
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oosterhout 

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018 



Inleiding 

Beste inwoners van Oosterhout, 
 
Hierbij bieden wij u het D66 verkiezingsprogramma aan voor de raadsperiode 2014-2018. 
Een programma waarin D66 aangeeft wat u de komende vier jaar van ons kunt 
verwachten en welke oplossingen wij bieden voor de hedendaagse vraagstukken op 
lokaal niveau. 
 
Bijzondere aandacht geven wij aan gemeentelijke uitgaven, veiligheid, onderwijs, milieu, 
sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke ordening. 
 
Jonge gezinnen moeten behouden blijven voor Oosterhout, daar moet extra energie in 
gestoken worden. Ook dienen we onze stad een kwaliteitsimpuls te geven. Niet alleen 
door een transitie naar een milieubewuste en duurzame samenleving, maar ook zeker 
door te kiezen voor kwalitatieve projecten en diensten. De afstand tussen de inwoners en 
het gemeentebestuur moet worden verkleind, het gevoel van veiligheid moet verbeterd 
en de plaatselijke werkgelegenheid moet worden gestimuleerd. Wij zijn van mening dat 
elke burger zijn of haar verantwoordelijkheid voor het functioneren in de maatschappij 
en in onze Oosterhoutse samenleving moet durven en kunnen nemen. 
 
D66 bestaat uit mensen die verder kijken dan hun eigen belangen en die een bredere 
verantwoordelijkheid aanvaarden dan die voor enkel en alleen hun eigen groep. Om die 
doelstellingen te verwezenlijken is D66 dan ook uit principe te allen tijde bereid met 
andere partijen samen te werken. Natuurlijk kunnen grote programmatische verschillen 
een beletsel vormen voor die samenwerking, maar het uitgangspunt is het zoeken naar 
overeenkomsten en oplossingen. 
 
Kortom, als D66 zijn wij voor het inslaan van een nieuwe weg. Een weg gericht op de 
toekomst en waarbij keuzes dienen te worden gemaakt in het belang van ons 
Oosterhout. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur, fractie en leden van D66. 
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De 5 richtingwijzers van D66 

D66 is een progressieve en sociaal liberale en vooral democratische partij. Wij hebben dit 
uitgewerkt in 5 richtingwijzers; 
 
1) Vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 

De sleutel tot verandering ligt bij het individu zelf. Kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van de mensen zelf in een open, transparante en dynamische 
samenleving. Wij hebben daarbij een positief mensbeeld en moeten ons afzetten 
tegen de heersende Angelsaksische filosofie van korte termijn denken, 
aandeelhouderswaarde, de ‘medewerkers-zijn-kostenposten’ gedachte en de graai- 
en bonuscultuur. 
 

2) Belonen van prestatie en delen van welvaart. 
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig en wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen. D66 vindt het vanzelfsprekend dat wij 
ook de welvaart met elkaar delen en we hebben een morele plicht en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die zichzelf niet kunnen redden. 
 

3) Internationaal denken en handelen. 
Europa is ons binnenland en internationale samenwerking en economische 
verbondenheid zijn belangrijk op weg naar een wereld zonder oorlog en conflicten. 
Europa is in de afgelopen eeuw het toneel geweest van 2 wereldoorlogen met 
miljoenen slachtoffers. In de discussie over Europa wordt dit wel eens vergeten, wij 
moet daarbij zakelijk zijn en met feiten beargumenteren. Zonder de Marshallhulp 
van na de Tweede Wereldoorlog, de oprichting van de EGKS (Europese 
Gemeenschap van Kolen en Staal) en het verdrag van Rome en daaruit 
voortvloeiende economische en politieke samenwerking in Europa hadden we onze 
huidige welvaart in Nederland niet bereikt. 
 

4) Streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 
De aarde is niet van ons en is geen wegwerpartikel. D66 vindt het belangrijk om 
zorgvuldig om te gaan met natuur en milieu en behoud hiervan staat voorop. De 
wereld om ons heen willen wij met respect benaderen, zowel de mensen als de 
dieren. 
 

5) Koesteren van de grondrechten en gedeelde waarden. 
Fundamentele waarden zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens 
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid en herkomst. D66 is 
de ultieme hoeder van onze democratische rechtsstaat in zaken als privacy van 
burgers, geweldloos oplossen van conflicten, vrijheid van meningsuiting en het 
versterken en moderniseren van de democratie. 
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Wat wil D66 in Oosterhout 

Onderstaand treft u een overzicht aan van wat wij in de komende raadsperiode als D66 
willen bereiken in Oosterhout. Aansluitend worden in de volgende hoofdstukken deze 
standpunten nader toegelicht. 
 

Een professionele overheid 

- De invoering van een wekelijks overlegmoment tussen het bestuur van de gemeente 
Oosterhout en haar inwoners (Participatie 2.0) 

- Een besparing van circa 10% op de huidige kosten van de lokale overheid 
- Het verhogen van de waardering van de inwoners voor het functioneren van het 

(totale) gemeentelijke apparaat (een score van 8 of hoger) 
- Het verbeteren van de communicatie met de burgers door inzet van (interactieve) 

eigentijdse middelen 
 

Veiligheid en buurtbeheer 

- De aanstelling van een “wijkbrandweerman” 
- Realisatie van een actieprogramma om probleemkinderen en -jongvolwassenen uit 

de criminaliteit te houden 
- Invoering van een meld-volg-systeem ten behoeve van klachten en meldingen 
- Ruimte en ondersteuning van buurtpreventie 
 

Maatschappelijke ontwikkeling 

- Op tijd (vóór januari 2015) kansen uitwerken op het gebied van de decentralisatie 
van zorg, jeugd en participatie in samenspraak met zorgpartners en 
belanghebbenden 

- De realisatie van een hospice 
 

Sport en beweging 

- Oprichting van een actieve Sportraad 
- Herinrichting trapveldjes in onze wijken en extra Cruyff-Courts 
- Realisatie steunprogramma sport voor kinderen van minima 
 

Oosterhout; stad van kunst en cultuur 

- Realisatie van een open kunstatelier 
- Het realiseren van één of meerdere kunst- en cultuurroutes 
- Het instellen van een jaarprijs voor jeugdinitiatieven op het gebied van kunst en 

cultuur 
- Het herinvoeren van een erfgoedcommissie 
 

Investeren in jeugd en onderwijs 

- De invoering van een jeugdraad en de komst van een politiek café voor jongeren 
- Het realiseren van meer beroepsonderwijs op MBO- en HBO niveau in kansrijke 

sectoren voor jongeren, zoals op gebied van techniek 
 

Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg 

- Vrijwilligerswerk koppelen aan het krijgen van een uitkering 
- Mogelijkheden scheppen voor het realiseren van mantelzorgwoningen (‘kangoeroe-

woningen’) 
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Ondernemerschap; de motor van de Oosterhoutse economie 

- Transitie van het centrum naar een stadshart met nieuwe vormen van winkelen, 
gecombineerd met een unieke belevingswaarde 

- De realisatie van meer ZZP-community’s 
- Tijdelijke verlaging van de parkeertarieven om de aantrekkelijkheid van Oosterhout 

voor bezoekers uit Oosterhout en de regio te bevorderen en daarmee de lokale 
economie en haar ondernemers te ondersteunen 
 

Bouwen aan een kwalitatieve leef- en werkomgeving 

- Van kale onderhoudsvrije groenperken naar aantrekkelijk en natuurlijk groen 
- Aanleg van een natuurpad rondom de Plas van Caron 
- Het stimuleren van de bouw van nieuwe woonvormen en het samen met 

bouwpartners realiseren van tenminste 100 starterswoningen (< € 125.000,-) 
- Een actieve aanpak van leegstaand vastgoed door het wijzigen van bestemmingen en 

het oprichten van een (tijdelijk) steunfonds voor bijv. starters 
- Het realiseren van één of meerdere wijkprogramma’s met als doel ouderen langer in 

hun eigen omgeving te laten wonen 
 

Transitie naar een duurzame en milieubewuste samenleving 

- Een besparing van 25% op de energiekosten van de overheidsgebouwen 
- Energieneutraal bouwen 
 

Slimmer openbaar vervoer en ruim baan voor de fietser en voetganger 

- Realisatie van innovatief en vraaggestuurd openbaar vervoer 
- De realisatie van een fietsbrug tussen het Centrum en de wijk Vrachelen 
- De invoering van 30km-zones in alle woonwijken, bij winkelcentra en scholen 
- Aanpassing parkeertarieven 
 

Respect voor dieren 

- Blijvende financiële ondersteuning van het regionale dierenasiel 
- Hondenbelasting louter als doelbelasting 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkiezingsprogramma D66 2014 - 2018 

Pagina 9/36 

 Een compacte professionele 
overheid 

 Burgerparticipatie 2.0 

 Verdere maatregelen ten 
aanzien van toekomstige 
overheidsbezuinigingen 

Een professionele overheid 

In een tijd van economische crisis, een terugtrekkende overheid en waarin gemeenten 
steeds meer taken vanuit het rijk toebedeeld krijgen, is goede professionele 
gemeentelijke organisatie onontbeerlijk. Een gemeente die op afstand de regie houdt op 
processen en verbindingen legt met haar inwoners en die participatieve burgers en 
organisaties faciliteert. Het zijn niet langer de wetten, regels en subsidies die in het 
denken van de ambtelijke organisatie als (dwingend) instrumentarium ingezet moeten 
worden, maar er moet meer gedacht worden vanuit het perspectief van de burger. 
 

Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie is een onderwerp dat in vrijwel alle Nederlandse gemeenten hoog op 
de agenda staat. De ambities per gemeente lopen nogal uiteen. Waar de ene gemeente 
nadruk legt op het vergroten van draagvlak voor gemeentelijk beleid en plannen, kiest de 
ander voor het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en het faciliteren van 
initiatieven van burgers. Wij zijn van mening dat de burgers veel zelf kunnen, beschikken 
over veel informatie en uitermate deskundig zijn als het over hun eigen leven en 
leefomstandigheden gaat. Wij pleiten dan ook voor een participatievorm waarbij de 
gemeente het zelf-organiserend vermogen van de samenleving vergaand faciliteert. Een 
participatievorm waarbij de kracht van burgers en de kracht van burgerinitiatief veel 
meer erkenning dienen te krijgen en als de mobiliserende kracht in onze samenleving 
moeten worden gezien. Niet vanuit een ‘verdeelde’ verantwoordelijkheid, maar vanuit 
een ‘gedeelde’ verantwoordelijkheid. 
 

Contact met de burger 

Als D66 hechten wij aan een goed (interactief) contact van de lokale overheid met haar 
inwoners en met besturen van instellingen en organisaties. Het contact is de afgelopen 
periode, met het afschaffen van de commissievergaderingen, niet verbeterd. Wij pleiten 
daarom voor nieuwe vormen van overleg. Een wekelijks moment waarbij de burgers het 
college of de raadsleden kunnen spreken of waarbij belanghebbenden nader worden 
geïnformeerd over belangrijke onderwerpen zien wij als een eerste stap van de overheid 
om het contact met de inwoners en lokale organisaties te herstellen. Een proactieve 
houding van het gemeentebestuur om dit te faciliteren is hierbij vanzelfsprekend. 
 

Communicatie 

In het huidige digitale tijdperk kunnen communicatie en voorlichting op vele fronten 
beter. Digitale dienstverlening moet een speerpunt worden en aangepast worden aan de 
(wettelijke) eisen van deze tijd. Wij denken hierbij aan het aanbieden van een groter 
dienstenpakket, aanvragen per e-mail, klachtafhandelingen en een toegankelijke 
informatieve website. Maar natuurlijk mag het rechtstreekse menselijke contact van 
burger tot gemeente niet verloren gaan. Wij zijn voor een verruiming van de 
openingstijden van het gemeentehuis en we propageren een gemeentelijke 
dienstverlening in de wijk (bijv. spreekuur of een rondrijdende informatiebus). 
 
  



Samenwerking 

Door de grote hoeveelheid extra werkzaamheden die ten gevolge van decentralisaties 
van het Rijk naar de gemeenten komt, staat samenwerking over de gemeentegrenzen in 
een ander daglicht. Wat dit betreft moeten nieuwe wegen ingeslagen worden, zoals ook 
blijkt uit het rapport “Veerkrachtig Bestuur in Brabant”. Daarom moeten we de 
samenwerking met buurgemeenten optimaliseren en verder uitbreiden, zonder hierbij de 
democratische legitimiteit uit het oog te verliezen. Niet afwachtend, maar proactief en 
transparant naar onze inwoners! 
 

Begroting 

We moeten sterk rekening houden met de naweeën van de economische crisis. Er 
worden tussen 2014 en 2018 enorme bezuinigingstaakstellingen voor de gemeente 
verwacht. Dit kan volgens sommige ramingen oplopen tot ongeveer 10 miljoen euro 
structureel. D66 wil niet wachten tot het water Oosterhout aan de lippen staat. In 2014 
zullen verdere maatregelen nodig zijn om de gevolgen van Rijksbezuinigingen op te 
vangen. D66 denkt dan aan verdere bezuinigingen op de huidige kosten van de gemeente 
van circa 10%. Desondanks blijft nieuw beleid op het gebied van sport, handhaving en de 
openbare ruimte (groen, veiligheid en milieu) noodzakelijk. Creativiteit in het omgaan 
met de eigen gemeentelijke organisatie en het in uiterst geval benutten van reserves 
kunnen hierbij uitkomst bieden. 
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 Meer politie in de wijk 

 Zorg voor potentiele 
jeugdcriminelen 

 Invoering van een meld-volg-
systeem 

 Ruimte en ondersteuning 
buurtpreventie 

Veiligheid en buurtbeheer 

Veilig naar school, veilig naar ons werk, veilig recreëren en ons veilig voelen in ons huis. 
Kortom, ons veilig voelen bij alles wat we doen is voor D66 belangrijk. Het voorkomen 
van ongewenste situaties, de snelheid van inzet in situaties die daarom vragen, 
afstemming en samenwerking tussen partijen en het geven van goede voorlichting 
moeten beter. 
 

Meer blauw op straat 

D66 pleit voor meer “blauw” op straat, voor wijkagenten die zichtbaar zijn in hun wijk, 
maar ook voor stadswachten die duidelijk omschreven bevoegdheden en prioriteiten 
hebben. Ook kunnen wij ons vinden in, in navolging van andere gemeenten, een wijk 
gerelateerde brandweerman of-vrouw. 
 

De inrichting van de openbare ruimte 

Er moet meer aandacht zijn voor de inrichting van de openbare ruimte. Gevaarlijke 
wegsituaties moeten worden vermeden of waar mogelijk worden weggenomen. 
 

Buurtpreventie 

Er dient meer ruimte en ondersteuning te worden geboden voor eigen initiatief van 
bewoners. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat door het versterken van de sociale 
cohesie in wijken het veiligheidsgevoel toeneemt. Ontmoetingsplaatsen, zoals de ‘brede 
school’ in combinatie met buurthuizen (waar iedereen zich thuis kan voelen) en 
‘zorgpunten’ voor burgers die hulp nodig hebben kunnen helpen om dat doel dichterbij te 
brengen. 
 

Preventie van jeugdcriminaliteit 

D66 hecht sterk aan het voorkomen van criminaliteit als gevolg van jeugdproblemen. De 
opvang en begeleiding van jongeren uit probleemgezinnen kan en moet veel beter. 
Voorkomen dient te worden dat deze jongeren aan hun lot worden overgelaten en in de 
criminaliteit belanden. Het vroegtijdig signaleren van risico- en probleemgedrag bij 
jongeren (die nog geen delict hebben gepleegd), het doorverwijzen van deze jongeren 
naar de (vrijwillige) hulpverlening en het opzetten van preventieprogramma’s kunnen 
jeugdcriminaliteit helpen voorkomen. 
 

Burgermeldpunt 

Wij zijn voor een verdere doorontwikkeling van het digitaal indienen van meldingen. 
Waar de ‘melder’ nu langere tijd in het ongewisse wordt gelaten, pleiten wij voor een 
meld-volg-systeem, zodat de ‘melder’ weet of zijn of haar klacht is opgepakt en de 
afhandeling van de klacht kan volgen. 
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 Sterke inzet kansen 
decentralisaties 

 Het faciliteren van ouderen 
om langer zelfstandig te 
wonen 

 Hospice in Oosterhout 

 Preventieve aanpak zorg- 
en hulpvraag 

Maatschappelijke ontwikkeling 

Veel van onze inwoners gaan er door de economische ontwikkelingen financieel op 
achteruit. Specifieke groepen als uitkeringsgerechtigden, ouderen, gehandicapten, 
chronisch zieken en eenoudergezinnen worden het meest getroffen. Deze groepen 
verdienen dan ook extra aandacht. De uitbreiding van de gemeentelijke taken (per 
januari 2015) op het gebied van zorg, jeugd en participatie biedt hiervoor mogelijkheden. 
 

Decentralisaties 

De nieuwe taken per 1 januari 2015 vormen een grote uitdaging voor de gemeente. Een 
uitdaging die wat ons betreft niet wordt gekenmerkt door een toenemende 
overheidsdruk, maar juist kansen biedt voor een heldere en efficiënte zorgverlening. Te 
denken valt hierbij aan het leggen van dwarsverbanden tussen de WMO/AWBZ, de 
jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Daarnaast heeft de gemeente de 
mogelijkheid de indicatiestelling beter te regelen en synergie te bereiken in de aansluiting 
op de bestaande lokale voorzieningen en gemeentelijke domeinen. Denk onder meer aan 
het woonbeleid en aan de re-integratie van mensen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of 
werkeloosheid langdurig aan het arbeidsproces zijn onttrokken. 
 

Schrijnende situaties 

D66 vindt dat de gemeente mensen in schrijnende situaties actief dient op te sporen en 
de helpende hand moet bieden. Hierbij zijn ook andere mogelijkheden voor handen dan 
alleen financiële steun. Denk aan samenwerking met het bedrijfsleven die allerlei 
diensten of producten kunnen leveren of steun in natura aan Stichting Leergeld. 
 

Preventie van zorg- en hulpvragen 

Meer aandacht dient te worden besteed aan de preventie van zorg- en hulpvragen. Zo 
kunnen problemen bij de opvoeding leiden tot grote spanningen in de gezinssituatie en 
tot gezondheidsklachten leiden. Met preventieve programma’s kan erger worden 
voorkomen. 
 

Ouderen en hun huisvesting 

Door de vergrijzing blijft het aantal ouderen in Oosterhout toenemen. Dat vraagt om een 
beleid waarbij huisvesting, zorg en welzijn met elkaar samen gaan. D66 pleit voor 
kleinschalige ouderenzorg in combinatie met het zolang mogelijk zelfstandig wonen. Het 
ruimtelijk beleid moet er op gericht zijn om mantelzorg te faciliteren. Ook zien wij een 
taak voor de gemeente weggelegd om een wijkgerichte aanpak met betrekking tot het 
langer zelfstandig wonen te faciliteren. Voor extra grootschalige voorzieningen lijkt, ten 
gevolge van veranderingen in het Rijksbeleid, geen financiële ruimte meer te zijn. 
 

Gehandicaptenbeleid 

Gehandicapten moeten zo weinig mogelijk belemmeringen ondervinden bij hun 
deelname aan het maatschappelijke verkeer. Voldoende woonvoorzieningen, 
vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zijn daarbij essentieel. Uitgangspunt hierbij is 
blijvende financiële compensatie voor deze voorzieningen op basis van de WMO. Zij 
kunnen op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen worden, maar moeten ook in staat 
gesteld worden die verantwoordelijkheid te nemen. 
 

  



Hospice 

Als D66 zijn wij blij met de komst van een crematorium in Oosterhout. Wat nog ontbreekt 
is een hospice. Een plek waar terminale patiënten de laatste fase in hun leven kunnen 
doorbrengen. De meeste mensen willen de allerlaatste fase van hun leven het liefst thuis 
doorbrengen, omringd door familie en vrienden. Soms is dat niet haalbaar door de 
intensieve verpleging en zorg die nodig is. In een hospice wordt die intensieve begeleiding 
geboden. Een plek die bekend en vertrouwd is. D66 zal zich dan ook actief inzetten voor 
de komst van een hospice binnen Oosterhout. 
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 Een nieuwe sportraad 

 Sport voor iedereen 

 Meer aandacht aan vrije 
sportbeoefening 

Sport en beweging 

Sport is belangrijk voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners van 
Oosterhout. De gemeente moet daarom, op het gebied van de sport, het 
verenigingsleven stimuleren en de samenwerking tussen de verenigingen coördineren. De 
doelstelling hierbij moet zijn om grotendeels zelfstandig te kunnen functioneren. 
Daarnaast dient ook het bedrijfsleven te worden ingeschakeld om op het gebied van 
sport meer voor Oosterhout te betekenen. Met als inzet het verlagen van de 
gemeentelijke financiële bijdrage, streven wij naar vergaande samenwerking tussen 
verenigingen onderling, participatie van bedrijven en een creatieve aanpak van 
sportevents om de sportcultuur in Oosterhout te bevorderen. Meer doen met minder 
geld. 
 

Sportraad 

Afgelopen periode heeft het ontbroken aan een Sportraad. Als D66 hechten wij veel 
waarde aan een Sportraad in Oosterhout. Een Sportraad bevordert het contact tussen de 
verenigingen onderling, maar ook is het een prima platform om samen met de gemeente 
te werken aan een beter sportklimaat. 
 

Sport voor iedereen 

Sport moet mogelijk zijn voor iedereen. De gemeente moet jongeren van wie de ouders 
van een minimuminkomen moeten rondkomen, ook in staat stellen hun sport te kunnen 
beoefenen. 
 

Vrije sportbeoefening 

Naast het verenigingssportleven moet de gemeente meer aandacht schenken aan de 
sportbeoefening buiten het verenigingsleven. Meer trapvelden, specifieke wandel- en 
fietsroutes, skatevoorzieningen, etc. 
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 Behoud van cultureel 
erfgoed 

 Kunst- en cultuurroutes 

 Jaarprijs voor ideeën op het 
gebied van kunst en cultuur 

 Meer kunstateliers en 
expositieruimten 

Oosterhout; stad van kunst en cultuur 

Niet alleen een goed leef- en werkklimaat in Oosterhout is van groot belang. Ook dient er 
aandacht te zijn voor kunst en cultuur. Kunst- en cultuureducatie dragen bij tot 
persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van onze inwoners. Ook dient er zorgvuldig te 
worden omgegaan met ons cultureel erfgoed. Het geeft kleur aan onze Oosterhoutse 
identiteit. Erfgoed is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen en het draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. 
 

Erfgoedcommissie 

Als hoeder van het cultureel erfgoed heeft de gemeente een taak te vervullen. Enerzijds 
door herinneringen en elementen van historische waarde te koesteren en anderzijds 
elementen als herkenbaarheid en zich ‘thuis’ voelen te verbijzonderen. Elementen die 
niet verloren mogen gaan of ten prooi vallen aan de vernieuwingsdrang. Als D66 hechten 
wij dan ook zeer aan een cultuurbeleid dat gericht is op behoud en beheer van het 
cultureel erfgoed en het scheppen van een klimaat waarin nieuwe ontwikkelingen 
gedijen. In dit kader zijn wij voor een herinvoering van een (gemeentelijke) 
erfgoedcommissie. 
 

Jaarprijs Jongeren initiatief 

Initiatieven door jeugd op het gebied van kunst- en cultuur willen wij graag promoten. 
Wij zijn dan ook voor de invoering van een jaarprijs voor het beste jongereninitiatief op 
cultuurgebied. 
 

Beeldende kunst 

De gemeente moet volgens D66 haar inwoners meer betrekken bij de keuze van 
beeldende kunst in de buitenruimte. In de Oosterhoutse openbare ruimte staan al talloze 
prachtige kunstwerken, maar helaas zijn die nog niet bij iedereen bekend. In een stad als 
Oosterhout, met meerdere wandel- en fietsroutes, mogen specifieke kunst- en 
cultuurroutes niet ontbreken. 
 

Kunstateliers en expositieruimtes 

Binnen Oosterhout is er dringend behoefte aan kunstateliers en expositieruimten. D66 
ziet er op toe dat er in de vernieuwde Bussel ook voldoende gelegenheid zal zijn om te 
exposeren. Daarnaast moet worden bezien in hoeverre leegstaande (gemeentelijke) 
gebouwen kunnen worden ingezet als (tijdelijke) kunstateliers. 
 

Evenementen 

Gelukkig worden er in Oosterhout tal van mooie evenementen georganiseerd. Deze 
evenementen mogen wat D66 Oosterhout betreft een wat meer landelijke uitstraling 
krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Parkfeest. De gemeente moet ruimte 
scheppen voor meer van dergelijke initiatieven. 
 

Bibliotheek 

In Oosterhout mag een moderne bibliotheek niet ontbreken. Gelet op de verdere 
digitalisering van onze maatschappij staan de huidige bibliotheken onder druk. 
Vergaande samenwerking met Theek 5, het Uitpunt en de VVV is noodzakelijk, maar ook 
een verlengstuk van het stadhuis is denkbaar. Als D66 streven wij dan ook naar een 
uitbreiding van de mogelijkheden en een enerverende ontmoetingsplek voor jong en oud. 
  



Cultuurfabriek Oosterhout 

Inmiddels is de Cultuurfabriek Oosterhout een bekend fenomeen. Het is niet een gebouw 
of werkplek, maar een stichting die inspireert, verbindt en organiseert op het gebied van 
kunst en cultuur in Oosterhout en de regio. Hierbij vindt onder andere kennisuitwisseling 
plaats en wordt er samengewerkt met kunstenaars, culturele organisaties en 
ondernemingen. Een prachtig initiatief dat zonder financiële steun van de gemeente tot 
stand is gekomen. Waar mogelijk zullen wij dergelijke initiatieven actief ondersteunen. 
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 Meer diversiteit in het 
onderwijs 
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 Beroepsonderwijs in 
Oosterhout 
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toekomst van Oosterhout 

 Meer voorzieningen voor de 
jeugd 

Investeren in jeugd en onderwijs 

De jeugd heeft de toekomst. We vinden het allemaal bijzonder belangrijk, maar in 
Oosterhout is de aandacht voor de jeugd ver te zoeken. Met recht een familiestad in 
ruste! Als D66 pleiten wij dan ook voor meer aandacht voor onze jeugd. Aandacht op het 
gebied van onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en vertier. Een aandacht die wordt 
vertaald in daadwerkelijke kansen en mogelijkheden voor onze jeugd. 
 

Betrek de jeugd bij de toekomst van Oosterhout 

Als D66 streven wij naar een grotere bemoeienis van de jeugd op het toekomstbeleid van 
Oosterhout. Waar de jeugd nu afhaakt, moet er gezocht worden naar interessante 
thema’s die de jeugd aanspreken. Met de komst van een politiek jeugdcafé en/of 
jeugdraad dient er een podium te worden gecreëerd waarbij de stem van de jeugd er toe 
doet. 
 

Diversiteit in onderwijs 

Met de huidige ontwikkelingen, waarbij scholen een eigen koers mogen varen en ouders 
een steeds bewustere keuze maken voor een specifieke school, vindt D66 dat er 
mogelijkheden moeten zijn voor scholen met een eigen onderwijsfilosofie en met eigen 
leermethoden. Hieronder valt ook het realiseren van meer beroepsonderwijs op MBO- en 
HBO niveau in kansrijke sectoren voor jongeren, bijvoorbeeld op het gebied van techniek. 
Onze stad van ongeveer 55.000 inwoners ziet nu haar jongvolwassenen na hun 
middelbare schooltijd verdwijnen naar elders. D66 is ook voor een uitbreiding van het 
Brede Schoolconcept. Steeds meer leerlingen van onze basisscholen maken enthousiast 
gebruik van de verlengde schooldag: ze doen aan sport, krijgen cultuurlessen of werken 
mee aan een project van H19. Wij zijn voor een aanbod van basisscholen met 52 weken 
per jaar onderwijs, dus ook een aanbod van onderwijs tijdens de vakanties. 
 

Samenwerking in onderwijs 

Ook de gemeente Oosterhout moet zich met betrekking tot de gewenste schaalgrootte 
van scholen richten op lokale en regionale samenwerking. Schaalvergroting moet naar 
het oordeel van D66 meer de uitkomst worden van initiatieven vanuit het onderwijs zelf, 
dan van een van overheidswege opgelegde bijdrage aan meer effectiviteit en efficiency. 
 

Schoolmaatschappelijk werk 

D66 legt prioriteit bij het voorkómen van schoolverzuim en bij het voorkómen van 
vroegtijdig schoolverlaten door leerlingen zonder diploma. Want goed onderwijs geeft 
ieders toekomst kleur. Er mag dan ook niet verder bezuinigd worden op het 
schoolmaatschappelijk werk. Waar mogelijk moet samenwerking worden gezocht met 
organisaties en het bedrijfsleven om coachingsprogramma’s te realiseren voor jongeren 
die dreigen geen diploma te halen. Voorop staat een intensieve begeleiding van ouders in 
het stimuleren van deze jongeren. 
 

Voorzieningen voor de jeugd 

Het ontbreekt in Oosterhout aan belangrijke voorzieningen voor de jeugd. Acties vanuit 
de jeugd zelf, zoals bijvoorbeeld het initiatief voor een danstheater, zullen door D66 
worden aangemoedigd. 
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 Uitkering en vrijwilligerswerk 
kunnen samen 

 Ondersteuning mantelzorg 
en vrijwilligerswerk 

Vrijwilligersbeleid en mantelzorg 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn van uitermate belang in onze hedendaagse 
samenleving. Doordat er meer verantwoordelijkheid bij de burger komt te liggen worden 
burgerinitiatieven van groot belang en is de inzet van vrijwilligers essentieel. Goed 
opgeleide vrijwilligers is dan een must! Initiatieven zoals het vrijwilligerscollege moedigen 
wij dan ook van harte aan. Als gemeente dienen wij vrijwilligers en organisaties zoals het 
VIP, Surplus Welzijn en HOOM volop ruimte te geven en voldoende te faciliteren. 
 

Uitkering en vrijwilligerswerk 

Wij zijn van mening dat een ieder met een uitkering zich op enige wijze mag inspannen 
voor de samenleving, uiteraard uitzonderingen daar gelaten. Hierbij kan het niet zo zijn 
dat mensen die zonder werk zitten geen vrijwilligerswerk mogen doen vanwege hun 
uitkering. Behoud van een uitkering bij vrijwilligerswerk is dan een logische oplossing. 
Vrijwilligerswerk zorgt er immers voor dat mensen in het arbeidsritme blijven en in de 
samenleving blijven acteren. Daarnaast kan het een opstap zijn naar betaalde arbeid. 
 

Mantelzorg 

Door de terugtrekkende overheid zal de groep mantelzorgers de komende jaren naar 
verwachting groeien. Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar 
lopen tegen allerlei knelpunten aan. De zorg is vaak moeilijk te combineren met een 
betaalde baan en ook maken mantelzorgers veel extra kosten die nergens te verhalen 
zijn. D66 is van mening dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor deze 
problemen en waar mogelijk mantelzorgers moet ondersteunen. Het moet mogelijk zijn 
om hulpbehoevende ouders zonder enige belemmeringen op te vangen in of om de eigen 
woning. Zogenaamde mantelzorgwoningen (‘kangoeroe-woningen’) moeten zonder 
bestemmingsbeperkingen realiseerbaar zijn. Daarnaast kan de voorlichting met 
betrekking tot wettelijke mogelijkheden voor mantelzorgers beter. Denk hierbij aan de 
mogelijkheden van respijtzorg, het mantelzorgcompliment, etc.  
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 Ruim baan voor 
ondernemers 
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oplossingen 
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centrum 

 Meer aandacht voor ZZP’ers 

Ondernemerschap; de motor van de 
Oosterhoutse economie 

Het ondernemerschap in Oosterhout kent een lange historie. Ooit was Oosterhout de 
suikerwarenstad van Nederland en kwamen menige cassetteband en videoband uit 
Oosterhout. Grote ondernemingen, zoals Hitachi NV, Corus Tubes BV en Oranjewoud NV, 
maar ook zeker de grote hoeveelheid kleinere ondernemingen, vormen een belangrijke 
bijdrage aan de Oosterhoutse economie. 
 

Economische crisis 

Tijdens de economische crisis hebben onze ondernemers het zwaar, met alle gevolgen 
van dien. Vele ondernemingen zijn reeds gestopt en werknemers hebben hun baan 
verloren. Echter, de economische crisis biedt ook kansen: kansen op het gebied van 
innovatie, duurzaamheid en andere diensten. Een proactieve houding van de gemeente is 
hierbij vanzelfsprekend. In overleg met de regio en het bedrijfsleven moet gezocht 
worden naar oplossingen om de Oosterhoutse economie te stimuleren en het 
ondernemersklimaat te versterken. Een initiatief zoals het Expodium in Oosterhout is 
hiervan een goed voorbeeld. 
 

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’ers) 

Oosterhout kent vele ZZP’ers. Maar al te vaak vallen ze tussen wal en schip, dit terwijl zij 
een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Oosterhout. Als D66 willen wij er 
ook voor hen zijn. Zo moeten de ZZP’ers in financiële nood dezelfde rechten hebben als 
elke andere inwoner met schuldproblematiek. Ook moeten er faciliteiten worden 
geboden aan de ZZP’er om zich verder te kunnen ontplooien. Te denken valt aan 
(tijdelijke) financiële steun met betrekking tot de realisatie van ZZP-community’s. 
Leegstaand vastgoed biedt hiervoor kansen. 
 

Centrum Oosterhout 

We zien het allemaal. Het stadshart van Oosterhout staat onder druk. Mede door de 
economische crisis, maar ook door de toenemende aankopen via internet, moeten helaas 
steeds meer winkels hun deuren sluiten. D66 is van mening dat we snel in actie dienen te 
komen om verdere verloedering tegen te gaan. Samen met de winkeliers en andere 
belanghebbenden dient er een geïntegreerd visiedocument te worden opgesteld. Een 
gezamenlijk document waarin het toekomstige winkelen in Oosterhout wordt beschreven 
en dat een krachtig antwoord geeft hoe wij deze visie tot uitvoering kunnen brengen. Wij 
opteren daarom voor een actieve aanpak om van ons stadshart weer een bruisend 
centrum te maken. Een centrum waarbij nieuwe vormen van winkelen worden 
gecombineerd met een unieke belevingswaarde.  
 

Wijk- en buurtcentra 

De voorzieningen van de wijkcentra Arkendonk en Zuiderhout dienen in stand te worden 
gehouden. Eigen initiatieven tot buurtsupers in onze kerkdorpen dienen te worden 
omarmd. 
 

Koopzondag 

D66 vindt dat het mogelijk moet zijn dat winkels open zijn op het moment dat klanten en 
winkeliers daar behoefte aan hebben. 
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Bouwen aan een kwalitatieve leef- en 
werkomgeving 

Als D66 streven wij naar een goede werk- en leefomgeving. De wensen van de inwoners 
zelf zijn hierbij leidend. Meer groen, ruimte voor recreatie, het schoonhouden van de 
openbare ruimte en de kwaliteit van de gebouwde omgeving zijn elementen die er toe 
doen. 
 

Openbare ruimte 

De openbare ruimte dient onderdeel te zijn van een kwalitatieve stad. Door de afgelopen 
bezuinigingen is het onderhoud verschraald. Openbare tuinen en perken zijn en worden 
omgevormd tot saaie onderhoudsvriendelijke gebieden. Onderzocht moet worden of 
deze gebieden, zonder extra kosten, weer kunnen verworden tot kwalitatieve 
groengebieden. Een oplossing is de inzet van natuurlijk groen . Ook moeten de inwoners 
van Oosterhout hierin een grotere rol van betekenis spelen. 
 

Recreatiegebieden 

Als inwoners van Oosterhout mogen wij ons gelukkig prijzen met mooie 
recreatiegebieden in de directe omgeving. Zonder elkaar in de weg te lopen moet een 
ieder op eigen wijze kunnen genieten van al dit natuurschoon. Verstoring door 
crossmotoren, quads en andere milieuvervuilende voertuigen zijn hierbij ontoelaatbaar. 
Voorts streven wij voor de aanleg van een vrij toegankelijk natuurpad rondom de Plas van 
Caron. 
 

Oosterhout Familiestad 

Sinds 2005 kennen we de kreet: 'Oosterhout Familiestad'. Een van de doelstellingen 
hierbij was om door een gevarieerd aanbod van woningen Oosterhout aantrekkelijk te 
houden voor zowel jong als oud. We moeten echter constateren dat de afgelopen jaren 
het aantal ouderen sterk is toegenomen en het aantal jongeren is gedaald. Hoewel dit 
een landelijke trend is, scoort Oosterhout minder dan het provinciaal gemiddelde. Er 
moet daarom actiever worden gewerkt aan het aantrekkelijk maken van Oosterhout als 
vestigingsplaats voor jongeren en jonge gezinnen (starterswoningen, passend onderwijs, 
kunst en cultuur en vertier en plezier).  
 

Woningbouw 

Tot en met 2021 mag Oosterhout op basis van de provinciale taakstelling 2.345 nieuwe 
woningen bouwen. Tal van projecten staan in de steigers, maar mede door nieuwe regels 
rondom hypotheken en een afnemend vertrouwen in de economie stagneren de 
projecten. Waar projecten leiden tot een kwalitatieve verbetering van de stad, moeten 
deze worden omarmd en mogelijk gestimuleerd. Waar hiervan weinig tot geen sprake is, 
moeten deze worden geremd. Daarnaast dienen wij ons rekenschap te geven dat waar 
nieuwbouw concurrerend is met de bestaande woningvoorraad, er zorgvuldige keuzes 
dienen te worden gemaakt. 
 

Procentuele verdeling woningtypen 

De gemeente Oosterhout hanteert per 1 januari 2013 bij nieuwbouw van woningen een 
procentuele verdeling van het aandeel goedkope, middeldure en dure woningen. Als D66 
vinden wij dit een achterhaalde systematiek. Zeker gelet op de economische crisis dient 
de markt meer ruimte te krijgen voor ontwikkeling en realisatie, zonder al te veel 
beperkende regels en eisen. Een uitzondering willen wij maken voor de bouw van 
woningen voor starters (jonge gezinnen). 
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Starters op de woningmarkt / betaalbare woningen 

Een herintreding van de starterslening voor de bestaande woningvoorraad vinden wij een 
goede zaak, echter uitsluitend indien de gebruikers hiervan geen onnodige financiële 
risico’s lopen. Per 1 januari 2015 zal de inschrijflijst voor goedkope koopwoningen 
worden opgeheven. D66 vindt dit een slechte zaak, omdat er een onwenselijke 
verdringing zal optreden. Wij zijn van mening dat goedkope koop- en huurwoningen 
vooral beschikbaar moeten blijven voor huishoudens met een laag inkomen. 
 

Woningbouwcorporaties 

De belangrijkste “kerntaak” van corporaties is zorgdragen voor goede en betaalbare 
woningen voor mensen met een lager inkomen. Wat ons betreft houdt dit niet op bij de 
woning zelf, maar gaat dit ook over de omgeving en de sociale maatschappelijke 
aspecten. Een goede samenwerking met de gemeente is hierbij noodzakelijk. Geen 
vrijblijvende samenwerking, maar een samenwerking tussen volwaardige partners en met 
onderliggende prestatieafspraken. De gemeente voert als behartiger van het algemeen 
belang de regie en blijft primair verantwoordelijk voor het lokaal woonbeleid. 
 

Nieuwe woonvormen / levensloopbestendigheid 

Gelet op een veranderende samenstelling van de bevolking vindt D66 dat er binnen de 
gemeente meer aandacht moet zijn voor nieuwe woonvormen, zoals woningen voor 
alleenstaanden, groepswonen, beschermd wonen en woningen met mantelzorg. 
Initiatieven hiertoe dienen te worden omarmd en waar mogelijk te worden gestimuleerd. 
Daarnaast dient ingestoken te worden op het levensloopbestendig maken van bestaande 
en nieuwe woningen. Waar mogelijk dient de gemeente Oosterhout hier een 
voortrekkersrol in te vervullen en niet af te wachten op regionale afstemming. 
 

Meer kassenbouw taboe 

Uitbreiding van kassen en intensieve veehouderij is voor ons onbespreekbaar. Wij pleiten 
in deze sectoren voor een sanering tegen vergoeding (de zogenaamde warme sanering). 
Bijkomend voordeel is dat we het karakter van de kerkdorpen kunnen bewaren. 
 

Leegstaand vastgoed 

Mede als gevolg van de economische crisis staan er steeds meer bedrijfsgebouwen leeg. 
Het gevolg is een toenemende verpaupering van bedrijventerreinen, het ontstaan van 
onveilige situaties, etc. Als D66 steunen wij initiatieven om leegstaand vastgoed 
bruikbaar te maken voor andere doelgroepen. Wij beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk 
is, immers werpen bestaande financiële kaders maar al te vaak drempels op om te komen 
tot daadwerkelijke initiatieven. Als gemeenten moeten wij ons actief opstellen om waar 
mogelijk dergelijke initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Aan de andere kant stellen 
wij ons dus kritisch op met betrekking tot de nieuwbouw van bedrijfspanden, zeker daar 
waar er mogelijkheden zijn om het bestaande vastgoed te revitaliseren. Voorts zetten wij 
ons actief in om oudere bedrijventerreinen een nieuwe impuls te geven. 
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 Actief inzetten op 
duurzaamheid 

 Nieuwbouw energieneutraal 

 Besparing energie 
gemeentelijke gebouwen 

Transitie naar een duurzame en 
milieubewuste samenleving 

Dagelijks worden we geconfronteerd met de opwarming van de aarde en een 
veranderend klimaat. Vragen als: hebben onze kinderen nog de beschikking over fossiele 
brandstoffen, vormen straks de kosten van energieverbruik in grote mate onze 
huisvestingslasten en is het gemotoriseerd vervoer straks louter een luxe? Als D66 pleiten 
wij dan ook voor een snelle transitie naar een duurzame en milieubewuste samenleving. 
Niet morgen, maar vandaag. 
 

Voorbeeld functie gemeente 

De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie in het kader van een duurzame 
leefomgeving. Een van de grootste kostenposten van de gemeente is het energieverbruik 
van de openbare verlichting en de gemeentelijke gebouwen. D66 pleit voor een 
vergaande besparing van deze energiekosten. Door het toepassen van led-verlichting, 
bewegingsdetectoren en het zelf opwekken van energie geeft de gemeente het goede 
voorbeeld. Voor D66 is een reductie van dit energieverbruik met 25% in 2020 de norm. 
 

Eisen met betrekking tot nieuwbouw en bestaande bouw 

Alle toekomstige nieuwbouwwoningen en te bouwen bedrijfspanden dienen 
energieneutraal te zijn. Voor bestaande bouw dient er een stimulans te zijn om 
energiebesparende maatregelen toe te passen. Wij kunnen ons voorstellen dat de WOZ-
waarde een mogelijk instrument is om bewoners en bedrijven hiertoe te verleiden. 
 

Diftar 

D66 is groot voorstander van afvalscheiding bij de bron. Het Diftar-systeem heeft geleid 
tot een sterke afvalscheiding, maar behoeft de nodige aanpassingen om de lasten 
eerlijker te verdelen en ongewenste neveneffecten te ondervangen. 
 

Agrarische sector 

De agrarische sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen. De sector heeft ambitieuze doelstellingen voor duurzaam 
ondernemen. Bij handhaving en vergunningverlening heeft de gemeente een belangrijke 
taak om met de sector resultaten te behalen om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. 
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 Slim openbaar vervoer 

 Ruim baan voor fietser en 
voetganger 

 Vrachtverkeer uit centrum 

 Lagere parkeertarieven 

Slimmer openbaar vervoer en ruim 
baan voor de fietser en voetganger 

Een goede bereikbaarheid is voor ons allen onontbeerlijk. Toch verstaat niet iedereen er 
hetzelfde onder. Soms wordt met bereikbaarheid het gemak bedoeld waarmee zoveel 
mogelijk mensen een plek kunnen bereiken. In andere gevallen gaat het over 
fileproblematiek, parkeerproblemen, of het aantal bestemmingen (banen, winkels, etc.) 
dat kan worden bereikt vanuit een bepaalde plek. Voor ons als D66 staat voorop dat een 
ieder zich moet kunnen bewegen en dat een beperking hiervan nooit mag leiden tot 
vereenzaming en isolatie van mensen. Daarnaast moeten we duurzaam vervoer 
stimuleren en bij de inrichting van onze stad rekening houden met nieuwe vormen van 
vervoer. 
 

Openbaar vervoer 

D66 zet zich in voor goed openbaar vervoer. Wij zijn voorstander van een zo breed 
mogelijk vervoersnet binnen Oosterhout en ook een ruim aanbod van 
vervoersmogelijkheden, niet alleen met Breda, maar ook met omliggende gemeenten. 
Een treinverbinding tussen Breda en Utrecht juichen wij toe. Het spreekt voor zich dat de 
verschillende vervoerssystemen toegankelijk dienen te zijn voor mindervaliden. Ook 
menen wij dat de tijd voor het vraaggestuurd reizen met het openbaar vervoer toch echt 
is aangebroken. Door de inzet van interactieve systemen is een efficiënt vervoerssysteem 
mogelijk, waarbij de klant optimaal wordt bediend. 
 

Fietsbeleid 

Het fietsbeleid van de gemeente Oosterhout is onlogisch en niet in overeenstemming 
met deze tijd. Speciale gemeentelijke fietsroutes moeten verder ontwikkeld en duidelijk 
bewegwijzerd worden. D66 steunt dan ook het plan voor een aparte fietsbrug tussen het 
centrum en de wijk Vrachelen. Verder is er behoefte aan goede ondersteunende 
maatregelen. De fietsenstallingen moeten gratis blijven en waar mogelijk worden 
uitgebreid. Fietspaden/stroken dienen duidelijk herkenbaar rood van kleur, waar mogelijk 
vrij liggend en, zoals de wet het voorschrijft, voldoende breed te zijn. Bijzondere 
aandacht hierbij dient te zijn voor veilige fietsverbindingen naar de scholen. 
 

Doorgaand verkeer 

Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk uit de stad worden geweerd met behulp van 
verkeersremmende maatregelen en verbodsbepalingen. Dat geldt zeker voor zwaar 
vrachtverkeer. D66 is voorstander van duidelijk aangegeven rijroutes voor het 
vrachtverkeer dat winkels bevoorraadt. 
 

30km-zones 

D66 pleit voor 30km-zones in alle woonwijken, bij scholen en winkelgebieden. De 
inrichting van de openbare weg dient hierop te worden aangepast. 
 

Parkeren 

Er is behoefte aan goede parkeervoorzieningen in/bij het centrum. D66 is ervan overtuigd 
dat om verdere terugloop in het centrum tegen te gaan, wezenlijke veranderingen in het 
parkeerbeleid noodzakelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is een verlaging van 
parkeertarieven. 
 

Onderhoud aan wegen 

De planning van het onderhoud aan de wegen moet anders. Het mag niet mogelijk zijn 
dat aan (hoofd)verkeerswegen die in dezelfde richting lopen op hetzelfde moment 
onderhoud gepleegd wordt. 
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 Behoud van het regionale 
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Respect voor dieren 

In de loop der jaren is er veel veranderd in de manier waarop wij tegen onze omgang met 
dieren aankijken. Dieren zijn niet alleen belangrijk, leuk en nuttig voor mensen, maar 
dieren hebben ook een eigen (intrinsieke) waarde. En dat is natuurlijk ook van betekenis 
voor de manier waarop we in onze samenleving met dieren omgaan. 
 

Dierenasiel 

Voor de opvang van dieren is het dierenasiel in Breda onmisbaar. Samenwerking met 
andere gemeenten en de inzet van geld en middelen moet ertoe leiden dat er een 
regionaal asiel beschikbaar blijft. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is voor ons 
bespreekbaar. 
 

Hondenbelasting 

Voor ons mag de hondenbelasting louter worden aangewend voor het doel dat zij 
beoogt; het realiseren van vrije uitlaatgebieden, het ruimen van ontlasting, handhaving, 
etc. 
 

Intensieve veeteelt 

D66 is onder geen beding voor verdere uitbreiding van de intensieve veeteelt. 
 

MEK 

Een prachtig voorbeeld van hoe wij met dieren omgaan is het MEK (Stichting Milieu 
Educatie en Kinderboerderij) in Oosterhout. Het MEK heeft een kinderboerderij en een 
natuur- en milieu-educatief centrum weten te combineren tot een geheel. Op dit 
moment wordt het belang van het MEK door de politiek onvoldoende erkend. Wij zullen 
dan ook meer aandacht geven aan het MEK en waar nodig wensen van het MEK 
realiseren. 
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30km-zones, 31 
agrarische sector, 29 
Begroting, 10 
beroepsonderwijs, 19 
Bibliotheek, 17 
blauw op straat, 11 
brede school, 11 
broeikasgassen, 29 
Burgermeldpunt, 11 
Burgerparticipatie, 9 
Bussel, 17 
buurgemeenten, 10 
buurthuizen, 11 
Buurtpreventie, 11 
Centrum Oosterhout, 23 
communicatie en voorlichting, 9 
Contact met de burger, 9 
cultureel erfgoed, 17 
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Decentralisaties, 13 
dieren, 33 
dierenasiel, 33 
Diftar, 29 
Doorgaand verkeer, 31 
duurzame en milieubewuste 

samenleving, 29 
economische crisis, 9, 10, 23, 25, 27 
energieverbruik, 29 
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evenementen, 17 
expositieruimten, 17 
Familiestad, 25 
Fietsbeleid, 31 
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Gehandicapten, 13 
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handhaving, 10 
hondenbelasting, 33 
hospice, 14 
intensieve veeteelt, 33 
jeugd, 17, 19 
jeugdcriminaliteit, 11 
jeugdraad, 19 
jeugdzorg, 13 

kassenbouw, 27 
klimaat, 17, 29 
Koopzondag, 23 
kunstenaars, 18 
Leegstaand vastgoed, 27 
levensloopbestendigheid, 27 
mantelzorg, 21, 27 
MEK, 33 
nieuwbouw, 25, 27, 29 
nieuwbouwwoningen, 29 
Nieuwe woonvormen, 27 
Onderhoud aan wegen, 31 
onderwijs, 19, 25 
openbaar vervoer, 31 
openbare ruimte, 10, 11, 17, 25 
openingstijden van het gemeentehuis, 

9 
ouderen, 7, 13, 25 
ouderenzorg, 13 
parkeertarieven, 31 
Parkeren, 31 
Plas van Caron, 25 
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richtingwijzers, 4 
samenwerking, 10, 19, 27 
sport, 10, 15, 19 
Sportraad, 15 
starters, 25 
Starters, 27 
Theek 5, 17 
uitkering, 21 
Uitpunt, 17 
Veerkrachtig Bestuur in Brabant, 10 
Vrachelen, 31 
vrachtverkeer, 31 
vrijwilligerswerk, 21 
VVV, 17 
werk- en leefomgeving, 25 
werkeloosheid, 13 
Wijk- en buurtcentra, 23 
WMO/AWBZ, 13 
Woningbouw, 25 
Woningbouwcorporaties, 27 
WOZ-waarde, 29 
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Meer informatie over D66 Oosterhout kunt u vinden op: 
 
 Website: www.oosterhout.d66.nl 
 Twitter: @d66oosterhout 
 Facebook: D66oosterhout 
 
Of mail ons op info@d66oosterhout.nl 
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