dat je op
school én in de vriendengroepen kan blijven meedoen als het (financieel) tegen zit.
2. Goed werk en goede zorg
o Zeker zijn van een eerlijke beloning voor werk dat wordt geleverd, dat je kunt blijven
mee doen wanneer betaald werk of opdrachten voor zzp’ers plotseling wegvallen en
dat zorg beschikbaar én betaalbaar blijft voor iedereen.
3. De Stad als bron van inspiratie
o Zeker zijn dat Oosterhout een stad blijft om aan te bouwen, een stad om te beleven
en een stad om van te houden én dat ook in de wijken en dorpen voldoende winkels,
scholen en verenigingen zijn en juist daar evenementen blijven plaatsvinden
De PvdA Oosterhout heeft de afgelopen jaren laten zien waarom u weer op ons zou willen stemmen.
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Wij wilden goede, betaalbare zorg dichtbij mensen
o Wij hebben het mogelijk gemaakt dat er voldoende geld beschikbaar bleef voor die
zorg en dat er geen schrijnende gevallen zijn
o Wij hebben het mogelijk gemaakt dat er wijkzusters kwamen in de dorpen en dat
diezelfde zorg ook in de wijken mogelijk werd.
Wij wilden dat de activiteitencentra echte ontmoetingsplekken in de wijk zouden worden.
o Wij hebben het mogelijk gemaakt dat de Bunthoef meer is gaan sprankelen. De
Eetkamer is er gekomen en je kunt er terecht voor boeken uit de bibliotheek.
Wij wilden dat voorzieningen in de kerkdorpen op peil bleven.
o Wij hebben mogelijk gemaakt dat er glasvezel in de buitengebieden wordt aangelegd,
dat er kleinschalige woonprojecten tot stand komen en dat er serieus werk is gemaakt
van een kunstgrasveld voor Irene ‘58
Wij wilden dat kostbare natuur behouden blijft.
o Wij hebben het initiatief genomen om op het juiste moment de landelijke politiek te
betrekken bij het 380 kV dossier.
Wij wilden dat Oosterhout duurzaam wordt.
o Wij hebben het initiatief genomen om daken op de bedrijventerreinen en op flats te
voorzien van zonnepanelen en om Everdenberg-Oost echt duurzaam te maken
Wij wilden dat iedereen zich welkom voelt in Oosterhout.
o Wij hebben onze ogen niet gesloten toen de vraag kwam om asielzoekers te
huisvesten in Oosterhout en het initiatief genomen een oplossing te vinden die het
beste was voor iedereen
Wij wilden dat alle Oosterhouters het beter zouden krijgen en niet alleen de ondernemers.
o In alles wat we hebben gedaan, stond de Oosterhoutse burger voorop. En dat blijven
we zo doen!

Eigenlijk is het heel simpel….. We willen Oosterhout gewoon nóg een beetje leuker maken

1. Samen voor zekerheid
Voor de PvdA Oosterhout is de rechtvaardige samenleving een samenleving van eerlijk delen,
passend en goed werk, betaalbaar wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, ruimte voor
initiatief en ruimte om mee te doen ook wanneer dit niet vanzelfsprekend is. Alle kinderen verdienen
dezelfde kansen op goed onderwijs en zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn, goed zijn en
betaalbaar zijn. In die volgorde!
Deze basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven moeten een zekerheid zijn. We
scheppen voorwaarden die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving. Wij kiezen
ervoor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. Hiervoor gaan we
activiteitencentra, scholen, woningen en stadshart (nog) beter benutten en omvormen tot levendige
ontmoetingsplaatsen voor mensen en instellingen uit de wijken.
We geloven in het belang van solidariteit en investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht
van mensen en bestrijden de gevolgen van kansongelijkheid.

Ruimte voor burgerinitiatieven
Steeds meer Oosterhouters dragen hun steentje bij om de wijken en dorpen leefbaar en socialer te
maken. We hebben veel geleerd van initiatieven zoals Bock en de Biënale. Dat smaakt naar meer! We
geven de ruimte aan burgerinitiatieven om bijvoorbeeld leegstaande kerken, scholen winkels en
bedrijven op een vernieuwende manier te gebruiken. Laat dit vrijplaatsen voor culturele en
burgerinitiatieven zijn.
Wij geloven dat de beste ideeën op straat ontstaan en niet in de raadszaal. We noemen dat ‘van
onder naar boven werken’ en bereiken dat door nog meer ruimte te geven aan initiatieven én invloed
van Oosterhouters voor Oosterhouters. Wij geloven hierin omdat een gemeente zelf allang niet meer
zelf de kennis in huis heeft, genoeg geld heeft en genoeg mensen heeft om een stad te ontwikkelen.
We zorgen gewoon samen voor zekerheid! Zekerheid in de basisvoorwaarden voor een goed en
gelukkig leven en zekerheid van een nog mooiere gemeente.
We willen de komende jaren experimenteren door de inwoners van Oosterhout zelf een Stadsagenda
op te laten stellen als vervolg op het DNA van Oosterhout. Een stadsagenda met voldoende financiën
en zeggenschap! De gemeente moet hiervoor actief naar de Oosterhouters toe, zodat niet alleen de
mensen die de weg al naar de gemeente weten te vinden aan het woord komen. Dus: Op naar het
schoolplein, de sportclubs en de winkelcentra en benader de Oosterhouters actief!

2. Goed werk en goede zorg
De PvdA wil de kansen op goed werk blijven vergroten. Goed onderwijs, een goed vestigingsklimaat
en een goede match tussen het beschikbare werk in en rond Oosterhout. Kansen voor zelfstandigen,
ondernemers, kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken langer door en
we willen ook na het werkzame leven gezond en fit blijven. Ook hierin heeft de gemeente een
belangrijke rol door te zorgen voor bereikbare, goede en betaalbare zorg. In die volgorde!
Werk, werk, werk
Goed en eerlijk werk biedt niet alleen bestaanszekerheid, maar biedt ook mogelijkheden voor
zelfontplooiing, zoals sociale contacten op het werk. Weliswaar trekt de economie weer aan, maar de
werkgelegenheid in Oosterhout kan nog beter. Er is flink ingezet op het vestigingsklimaat, maar de
match tussen vraag naar goedgeschoold personeel en het bijbehorende aanbod moet écht beter.
Wij willen er zeker van zijn dat onze scholen opleiden voor banen in en rond Oosterhout. Dat betekent
dus ook dat we hier bedrijven willen aantrekken die passen bij het onderwijsaanbod en andersom. We
willen bovendien dat gemeente, ondernemers én onderwijsinstellingen hun beste mensen inzetten om
samen te zorgen voor nog meer werkgelegenheid in en rond Oosterhout. Vanzelfsprekend zijn
onderwijsinstellingen per OV of via snelle fietsverbindingen goed bereikbaar.
Iedereen doet mee
Voor de PvdA moet iedereen mee kunnen doen en dezelfde kansen krijgen in het leven. Dat is niet
alleen goed voor het individu, maar ook voor de gehele samenleving. We blijven streven naar een
inclusieve samenleving waarin ieder op zijn of haar eigen manier een steentje kan bijdragen.
Oosterhout heeft een goed armoedebeleid, maar we vinden dat het nog beter kan. Naast het mee
kunnen doen aan sportactiviteiten en schooluitjes moet het vanzelfsprekend zijn dat elk kind mee kan
doen in de digitale samenleving. De Stichting Leergeld kan hier een rol in spelen. Om armoede te
voorkomen, moet je aanmaningen en schulden voorkomen. Woningcorporaties, zorgverzekeraars en
nutsbedrijven moeten op tijd een signaal afgeven als mensen in de schulden dreigen te komen, zodat
deze mensen op tijd begeleid kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat er geen Oosterhouter meer
onnodig uit huis wordt gezet of dat gas en licht afgesloten wordt.
Innovatie in de zorg
Wij zien de decentralisatie van de zorg als kans. De afgelopen vier jaar hebben we ons hard gemaakt
om zorg dichterbij te organiseren, het beter te doen dan toen het landelijk werd georganiseerd en om
het betaalbaar te houden. De sociale wijkteams hebben hier een grote rol in gehad en houden die
ook.
De gemeente en de zorgaanbieders zijn nog onvoldoende aan innovatie in de zorg toegekomen. Wij
willen meer voorbeelden zoals de vernieuwende dagbesteding bij Floralia en een betere
samenwerking tussen ziekenhuizen en de sociale wijkteams. De innovatie moet als doel hebben dat
de zorg nóg beter aansluit bij de wensen van de gebruiker en uiteindelijk efficiënter is.
De wijkzuster is en blijft het boegbeeld voor zorg in de wijk en dorp. In iedere wijk en dorp is er
minstens één aanwezig. Zo wordt zorg dichtbij mensen georganiseerd, kan het netwerk rondom de
zorgvrager ondersteund worden en kan het werk van mantelzorgers verlicht worden.

3. De Stad als bron van inspiratie
Juist in deze tijd wil je toch mooie dingen beleven in een centrum dat zich van de grote grijze massa
onderscheidt! Steeds meer middelgrote steden kiezen voor een compacte binnenstad met voor de
hand liggende winkels en supermarkten in het centrum. Dat dreigt ook in Oosterhout te gebeuren en
dat willen wij voorkomen.
De stad is een plek waar je met plezier woont en leeft, elkaar ontmoet en samen mooie dingen koopt
en herinneringen maakt. De Markt, Heuvel en Stadspark worden samen met de Heilige Driehoek hét
visitekaartje van Oosterhout. Zij bieden ruimte voor bijzondere architectuur, kunst, cultuur en de
bekende Oosterhoutse gastronomie en zijn een inspiratie voor een goed gevulde
evenementenkalender.
Aandacht voor wijkcentra
Het voorzieningenniveau van zowel Arkendonk als Zuiderhout staat onder druk. Winkelen, elkaar
ontmoeten, bereikbare zorg en culturele activiteiten zijn ook hier de pijlers voor leefbare wijken. De
PvdA wil een combinatie van een winkelfunctie, een zorgfunctie en een ontmoetingsfunctie in deze
wijkcentra behouden en versterken. Een eventuele vestiging van een nieuwe supermarkt bij de
Arkendonk moet een duidelijke meerwaarde hebben en mag niet tot overlast leiden voor de wijk.
Buurt en buurten
Oosterhouters willen zich thuis voelen in hun eigen buurt. Als buurten achteruit dreigen te gaan
zorgen wij ervoor dat deze achteruitgang wordt gestopt. De wijk Slotjes Midden is mede door de PvdA
opgeknapt. We willen samen met de inwoners van o.a. Dommelbergen een grootschalig vervangingen renovatieplan opstellen. Niet alleen voor de woningen maar ook voor de openbare ruimte.
We willen dat onze wijken en kerkdorpen blijven sprankelen door de aanwezigheid van essentiële
voorzieningen als scholen, winkels, activiteitencentrum, zorgcentrum en sportvoorzieningen. We zijn
te ver doorgeschoten in het bouwen van wat de markt denkt wat goed voor ons is. Wij zien liever dat
leefkwaliteit de norm wordt bij de ontwikkeling van wijken en buurten.
Buurten en wijken moeten ook uitnodigen tot samenkomen en het samen ondernemen van
activiteiten. Sociale cohesie is immers het beste medicijn tegen vereenzaming en verloedering. Goede
voorbeelden zoals bijenlinten, eetkamer en gezamenlijk zappen (zwerfafval pakken) hebben en
houden onze steun.
De duurzame stad
Oosterhout moet vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Van de verbouwing van het
gemeentehuis, tot de sportclubs en de bedrijventerreinen, overal moet duurzaamheid de norm zijn. De
PvdA wil dat de gemeente en bedrijventerreinen samen werken om te zorgen dat al die platte daken
daar vol komen liggen met zonnepanelen. Steden in onze regio kunnen het ook, nu wij nog!
Alle nieuwe wijken worden energieneutraal en zonder aardgasaansluiting ingericht.
PvdA Oosterhout is trots op het groen in en rond de stad en wil dat behouden en blijven versterken.

